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RESUMO 
 

O rádio no Brasil, ao longo da sua história, construiu uma relação arraigada com a 

cultura e tornou-se um importante instrumento de valorização das representações 

regionais. Atualmente, este meio passa por uma série de mudanças, entre elas, a 

migração da frequência AM para FM, processo que tende a alterar o modo como as 

emissoras estabelecem vínculos com a audiência.  O objetivo desta pesquisa é 

analisar como os conteúdos dos programas de rádios regionais que passaram pelo 

processo de migração se relacionam com a realidade cultural do local onde a 

emissora está inserida, verificando como esta relação se efetiva, considerando 

rádios tiveram um papel importante na representação cultural de seus territórios, 

sendo verdadeiros patrimônios culturais imateriais. Duas emissoras de regiões 

diferentes do país constituem o objeto desta dissertação: uma delas é a Rádio 

Mantiqueira de Cruzeiro (SP), a mais antiga do Vale do Paraíba. Inaugurada 

em 1934, operou na frequência AM 550 kHz até 2016, quando foi desligada, 

restando apenas a Mantiqueira FM 100,7, fundada em 1980. A outra é a Rádio 

Clube FM de Santo Antônio de Jesus (BA), inaugurada em 1978. Permaneceu na 

frequência AM 680 kHz até 2017, quando migrou para a FM 92,7. O percurso 

metodológico deste estudo foi realizado a partir de pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório, cuja estratégia foi a análise de conteúdo baseada no esquema 

categorial de Flores (1994). O resultado mostra que, apesar das mudanças, 

emissoras regionais migradas podem continuar exercendo seu papel sociocultural, 

quando adentram na cultura local, principalmente através de conteúdos que 

preservem a proximidade e valorizem os símbolos culturais, mantendo-se desta 

forma como patrimônio cultural imaterial. Já as rádios que trabalham mais com 

temas abrangentes, ou que não focam tanto em manifestações simbólicas locais, 

ainda que tentem algum tipo de proximidade, exercem uma representatividade 

parcial, enfraquecendo seu potencial de patrimônio imaterial. Além disso, o 

desligamento de emissoras AMs, representativas em suas regiões, deixa lacunas 

em seus territórios.  

 

Palavras-chave: Rádio. Cultura popular. Migração AM/FM. Patrimônio cultural 

imaterial 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

Throughout its history, radio in Brazil has built a deep rooted relationship with the 

brazilian culture and has become an important vehicle for regional cultures 

appreciation. Currently radio undergoes a number of changes, these include the AM 

to FM frequency migration process and how it changes the way broadcasters 

develop link with the audience. This research aims at analyzing the regional radios 

shows that underwent the migration process and how they relate to the cultural 

reality of the place the broadcasters were settled. It also intends to verify how this 

relation happens considering these radios have developed as intangible cultural 

heritage of their territories. Two broadcasters from different regions of the country 

constitute the purpose of this dissertation: Mantiqueira Radio from Cruzeiro-SP - 

Brazil, the oldest in the Vale do Paraíba. Established in 1934, used on the AM 550 

kHz frequency up to 2016, when it was shutted down, and the remaining Mantiqueira 

FM 100,7, established in  1980. The other broadcaster is Clube FM Radio from Santo 

Antônio de Jesus-BA - Brazil, established in 1978. It remained on AM 680 kHz 

frequency until 2017 and only then migrated to FM 92,7. The methodology used on 

this study was the qualitative research with exploratory feature, based on content 

analysis considering the category scheme of Flores (1994). Despite the changes, the 

outcome reveals migrated regional broadcasters are able to keep playing their 

sociocultural roles, mainly through the contents that preserve closeness and prize the 

cultural symbols. This way they can remain as intangible cultural heritage. On the 

other hand, radios that work with greater themes or the ones that don't consider the 

local symbolic expressions usually have a partial representativeness, even though 

they try some kind of nearness, which undermines their intangible cultural heritage. 

Besides, representative AM Broadcasters shut downs leave some gaps in their 

territories.  

 

 

Keywords: Radio. Popular culture. Migration AM/FM. Intangible cultural heritage.  
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INTRODUÇÃO  

 

Iniciado no Brasil, na década de 1920, o rádio se popularizou nos anos 1930 

e, ao longo do tempo, se constituiu numa das mídias mais consumidas no país. Pela 

forte abrangência que consolidou, durante décadas, este meio construiu uma 

relação intrínseca com as diversas culturas e memórias que caracterizam as várias 

regiões brasileiras. Muitas emissoras, programas ou locutores trazem em seu bojo 

um patrimônio de representações simbólicas que ajudam a identificar e interpretar 

estas culturas. Ao mesmo tempo em que se apropriam de elementos culturais em 

suas produções, os variados produtos deste meio de comunicação influenciam 

também na disseminação de ideias, hábitos e comportamentos, favorecendo ou 

criando componentes que passam a fazer parte das culturas onde está presente. 

Atualmente, apesar de ter que dividir espaço com várias outras mídias, o 

rádio continua sendo um meio de comunicação relativamente bem consumido no 

país. De acordo com o Mídia Dados 2020, o público médio do rádio (AM e FM), no 

período de um ano, é de 62%, comparado com outras mídias como: TV aberta, 

mídia out of home, mídia digital, TV por assinatura, revista, jornal e cinema. Esse 

número corresponde a audiência do rádio por um período de 30 dias, no universo de 

pessoas de 12 a 75 anos.  Os dados também mostram que o bolo publicitário deste 

meio de comunicação é de 4% dos investimentos.1 Se consideramos o período de 

três meses, de abril a junho de 2019, a pesquisa da Kantar Ibope Mídia aponta que 

83% da população ouve rádio todos os dias. Os dados mostram também que o meio 

tem forte audiência regional e que vem crescendo o seu consumo pela web. Dos 

ouvintes que buscam informação no rádio, 93% querem noticiário local.2   

Embora estes números apontem que  existe ainda um forte interesse pelo 

rádio, é inegável que este meio de comunicação também perdeu público ao longo 

                                                           
1
 Disponível em: https://midiadados2020.com.br/midia-dados-2020.pdf. Acesso em: 24  fev. 2021. 

Sobre a audiência do rádio, a pesquisa considera o período de jul/18 a jun/19. Sobre o bolo 
publicitário, a referência é o ano de 2019. O Mídia Dados usa como fonte os dados da Kantar IBOPE 
Media que considera 13 regiões metropolitanas do país: Campinas, Grande Goiânia, Grande Belo 
Horizonte, Grande Rio de Janeiro, Grande São Paulo, Distrito Federal, Grande Curitiba, Grande 
Florianópolis, Grande Porto Alegre, Grande Fortaleza, Grande Recife, Grande Salvador e Grande 
Vitória. 
2
 Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/estudos-type/inside-radio/. Acesso em: 04 ago. 

2020. 

https://www.kantaribopemedia.com/estudos-type/inside-radio/
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dos anos3. Isso tem levado a uma série de mudanças no rádio com o intuito de se 

manter relevante e lucrativo em meio às outras mídias. Somado a essa questão, o 

largo uso da internet está entre os fatores que promovem diversas transformações 

nas emissoras.  

No Brasil, uma mudança significativa vem acontecendo também devido ao 

processo de migração do rádio de amplitude modulada (AM) para a frequência 

modulada (FM), iniciado em 7 de novembro de 2013, com o Decreto nº 8.139/13, 

assinado pela então presidenta Dilma Rousseff. Estudos sobre este processo 

apontam alguns impactos da migração na função social do rádio, bem como em sua 

forma de se relacionar com a audiência. Em locais onde o rádio AM é a única 

emissora radiofônica ou o único veículo de comunicação, a migração tem gerado os 

chamados desertos de notícias, quando as cidades ficam sem cobertura midiática 

local, ou as zonas de silêncio, quando ficam sem emissoras de rádio (MEDEIROS; 

PRATA, 2019). Mais um impacto importante do processo de migração é o 

desligamento de rádios AMs que se constituíram como verdadeiros patrimônios da 

cultura local e que trazem em si a história e as memórias de uma determinada 

região (COUTINHO, 2020). Outro efeito desse processo são as mudanças total ou 

parcial nas programações das FMs migradas e não migradas, envolvendo mais 

horários de jornalismo, alterações na linguagem dos comunicadores e nos anúncios 

(FARIAS,2017). Uma consequência também relevante da migração é o fato de 

muitas rádios de pequeno porte, após migradas, se afiliarem às grandes redes em 

busca de qualidade e sustentação financeira, o que leva à perda ou mudança em 

sua característica local e, consequentemente, alteração no envolvimento com a 

região (MÍDIA DADOS, 2018). 

Mesmo com estes e outros impactos, as razões que têm levado emissoras à 

migração são muitas, entre elas, a melhora na qualidade de áudio, a diminuição de 

custos e o aumento da audiência, que geralmente é maior na FM, ampliando assim 

os anúncios e lucros.  Na frequência modulada obtêm-se o público que consome 

rádio pelo celular ou nos carros, além de alcançar a população mais jovem. Ainda 

que a migração pareça ser inevitável para o desenvolvimento do setor e resolução 

                                                           
3
 Por exemplo, em 2019, a pesquisa Mídia Dados apontava que 65% dos brasileiros de 12 a 75 anos 

ouvem rádio no período de 30 dias. Se fossem usadas pesquisas mais antigas, o índice de queda 
seria ainda maior, porém, como foi mudada a metodologia, utilizamos apenas a de 2019 como 
comparativo, cujo método é o mesmo da de 2020. Estes números não levam em conta as emissoras 
não comerciais. 



14 

de questões técnicas que inviabilizam hoje a escuta de rádios AMs, dependendo da 

maneira como estas mudanças têm sido feitas, emissoras - principalmente as 

regionais - correm o risco de perder seu significado para diversas comunidades de 

regiões e microrregiões brasileiras, abrindo mão do seu papel sociocultural. É 

importante identificar como este processo afeta esta função do rádio em diversas 

regiões do Brasil.  

Esta pesquisa estuda as relações entre os conteúdos de rádio regional e 

cultura local, no contexto da migração do AM para o FM, considerando 

consequências deste processo em emissoras que se constituíram como patrimônio 

cultural imaterial em diferentes regiões do país.  Os impactos da migração no papel 

sociocultural do rádio refletem o que se tem discutido hoje a respeito deste meio 

como patrimônio cultural imaterial. No momento em que o rádio vive o fechamento 

de várias emissoras AM - que são as mais antigas operações radiofônicas do Brasil 

e que mantinham uma relação de maior proximidade com o seu público – é urgente 

refletir sobre a memória do rádio regional e sua relação com a cultura e a identidade 

de diversas regiões do país, bem como as consequências da migração neste 

vínculo.  

As pesquisas avançam, porém, percebe-se que ainda são poucos os estudos 

que se debruçam em entender como se constitui a relação entre uma rádio regional   

que migrou de AM para FM e a sua cultura local, numa abordagem que leve em 

conta rádios consideradas patrimônio cultural imaterial e os impactos da migração 

sobre este patrimônio.  Frente a esta lacuna, a problemática central deste estudo é: 

Como os conteúdos das rádios regionais se relacionam com a cultura do local onde 

a emissora está inserida, no processo de migração da operação AM para a FM?  

Diante da questão colocada, o objetivo deste trabalho foi analisar a relação 

entre os conteúdos de rádios regionais, que de algum modo passaram pelo 

processo de migração, e a realidade cultural em que a emissora está inserida, para 

verificar como esta relação se efetiva, considerando que estas rádios podem ser 

tidas como verdadeiros patrimônios culturais imateriais de suas respectivas regiões. 

A reflexão exige pesquisa porque importa saber que sentido tem hoje o rádio 

regional no Brasil, a partir de mudanças de formatos, produção, distribuição e 

consumo, e alterações em características que o constituíram ao longo de décadas, 

como o regionalismo e a proximidade. A emissora regional sobre a qual essa 

pesquisa se refere é aquela que direciona a sua produção para atender às 



15 

necessidades da cultura na qual está inserida, diferenciando-se assim de uma rádio 

que opera em rede via satélite, com transmissão de programas nacionais, utilizando-

se temas e linguagem abrangentes, a fim de atender a um público mais amplo. 

Difere-se ainda do rádio comunitário ou livre, que não tem cunho comercial, mas 

trabalha de modo coletivo em função da cidadania num determinado local 

(PERUZZO, 2003;2005). 

A fim de se alcançar o objetivo proposto, o objeto deste estudo foi constituído 

por duas rádios presentes em regiões diferentes do país – Nordeste e Sudeste - 

para se ter uma visão do panorama de dois modelos regionais distintos.4 As 

emissoras foram selecionadas a partir dos seguintes critérios: uma rádio que tivesse 

cobertura regional, cuja programação seja disponibilizada num site institucional ou 

aplicativo; que declarasse o envolvimento com a região e que tenha vivido, de 

alguma maneira, o processo de migração de AM para  FM. As rádios deveriam ainda 

ter mais de 20 anos de atuação, a fim de se poder verificar a ligação histórica e 

cultural com a região de abrangência.  A partir destes critérios, foram selecionadas a 

ZYD869 Rádio Mantiqueira de Cruzeiro-SP e a ZYV514 Rádio Clube de Santo 

Antônio de Jesus-BA. A primeira foi a emissora mais antiga do Vale do Paraíba, 

fundada em 1934 por Guilherme Turner. Em 1960, a Rádio Mantiqueira foi vendida 

para a Fundação Nossa Senhora Aparecida e passou a alcançar o sul de Minas e 

Vale do Paraíba fluminense. A Mantiqueira fez bastante sucesso ao longo de sua 

história com programas de auditórios.  A operação em FM começou em 1980. Em 

1984, as duas rádios foram vendidas para a Prefeitura Municipal de Cruzeiro. No 

ano seguinte, foi instituída a Fundação Cruzeirense de Jornalismo e Radiodifusão 

que administra a emissora ainda hoje. Em 2016, a Mantiqueira AM foi desligada, 

ficando apenas a FM 100,7 que tenta manter, numa certa medida, a herança 

histórica da Rádio AM, abrangendo 31 cidades da região. De acordo com o então 

diretor da rádio, em entrevista à esta pesquisa, a Mantiqueira FM está ligada à 

região desde o início de sua história (CONDE, 2020).5  A segunda emissora, está 

situada no Recôncavo Baiano. Foi inaugurada em 1978 por um grupo de sócios e, 

                                                           
4
 Estas regiões foram escolhidas também por serem locais onde tive a oportunidade de viver por 

alguns anos e ter contato com a cultura. Deste modo o acesso também se tornou mais fácil. 
Nordeste, minha região de origem. Vale do Paraíba, onde vivi por cerca de 3 anos e mantenho 
ligação ainda hoje. Trabalhei com rádio em ambos locais. 
5 Infelizmente, o então diretor da Rádio Mantiqueira, Jorge Luiz Conde, faleceu em 12 janeiro de 

2021, vítima de covid-19. Ele contribuiu com esta pesquisa através de entrevista concedida e 
fornecimento de material para consulta. 
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em 1992, adquirida pela Diocese de Amargosa-BA.  No ano de 1998, a Diocese 

criou a Fundação Nossa Senhora do Bom Conselho para dirigir a rádio. Operou na 

frequência AM 680 KHZ até 2017, quando migrou para a FM 92, 7. Enquanto AM, 

abrangia boa parte da Bahia e alguns estados vizinhos; após a migração, este 

alcance diminuiu, porém, a emissora teve seu público ampliado entre os mais jovens 

e nas classes A e B. Por isso também, precisou realizar mudanças na programação 

para adaptação ao novo sistema. De acordo com o diretor da rádio -  também em 

entrevista à essa pesquisa - o foco da emissora é trabalhar com a região, 

abrangendo mais de 100 municípios (SANTANA,2020).6 A  unidade de análise foram 

as programações das rádios selecionadas. 

Tendo em vista o problema e o objetivo desta pesquisa, o método de 

abordagem utilizado foi o qualitativo, em que se estudou o conteúdo das emissoras, 

que passa pelos formatos dos programas, pelos temas trabalhados na grade de 

programação e pelos elementos de linguagem radiofônica usados para dialogar e se 

aproximar da cultura local. Julga-se que há uma relação de construção de 

significados neste conteúdo que, por sua vez, parte da cultura e volta a ela, por meio 

dos produtos midiáticos. Com base em Creswell (2010), verifica-se que pesquisa 

qualitativa permitiu discutir que significado tem o rádio migrado na construção destas 

culturas locais, a partir da interpretação da complexidade dos dados. Em vista de 

atingir o objetivo deste estudo, discutiu-se sobre elementos e estratégias usados 

pelas emissoras para gerar vínculos com os grupos dos territórios de abrangência.  

Este trabalho foi de caráter exploratório, tendo por fundamento o referencial 

teórico e o olhar sobre as ideias que surgiram dos dados, uma vez que são poucos 

os estudos sobre os impactos da migração no papel sociocultural do rádio, 

considerando este meio como patrimônio cultural imaterial. Com a natureza de 

estudo definida, foi feita a pesquisa bibliográfica sobre o tema, para aprofundamento 

teórico, no banco de teses e dissertações da Capes, no portal de periódicos 

científico Ebsco Host, no Google Acadêmico, em artigos científicos publicados pelo 

grupo de rádio e mídias sonoras da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom, em livros sobre temas diretamente 

ligados à pesquisa e afins. Com o intuito de compreender melhor o objeto e seu 

                                                           
6
 Disponível em: www.clube860.rcr.org.br/. Acesso em 01 de novembro de 2019. 
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contexto, foram feitas também pesquisas de internet, em sites institucionais e outros 

relacionados.  

A estratégia utilizada neste estudo foi a análise de conteúdo, já que seu foco 

está voltado para o que está contido nas mensagens transmitidas pelas rádios 

regionais, seja através dos temas, da linguagem ou dos formatos escolhidos.  Esta 

análise também permite observar o “conteúdo latente” e “as sutilezas da estrutura 

dos argumentos e das narrativas”, e possibilita “lidar com as mensagens e os 

significados em um contexto cultural, em vez de tratá-los como elementos isolados. ” 

(PRIEST, 2011, p.138 -139). Deste modo, a análise de conteúdo foi considerada 

adequada ao problema e ao objetivo central dessa pesquisa. Para tratamento dos 

dados, utilizou-se o modelo categorial de Flores (1994), que favorece uma 

classificação dos dados em categorias e subcategorias, podendo identificar ou não 

relação entre as categorias analisadas e elementos da cultura local. Sendo assim, o 

estudo foi sistematizado com base em três metacategorias:  formatos de programa 

(relação de programas contidos na grade de programação da rádio), temática 

(assuntos abordados nos programas) e linguagem (elementos verbais, sonoros e 

estéticos utilizados pela emissora). Estas metacategorias foram divididas em 

categorias e subcategorias, conforme os dados e a teoria apontaram. 

 De acordo com em conceitos de Creswell (2010), as técnicas de construção 

de dados foram as seguintes: 

a. Observação completa (não-participante): Foram feitas observações em um dia de 

visita em cada emissora, com registros em caderno de notas, a fim de conhecer 

melhor o objeto. O foco da observação foi a obtenção de informações preliminares, o 

prédio, o material institucional da rádio, o comportamento da equipe, a estrutura de 

trabalho, a produção e o projeto artístico. 

b. Entrevistas por e-mail: Com base na teoria e na observação, foi feito e distribuído 

via e-mail, para cada diretor geral das rádios, um mesmo questionário7, com cerca 

de 10 perguntas semiestruturadas e abertas, sobre a história, a migração AM/FM, as 

características, a programação e a relação da rádio com o local em que está 

inserida. No questionário, foi solicitada a grade de programação das rádios para 

análise. O objetivo foi captar informações sobre os veículos e suas propostas em 

relação à realidade local. Outra entrevista foi realizada com um analista técnico da 

                                                           
7 No final do trabalho encontram-se os questionários das entrevistas. 
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Área de Patrimônio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 

que ofereceu bases para as discussões do rádio enquanto patrimônio cultural 

imaterial. Foi dado o prazo de uma a duas semanas para entrega das respostas ao 

questionário. Dois entrevistados não conseguiram responder por email, então estas 

entrevistas foram feitas por telefone, gravadas e, posteriormente, transcritas. Esta 

etapa serviu de apoio para a escuta e análise das rádios. 

c. Documentos: Foram analisados documentos institucionais das rádios que fazem 

parte do estudo, principalmente suas grades de programação, material histórico, 

sites, aplicativos e redes sociais, disponibilizados na internet e/ou fornecidos pelos 

gestores das rádios. O objetivo foi coletar informações e cruzá-las com os demais 

dados observados.  

d. Materiais audiovisuais: Durante um ano, as rádios foram ouvidas e assistida 

(como foi o caso da Rádio Clube) em horários diferentes, através da internet, redes 

sociais, site e aplicativos, com as observações colocadas em bloco de notas, 

destacando as estratégias de formatos de programa, temática e linguagem 

radiofônica usadas pela emissora.  Os estudos realizados neste período foram 

apresentados em artigos publicados em congressos e revistas. No último mês de 

escuta, alguns horários e programas considerados como representativos de cada 

emissora, foram gravados e transcritos para a análise O objetivo, com essa técnica, 

foi compreender como os elementos do rádio, observados neste trabalho, foram 

usados, na prática, pelas emissoras; e como se dá a interação das mesmas com as 

manifestações culturais relacionadas à audiência local. A rádio escuta foi o pilar 

central da coleta de dados. Ela viabilizou as análises das respostas dos diretores e 

dos documentos. 

 A partir da pesquisa bibliográfica, pesquisa de internet e dos dados coletados, 

a análise de conteúdo se desenvolveu em três etapas centrais:  a redução dos 

dados, a disposição em forma de mapa mental e gráficos e a análise e interpretação 

de resultados, usando como base o esquema categorial elaborado por Flores 

(1994).  

1ª. Redução dos dados– Após reunidos, os dados foram separados nas 

metacategorias de formatos de programa, temática e linguagem radiofônica, a partir 

da identificação das unidades temáticas. Em seguida, foi feita a categorização 

dessas unidades, considerando os principais elementos que classificam cada 

metacategoria. A partir disso, foram examinadas as unidades de cada categoria, 
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surgindo assim algumas subcategorias com base nos significados de cada unidade 

e na teoria. 

2ª. Disposição dos dados – de acordo com o esquema de Flores (1994), esta é a 

fase em que os dados agrupados são dispostos de maneira mais simplificada numa 

linguagem diferente. Optou-se por apresentá-los no formato de um mapa mental e 

em gráficos a fim de deixar expressa a linha indutiva e de se compreender a 

categorização dentro de um conjunto.  

3ª. Análise e interpretação de resultados - esta etapa foi construída através do relato 

discursivo sobre as categorias e subcategorias encontradas nos dados das 

emissoras, utilizando-se da teoria discutida e da observação para a interpretação 

das estratégias usadas pelas rádios com  intuito de estabelecer diversos tipos de 

relação com sua cultura local. Tais relatos foram apontando como estas relações se 

configuravam, tendo por base as evidências encontradas nos dados e a teoria 

estudada. Concomitantemente, foram feitas as inferências sobre estes resultados 

para as devidas conclusões a respeito da relevância do rádio regional para a cultura 

de abrangência, dentro do contexto da migração de AM para FM, adequando estas 

rádios ao conceito de patrimônio cultural imaterial. O resultado da análise foi 

apresentado em um quadro comparativo dos dois modelos de emissora estudados.  

Esta pesquisa está estruturada da seguinte forma: o primeiro capítulo discute 

o rádio regional e sua relação com a cultura local. Partindo da gênese do rádio, 

segue-se com a descrição de sua configuração atual, conceituando o rádio regional 

tratado neste trabalho. Para ampliar a discussão, é feita uma abordagem 

comparativa entre as características de uma emissora regional e de uma rádio que 

opera em rede via satélite.  Feito isso, o capítulo tece uma discussão sobre a 

relação entre rádio regional e cultura popular, explicando primeiramente o conceito 

de cultura popular sobre o qual esta pesquisa se refere, uma vez que tal ideia de 

cultura tem concepções diversas. Em seguida, discute-se como este meio de 

comunicação se vincula com manifestações desta cultura. 

O segundo capítulo fala sobre a migração da frequência AM para FM, 

abordando suas causas, aspectos legais e como o processo se efetiva. O capítulo 

segue com considerações sobre a história e as características do rádio FM, 

levantando suas diferenças em relação à operação em AM. Em seguida, apresenta-

se alguns estudos sobre a migração, pontuando impactos que vêm acontecendo 

nas programações das emissoras migradas e as consequentes mudanças na 
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relação com o público. Neste sentido, apresenta-se como se deu o processo de 

migração nas emissoras que são o objeto dessa pesquisa.  

No terceiro capítulo é feita a apresentação, análise e interpretação dos dados 

coletados a respeito da relação do conteúdo das programações das rádios com a 

cultura da audiência, nas duas emissoras estudadas.  A princípio, apresenta-se o 

histórico das rádios e o contexto sociocultural de cada uma delas. Em seguida, 

trata-se da apresentação dos resultados, descrevendo o perfil da programação atual 

das rádios migradas, para então explicar as formas de relação entre elas e as 

respectivas culturas de sua abrangência, descrevendo como as metacategorias de 

formatos de programa, temática e linguagem radiofônica se apresentam nas rádios.  

Essa análise foi feita com inferências e evidências, apresentando os resultados a 

partir da base teórica estudada e do que emergiu do objeto. Por fim, foi feito um 

quadro comparativo dos dois modelos de rádio regional, de maneira a dar uma 

visão mais clara do que foi encontrado na análise. Os resultados foram expostos 

também através de mapa mental e gráficos. 

O quarto capítulo discute a ideia do rádio como patrimônio cultural imaterial. 

Após analisar de que modo as rádios envolvidas neste estudo estabelecem vínculos 

com a audiência, no contexto da migração, discute-se como elas se constituíram 

como patrimônio cultural imaterial. Como a discussão é considerada nova no rádio, o 

capítulo faz uma abordagem sobre o conceito de patrimônio cultural imaterial, em 

seguida, discute este patrimônio no Brasil, no que diz respeito também à definição e 

aos seus aspectos legislativos. A partir disso, discorre-se como esta ideia de 

patrimônio cultural imaterial pode ser vista no rádio e aplicada às emissoras que 

compõem o objeto deste estudo. 

Esta pesquisa pretende contribuir com a teoria, oferecendo conhecimento a 

respeito dos impactos da migração na função sociocultural do rádio, bem como 

sobre as mudanças de programação que devem se consolidar ao longo dos anos ao 

término do processo migratório. Poderá dar uma contribuição importante também 

para os estudos atuais do rádio como patrimônio cultural imaterial, que talvez se 

reflitam não só no campo da Comunicação como também no do Patrimônio. Do 

ponto de vista prático, este trabalho pode ajudar gestores a repensarem os objetivos 

de sua emissora, avaliando o quanto ela faz sentido para a sua audiência. E ainda 

fazer profissionais refletirem sobre a produção de conteúdo para o seu público, além 

de ajudar emissoras em vias de migração a desenvolverem este processo, levando 
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em conta algo valioso que sua rádio AM possivelmente tem: um patrimônio cultural 

imaterial constituído.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1     RÁDIO REGIONAL E CULTURA POPULAR  

 

1. 1 O rádio regional no Brasil 

 

No Brasil o rádio foi introduzido, oficialmente, por Edgard Roquette-Pinto 

e Henrique Morize, que fundaram, em 20 de abril de 1923, a primeira estação de 

rádio no país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Eles tinham a proposta de 

difundir conhecimentos culturais, educativos e humanos. No começo, o meio foi um 

veículo de elite, uma vez que seus aparelhos custavam caro, mas, muito pouco 

tempo depois, veio a se popularizar. Segundo Federico (1982), ainda nos anos 

1930, a publicidade ajudou a dar ao rádio características bem populares e o meio se 

expandiu pelo país. O presidente Getúlio Vargas, assim como Hitler, Mussolini e 

vários outros dirigentes internacionais8, percebeu o potencial desse meio de 

comunicação para mobilização de massas, utilizando-se dessa mídia para 

consolidar o seu governo e ideias nacionalistas. Vargas favoreceu o 

desenvolvimento do rádio, promulgando decretos que regulamentaram o uso da 

propaganda, em 1932, e que vieram a fazer dessa mídia uma verdadeira empresa.  

A publicidade foi permitida com o Decreto nº 21.111, de 1º de março de 1932, 

que regulamentou o Decreto nº 20.047, de maio de 1931. Esse foi o primeiro 

                                                           
8
 O rádio tornou-se um instrumento mobilizador de massas e criador de mitos. Os governos 

totalitários utilizaram bastante do meio para disseminação de ideologias políticas. De certa forma, 
isso também favoreceu o desenvolvimento desse meio de comunicação. 



22 

dispositivo legal sobre a radiodifusão (FEDERICO, 1982, p. 50). Segundo Federico 

(1982), com o esforço dos radialistas em conseguir anúncios, o rádio começou a 

chamar a atenção do comércio e da indústria brasileira. Diversas emissoras deram 

início a um processo de reestruturação, tornando-se cada vez mais sofisticadas em 

vista também da ampliação de recursos.  Vários gêneros de programa criados, nova 

forma de venda de espaços publicitários às agências e a diversificação de áreas e 

especialidades na programação levaram à industrialização do meio. Essa fase da 

radiodifusão acabou indicando o que o rádio viria a ser no país: veículo de 

propaganda, com raio abrangente e programação diversificada, para citar algumas 

características que se mantiveram. Nessa fase, surgiram diversas emissoras pelo 

Brasil, à medida que se via o poder do rádio na disseminação de ideologias e para 

formação de opiniões nos campos político, econômico, cultural, religioso e 

educacional. Vários autores consideram também a Revolução Constitucionalista de 

1932 como um evento que mostrou o poder político e mobilizador do rádio 

(FEDERICO, 1982; FERRARETTO, 2001; ADAMI, 2014). 

De acordo com Adami (2014, p.40), os anos 1930 são considerados a época 

de “expansão do rádio” no Brasil.  Em seu estudo sobre o rádio em São Paulo, o 

autor mostra que, desde seus primeiros anos, o meio surgiu com o objetivo de 

formar um público regional: “Da necessidade de se ter um público é que surgem os 

slogans, e cada rádio busca realmente se aproximar de seu público” (ADAMI, 2014, 

p. 38).   As emissoras despontam como elemento representativo de sua população, 

cidade ou região de abrangência. Segundo lembra Fanucchi (2014), ter uma rádio 

dava caráter de prosperidade para um município, e as emissoras, por sua vez, 

buscavam se integrar à região. As primeiras rádios regionais geralmente contavam 

com a mão de obra local, que nem sempre era especializada, mas, ao mesmo 

tempo, criava produções artísticas diferenciadas. A rádio local ou regional convivia 

com emissoras de abrangências maiores e com estações do exterior (FANUCCHI, 

2014, p. 23-24).  

 Os anos 1940, no Brasil, são vistos como “os anos de ouro do rádio” (ADAMI, 

2014, p. 41). Foi uma época de consolidação do meio, e alguns elementos se 

destacaram nesse período: o estilo de jornalismo do Repórter Esso, as radionovelas, 

os concursos para escolha das Rainhas do Rádio, as revistas especializadas e o 

surgimento de grandes artistas. Além do componente cultural e educativo dos seus 

primeiros desbravadores, a publicidade acrescentou outra característica ao rádio – o 
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entretenimento, que passa a ser forte nesta fase.  Nesse período, houve um 

aumento no interesse do público em possuir um receptor, o que também popularizou 

esse meio de comunicação. 

Na segunda metade do século XX, com o surgimento da TV, o rádio se volta 

para o serviço de informação e utilidade pública. “Foi se encaminhando no sentido 

de atender às necessidades regionais, principalmente ao nível da informação” 

(ORTRIWANO, 1985, p. 21). Emissoras perderam anunciantes, artistas e humoristas 

que migraram para a TV. Algumas rádios foram fechadas e o meio sofreu uma 

mudança radical em sua estrutura, adotando alternativas mais econômicas e 

criativas.  

 

A forte concorrência da televisão começa a ser sentida pelo rádio a partir 
dos anos 50, iniciando um longo processo de busca por caminhos que lhe 
permitam sobreviver. O rádio enfrentou a nova realidade da segunda 
metade do século passado buscando alternativas. A televisão, inaugurada 
no Brasil em 18 de setembro de 1950, definitivamente, ocupou o primeiro 
plano entre os meios de comunicação, levando consigo as verbas 
publicitárias, os profissionais e a audiência. À noite ela passa a ser a grande 
estrela. O rádio procura outros espaços e descobre no período matutino o 
seu horário nobre. Das produções caras, com muitos contratados, o rádio 
chega a se tornar quase um vitrolão que apenas reproduz a música gravada 
em discos, deixando de produzir programas adequados às suas 
características como meio de comunicação. (ORTRIWANO, 2003, p. 75-76). 

 
 

Algumas emissoras investiram ainda mais em jornalismo, em serviço de 

utilidade pública e em coberturas esportivas na sua programação, o que aumentou a 

regionalização do meio. De acordo com Tavares:  

A concorrência da televisão afetou os índices de leitura de livros, jornais e 
revistas, da frequência aos cinemas e da audiência das emissoras 
radiofônicas e [...] houve um momento em que se acreditou ter chegado sua 
hora final. (TAVARES, 1997, p. 44).  

 
Como relata Federico (1982), o transistor foi uma tecnologia que ajudou o 

rádio nessa fase, permitindo que ele se tornasse móvel, que fosse ouvido a qualquer 

hora e em locais aonde antes não chegava – e ainda sem o uso de tomadas –, 

penetrando em locais nos quais a TV não conseguia estar. Essa tecnologia permitiu 

também a transmissão de radiojornalismo diretamente da rua, o que o fez mais 

atuante com a participação, ao vivo, do repórter direto do local dos fatos. O 

jornalismo é destacado no rádio, uma vez que, neste meio, ele é bem mais ágil e a 
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sua estrutura é mais simples, custando muito menos do que na TV. O investimento 

nesse gênero de programa também favoreceu a aproximação das emissoras com o 

seu público, quando começaram a difundir mais informações locais.  Na mesma 

linha, o gravador de fitas permitiu ao rádio ter um maior dinamismo, com programas 

mais curtos e pré-gravações. Com isso, o meio ganhou velocidade, melhorou a 

qualidade das transmissões e as emissoras voltadas para a informação aumentaram 

seus serviços e lucros.  

O rádio se tornou “um agregador local, um porta-voz da cidade, um agente 

comunitário, rápido como uma conversa, leve como um cumprimento” (BUCCI, 2004, 

p.8). O rádio regional ou local está próximo da realidade da audiência, é familiar, faz 

as pessoas terem a clareza dos fatos, sendo muitas vezes participantes deles.  De 

acordo com Peruzzo (2005, p. 71), “a produção local e regional nunca esteve 

ausente dos meios de comunicação, sejam eles televisões, rádios ou jornais”.  Mas 

para a autora, no Brasil, o interesse dos meios de comunicação em geral (e não 

apenas do rádio) pelo local9 se intensificou na década de 1990, porém mais pelo 

caráter mercadológico do que pela preocupação com o papel social da mídia, uma 

vez que o conteúdo regional atrai também anunciantes  regionais e locais. Além 

disso, os meios viram que há forte interesse das pessoas pela sua região, a ponto 

de não quererem saber mais sobre o que acontece no eixo Rio-São Paulo (onde 

estão as grandes redes) do que aquilo que se passa em seu próprio território. 

Peruzzo (2005, p. 73) ressalta, ainda, que esse reflorescimento da questão local põe 

em evidência assuntos que antes eram restritos às mídias “engajadas em lutas 

sociais nas localidades”. 

 

Somente nos últimos anos nota-se uma abertura mais significativa da mídia 
local ou regional brasileira a conteúdos mais característicos dos meios 
comunitários de comunicação, justamente numa fase da história em que o 
clamor pela cidadania tomou conta de vários segmentos, pessoas 
individualmente e instituições da sociedade civil. (PERUZZO, 2003, p. 13-
14). 

 

 

 Peruzzo (2005) também considera que a identificação das mídias locais e 

regionais com a realidade da audiência refere-se à proximidade com causas 

                                                           
9
 Importante frisar que, para Peruzzo (2005, p. 73), é “impossível definir fronteiras precisas entre o 

regional, o local e o comunitário”. A diferenciação entre local/regional vai depender de que ângulo 
está se tratando. Por exemplo, em relação ao mundo, o Brasil pode ser local (PERUZZO, 2003, p. 
21). 
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comuns, com as particularidades das regiões que as tornam únicas e com a 

diversidade que reforça e valoriza as diferenças.  

Verifica-se, com esses relatos, que a gênese do rádio regional vem dos 

primeiros anos deste meio de comunicação no país, uma vez que ele, desde o início, 

se fixou como uma mídia que busca intimidade com o público. Contudo, nota-se que 

houve momentos na história do rádio em que a questão regional se fortaleceu, 

como, por exemplo, após a consolidação da TV, na segunda metade do século XX, 

e com a globalização, na década de 1990.  

O rádio regional, sobre o qual se refere esta dissertação, é aquele meio 

comercial que direciona a sua produção para atender às necessidades da cultura da 

região de cobertura, diferenciando-se, assim, de uma rádio que opera em rede via 

satélite e que, por isso, faz transmissão de programas nacionais com temas e 

linguagem abrangentes, a fim de atender a um público mais amplo, e não apenas ao 

regional. De acordo com Peruzzo (2003, 2005), esse rádio regional se distingue do 

rádio comunitário, cuja gestão e produção visa a atender às demandas locais. O 

rádio comunitário local envolve a participação popular de uma determinada 

comunidade, para o exercício da cidadania e o seu desenvolvimento, e não é gerido 

por empresa privada.  

No Brasil, os meios regionais de comunicação de massa têm o desafio de 

lidar com a diversidade cultural de um país cujas história e políticas favoreceram 

uma grande miscigenação. Embora se fale numa identidade nacional e tenha havido 

um esforço histórico para uma integração do país, sugerindo uma cultura 

homogênea, é sabido que no Brasil há uma importante diversidade. O envolvimento 

de diversos povos na formação cultural e sua dimensão continental são alguns dos 

fatores que levaram a população brasileira a gerar costumes bem particularizados 

em regiões diferentes, assim como modos de falar, histórias e visões de mundo. 

Cada uma das cinco regiões se difere no clima, população, território, culinária, 

sotaques e assim por diante e, dentro dessas regiões, existem ainda microrregiões 

diferentes. Um veículo regional que se dirige a pessoas da Região Sul, por exemplo, 

terá exigências distintas de outro que fale ao público do Norte do país, e o mesmo 

vale para todas as regiões.  

 Portanto, quem trabalha com o rádio tem também a responsabilidade de 

dispor de informações e serviço público, que estejam relacionadas com a vida das 

pessoas da região do país coberta pela a emissora, considerando as suas variações 
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culturais. É consenso entre pesquisadores que o regionalismo é fundamental para o 

rádio, pois destaca os conteúdos locais (BARBOSA FILHO, 2003; JORGE, 2004). 

“Notícias obtidas na esquina são tão ou mais importantes do que as recebidas de 

outras partes do mundo” (CHANTLER; HARRIS, 1998, p. 21-22). Apesar da pouca 

presença do regional nas grandes redes de rádio e de uma certa tendência a uma 

padronização de público, a regionalização nos veículos de comunicação é prevista 

pela Constituição Brasileira. O artigo 221 prescreve para os meios de comunicação 

a fomentação da cultura nacional e regional (BRASIL, 1988).10  

 O regionalismo se constitui na “valorização de cada região, seja das 

expressões, da musicalidade, da história, da geografia, enfim, da cultura e dos fatos 

do local em que a emissora está inserida” (COUTINHO, 2019, p. 233-234). Uma 

distinção do rádio regional é a sua capacidade de gerar identificação por parte do 

público, que muitas vezes cria uma relação até afetiva com a emissora (KAPLÚN, 

2008, p. 89). Essa visão sugere que a valorização da cultura local justifica as 

particularidades utilizadas em cada rádio. A característica regional, no rádio, aparece 

principalmente através do conteúdo, da linguagem e dos tipos de programa 

escolhidos pela emissora, considerando a cultura e os acontecimentos locais e/ou 

regionais.  

No entanto, sabe-se que uma rádio regional não se restringe apenas à sua 

localidade, mas trata também de assuntos nacionais ou globais, principalmente 

agora, com internet, em que há uma expansão da ideia de proximidade, fazendo o 

meio tratar, ao mesmo tempo, com o público local, regional e global, acrescentando 

outros tipos de proximidade (RADDATZ, 2009). De acordo com Peruzzo, a 

tradicional conceituação de território foi modificada. 

 

Para lá das dimensões geográficas, surge um novo tipo de território, que 
pode ser de base cultural, ideológica, idiomática, de circulação da 
informação etc. Dimensões como as de familiaridade no campo das 
identidades histórico-culturais (língua, tradições, valores, religião etc.) e de 
proximidade de interesses (ideológicos, políticos, de segurança, crenças 
etc.) são tão importantes quanto as de base física. São elementos 
propiciadores de elos culturais e laços comunitários que a simples 
delimitação geográfica pode não ser capaz de conter. (PERUZZO, 2005, p. 
74). 

 
 

                                                           
10

 Sobre este artigo da Constituição, há uma discussão no capítulo 4. 
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Essa definição de território gera, nos meios de comunicação, novos tipos de 

proximidade que vão além do aspecto territorial. Por isso, pode-se dizer que a 

questão local diz respeito aos vários elos que relacionam mídia e audiência: 

psicoafetivo, valorativo, de sotaques, ideológicos, religiosos, etc. A proximidade em 

questão é, portanto, “sintetizada nos sentimentos de pertencimento, de identidades e 

nos elos do cotidiano” (PERUZZO, 2003, p. 25). No entanto, apesar de perceber 

essa mudança na ideia de território e reconhecer os diversos tipos de proximidade 

que unem as pessoas – e que estão presentes na mídia local – a autora considera 

que a territorialidade ainda é importante na definição do local e do regional nos 

meios de comunicação.  

 
o conceito de proximidade pode ser explorado a partir de diferentes 
perspectivas, mas, quando se trata de mídia local e regional, ele se refere 
aos laços originados pela familiaridade e pela singularidade de uma 
determinada região, que têm muito a ver com a questão do locus territorial. 
(PERUZZO, 2005, p. 76, grifo nosso). 

 

Segundo Peruzzo (2005, p. 74-75), “a mídia local se ancora na informação 

gerada dentro do território de pertença e de identidade em uma dada localidade ou 

região”, e cada uma dessas mídias define um tipo de elo com seu território a partir 

dos seus objetivos. Ou seja, emissoras de rádios regionais podem definir vínculos 

diferentes com a sua cultura.  

Sobre o impacto da globalização no regional, Perruzo (2003,2005) considera 

que, embora ela tenha rompido algumas fronteiras, fez também ressurgir o interesse 

pelo local ou regional justamente porque o global não consegue sufocar 

completamente as particularidades territoriais. Quanto mais se pretende 

homogeneizar e diminuir o vínculo das pessoas com sua região em busca de 

mercados mundiais, tanto mais haverá resistência aos processos globais. Desse 

modo, para Peruzzo (2005), as identidades se reconfiguram nos novos tipos de 

proximidade.  

Tratando também sobre o aspecto da globalização e sua incidência no 

regional, Trigo-de-Souza (2004) afirma que as mídias digitais e as novas 

espacialidades resultaram em uma hipersegmentação, que acontece quando se 

reúne a audiência da região espalhada em várias partes do mundo, ou, ainda, 

pessoas interessadas naquela cultura. Por exemplo, uma rádio do Sul, que tenha 

adotado uma programação de músicas da cultura desta região, pode conquistar a 
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audiência de sulistas espalhados pelo Brasil e em diversos países, criando, assim, 

um público global formado por membros daquela cultura, incluindo outras pessoas 

que apreciam aquele estilo musical, os valores e símbolos culturais daquele 

território. A emissora continuará sendo segmentada, mas agora terá um público 

ampliado. Dessa forma, rádios locais ou regionais, na internet, servem como um 

meio de recrutamento. Por isso é que, para os mais otimistas, o rádio não precisa 

perder o regionalismo mesmo estando nessa mídia de alcance mundial. 

Outro ponto que pode favorecer o regional em plataformas globais é o modo 

de uso. Para Canclini (2007), a globalização também pode transpor o local/regional 

para uma esfera global, levando ao mundo um novo conceito a respeito daquela 

região. De acordo com o autor, essa seria também uma forma de apropriação, por 

parte das emissoras regionais, de plataformas globais, refazendo os conceitos de 

interação, de maneira que o diferente não seja homogeneizado, mas preservado 

sem preconceitos.  

Feita essa breve caracterização sobre o rádio regional com algumas 

perspectivas, serão abordadas  as principais diferenças entre o rádio regional e o 

rádio em rede no que diz respeito à linguagem, ao conteúdo (temática) e aos 

formatos de programa. 

 

 

 

1.1.1 O rádio regional e o rádio em rede 

 

Na década de 1960, o Regime Militar também quis desenvolver a radiodifusão 

a fim de utilizá-la para os seus propósitos políticos. Os militares favoreceram o uso 

do satélite com o intuito de realizar a sua política de integração da cultura nacional e 

obter maior adesão ao regime. Isso desencadeou na formação das grandes redes 

de rádio via satélite do país. Essas redes, geralmente, abarcam um vasto número de 

emissoras e compõem amplos conglomerados de rádio no Brasil. Existem, no país, 

mais de 60 redes de rádio.11 

                                                           
11

 Disponível em: https://tudoradio.com/redes. Acesso em: 6 ago. 2020. 

https://tudoradio.com/redes
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 De acordo com Barbeiro e Lima (2003), o satélite, nos meios de 

comunicação, também contribuiu para o fortalecimento da globalização por abrir 

espaço para o público abrangente e mercado globalizado.  

 

A formação das redes de rádio é fruto da virada do século, e a adaptação 

dessas empresas às novas regras da economia de mercado é, em alguns 

casos, questão de sobrevivência. O satélite também colocou o rádio em pé de 

igualdade técnica com a TV, favorecendo a formação de redes nacionais 

musicais ou jornalísticas. (BARBEIRO; LIMA, 2003, p. 48). 

 

As emissoras ultrapassaram suas fronteiras regionais ou locais, fazendo 

parcerias com redes que cresceram e alcançaram hegemonia, em busca de menos 

custos e mais lucro. Esse tipo de operação também gera o monopólio da 

comunicação,  

 
uma vez que o núcleo gerador detém determinado conteúdo que uma 
empresa menor não pode suportar. Assim, comentaristas políticos, 
econômicos, esportivos etc. são contratados pela rede e participam da 
programação. Sozinhas as emissoras de rádio de pequeno porte não 
poderiam contratá-los. (BARBEIRO;LIMA 2003, p. 48-49). 

 

Apesar do alto número de redes nacionais, pesquisadores consideram que há 

uma grande relevância no rádio regional. Segundo Jorge (2004, p. 237), existe “uma 

tendência da superioridade da audiência da rádio regional sobre a rádio em rede”. 

Isso ocorre porque as pessoas trazem forte interesse pelo que acontece ao seu lado 

e sobre o que pode interferir em suas vidas; além do mais, valorizam sua cultura, 

portanto a querem representada nos meios de comunicação. Ortriwano considera 

que  

o rádio de caráter nacional, com programação de uma única emissora 

atingindo diretamente todo o território, deixou de ter razão de existir, 

voltando-se mais para os aspectos regionais, ligado à comunidade em que 

atua. A rigor, podemos considerar que nunca o rádio brasileiro chegou a ter 

características realmente nacionais, com exceção de umas poucas 

emissoras, como a Rádio Nacional do Rio de Janeiro (ORTRIWANO, 1985, 

p. 28). 

 

Essa diferença na relevância do rádio regional em relação ao rádio em rede 

pode ser vista em alguns elementos, como linguagem, conteúdo e formatos de 

programa. Para se fazer essa distinção, serão retomados também alguns dos 

conceitos básicos desses elementos, discutindo como eles aparecem no rádio 
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regional e no rádio em rede.  Para se introduzir essas definições, precisa-se lembrar 

aqui de que tais elementos radiofônicos fazem parte ou constroem a programação 

de uma emissora.12  

  De acordo com Ferraretto (2001 p. 59), “a programação é o conjunto 

organizado de todas as transmissões de uma emissora, constituindo-se no fator 

básico de diferenciação de uma rádio em relação à outra”. Portanto, é na 

programação que a emissora define o conteúdo e a sua marca, bem como 

estabelece a sua identidade entre as outras emissoras. É também através da 

programação que a rádio se comunica com sua audiência, exercendo o seu papel 

social. Tais programações carregam uma série de valores, crenças e ideologias dos 

grupos que as gerenciam. É desse todo organizado que as empresas formulam o 

produto rádio no mercado.  

Ainda segundo Ferraretto (2001), a programação pode ser “linear” seguindo 

numa proposta mais homogênea de programas; pode também optar por um conjunto 

mais variado com diversos gêneros e formatos  de programas, num modelo que o 

autor denomina como “mosaico”; pode ainda ser de “fluxo” quando a programação 

transcorre como se fosse um grande bloco de horários. Neste último caso, o 

apresentador muda, mas a base das alterações é a mudança de público, e não de 

formato de programa. 

 No rádio regional, a programação é dirigida para o público de sua região de 

abrangência. Geralmente a sua grade é composta, na maior parte, por programas 

com esse direcionamento, porém, sem desconsiderar programas com informações 

nacionais e globais. Dessa forma, essa rádio se difere da que opera em rede, 

porque, nesta, a programação trata, inteira ou parcialmente, de conteúdos de maior 

abrangência. Há emissoras independentes, de menor porte, que podem decidir 

comprar apenas alguns pacotes da rede e manter parcialmente uma programação 

regional. “É uma forma de não afastar o veículo dos assuntos locais e da prestação 

de serviços” (BARBEIRO; LIMA, 2003, p. 49). Tudo isso depende, como dito, do 

modelo de rádio que a emissora quer abraçar.  Diante disso, é importante salientar 

que o elemento principal que se está utilizando para estabelecer as diferenças entre 

                                                           
12

 Essa discussão se faz necessária porque a análise de conteúdo desta dissertação partirá das 

categorias de linguagem, temática e formatos de programa. Desse modo, o entendimento teórico 
deste conteúdo contribuirá com a proposta de identificar de que modo esses elementos do rádio se 
relacionam com a cultura local. Uma vez que nossa unidade de análise é a programação, decidimos 
também retomar aqui o conceito de programação do qual estamos tratando.  
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uma rádio regional e uma rádio em rede é o conteúdo, isto é, a mensagem que a 

emissora transmite e que se expressa nos formatos de programas escolhidos, assim 

como na temática e na linguagem adotadas. Embora os conceitos sobre esses 

elementos do rádio recebam variações na literatura, trata-se aqui de discorrer sobre 

algumas noções básicas a fim de esclarecer as ideias que consideradas a respeito 

de cada um deles e de construir essa caracterização, sem, no entanto, restringir tais 

elementos a definições cristalizadas.  

 

Formato de programa 

 

Em relação ao formato de programa, uma ideia que está sendo considerada é 

a de formato como as várias espécies de um gênero13 de programa. De acordo com 

Ferraretto (2001, p. 61), o formato representa uma “filosofia de trabalho da 

emissora”. Barbosa Filho (2003, p. 71) conceitua formato como o  

 

conjunto de ações integradas e reproduzíveis, enquadrado em um ou mais 
gêneros radiofônicos, manifestado por meio de uma intencionalidade e 
configurado mediante um contorno plástico, representado pelo programa de 
rádio ou produto radiofônico.  

 

Nesse aspecto, também se considera que os formatos escolhidos cumprem 

um papel social e cultural. Os diversos formatos podem dar significados diferentes à 

mensagem. Por exemplo: fazer um boletim de notícia cultural citando um show que 

uma artista realizou é diferente de chamar tal artista num programa para uma 

entrevista. Muda a abordagem, a visibilidade e o aprofundamento das ideias. 

Ferraretto (2001, p. 61) divide os formatos radiofônicos em dois. Os “puros: 

informativo, musical, comunitário educativo-cultural, místico religioso”; e os híbridos, 

divididos em: “de participação do ouvinte” (interativo) e de “música-esporte-notícia”. 

Sendo assim, considera-se formato de programa os variados tipos de 

programa presentes numa grade de programação. Dentre os formatos mais 

                                                           
13

De acordo com Babosa Filho (2003, p. 89) “os gêneros estão relacionados à função específica que 

eles possuem em face das expectativas de audiência”. Aos gêneros, o autor liga vários tipos de 
formatos, alguns deles classificados de modo diferente da divisão de Ferraretto (2001). Utilizamos 
como categoria o formato, e não o gênero, pelo fato de o primeiro ser o produto em si que a rádio 
oferece para a audiência. Por exemplo, dentro do gênero jornalístico, a emissora oferece o programa 
de entrevista – e é com este produto que o ouvinte tem contato. Neste ponto da dissertação, 
utilizamos os conceitos de ambos, porém na análise das emissoras, no capítulo 3, optamos por usar 
a classificação apresentada por Barbosa Filho (2003), por trabalhar com uma maior variedade de 
gêneros e formatos.   
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presentes nas rádios, tanto em AM como em FM pós-migração, está o jornalismo –  

“uma das colunas de sustentação do rádio” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 86).  A 

relevância do regional nesse gênero é bastante reconhecida – seja ele no formato 

de entrevista, debate ou noticiário –, já que o jornal local é muito procurado pelos 

ouvintes, de acordo com a pesquisa da Kantar Ibope mídia14, e contribui bastante 

para dar uma identidade local à emissora (CHANTLER; HARRIS, 1998).  

Considerando a ideia de formato radiofônico como uma “filosofia” conforme 

Ferraretto (2001), uma rádio que se propõe local geralmente não tem, apenas, 

notícias locais, mas também apresenta a cultura, a música e as pessoas do lugar. 

Em emissoras regionais, existe uma maior probabilidade de se encontrar formatos 

de programas que não sejam jornalísticos e que tratem da cultura: de entrevistas, de 

variedades, musicais, etc. Pela filosofia da emissora de servir a região, a 

programação regional tende a ser generalista, abarcando vários gêneros com 

destaque para essa região; existe ainda uma possibilidade maior de realizar 

campanhas e projetos que envolvam a localidade, algo que ficaria bem limitado no 

modelo de rede. Os programas musicais tendem a valorizar o (s) ritmo (s) e gêneros 

ligados à cultura local. 

Já na operação em rede, a programação regional geralmente fica restrita a 

poucos horários de jornalismo local durante o dia ou em boletins apresentados nos 

intervalos dos programas, ou na saída para a programação de rede (BARBEIRO; 

LIMA, 2003). Dessa forma, o rádio não presta o serviço de maneira eficaz àquela 

região e não a representa culturalmente. A audiência acaba sabendo mais sobre o 

que acontece em outros locais do país e do mundo do que aquilo que se passa ao 

seu redor, sendo, por isso, prejudicada pela desinformação. Além disso, como nas 

redes o interesse está no público abrangente, não se investe tanto em formatos de 

programas que tratam da cultura local. As emissoras, em si, continuam nacionais 

mesmo com horários de jornalismo sobre a região. Portanto, a questão 

regional/local, nas redes de rádio nacionais, fica mais restrita ao gênero do 

jornalismo ou a alguma outra inserção eventual, que possivelmente entrou para a 

rede por uma questão de mercado.   

 

                                                           
14

 De acordo com a Kantar Ibope mídia, dos ouvintes que buscam informação no rádio, 93% querem 

noticiário local. Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/estudos-type/inside-radio/. Acesso 
em: 04 ago. 2020.   

https://www.kantaribopemedia.com/estudos-type/inside-radio/
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Temática de programa 

 

O que se refere como temática diz respeito aos assuntos, à mensagem 

explícita, transmitida num programa radiofônico. São os fatos, as ações, os 

problemas e as lutas das pessoas, assim como a música, a arte, as manifestações e 

as situações, enfim, tudo o que o programa trata no ar. No rádio, a palavra tem força 

e constitui temáticas. Cada uma delas, na maneira como é pronunciada, no uso 

semântico e contextual que é feito, com os recursos de linguagem e de som 

escolhidos e com as funções que lhe são atribuídas, exerce sentidos variados. 

Diante disso, pode-se dizer que a temática é o conteúdo, o assunto ou o discurso, 

construído com a junção de “o que se diz” com o “como se diz” (HAYE, 2005, p. 

347). 15  

A temática, portanto, ajuda a desenvolver a filosofia que a emissora e/ou o 

comunicador desejam expressar a partir de sua linha editorial. Ela pode construir 

ideologias e manipulações pela forma como o tema é produzido, apresentado, 

recebido e decodificado pelo público. Neste sentido, a temática se refere também 

aos valores e ao sentido dado pela audiência à mensagem que lhe é apresentada, 

de acordo com seus contextos e experiências.  

Os temas podem ser intensamente sugestivos a partir da abordagem que é 

feita e também da capacidade de o comunicador desenvolvê-los, considerando a 

ideia que quer passar para a audiência. Temáticas musicais, por exemplo, têm alta 

capacidade de sugestão por envolver a emoção (KAPLÚN, 2008, p. 87). Além de ser 

o próprio tema de um programa ou de uma programação, a música pode ser usada 

de diversos modos numa emissora: para criação de ambiente, desenvolvimento de 

histórias, parte de um texto, elemento cultural e educativo, enfim, vários usos da 

música no rádio são possíveis e todos eles trabalham o seu poder de expressão. 

A temática também seleciona o público conforme este se identifica com os 

temas. Isso ajuda a explicar o fato de a audiência se identificar bastante com a 

programação local. Emissoras regionais, por estarem inseridas no contexto da 

audiência, têm facilidade em construir temáticas que tocam a realidade do ouvinte. 

                                                           
15

 Embora a temática do programa esteja relacionada à linguagem radiofônica, aqui foram separadas 

por dois motivos: o primeiro para explicar o que se está considerando em cada um desses elementos 
e o segundo, porque, nas análises das emissoras feitas no terceiro capítulo, esses elementos 
também são apresentados separadamente. Além disso, considera-se que, embora imbricadas, é 
possível, em parte, separar temática e linguagem radiofônica. 
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Nas grandes cidades, por exemplo, a mobilidade urbana e o maior número de 

atividades cotidianas fazem o rádio regional continuar investindo na prestação de 

serviços, informações sobre o trânsito, clima, enfim, assuntos que estabelecem 

proximidade com o público.  

 Por outro lado, algumas redes via satélite representam a localidade de forma 

limitada, uma vez que boa parte de sua programação trata de temas nacionais e 

globais. A ideia da rede está embasada na lógica de ampliação de mercado, por isso 

falar de temas mais amplos é uma estratégia usada para não limitar o público.  Em 

alguns formatos de rede, a programação é a mesma para todos os locais cobertos; 

em outros, há uma mescla de horários locais e de rede. Existem ainda as redes 

regionais, que tratam de assuntos de uma determinada região, além das nacionais e 

globais (BARBEIRO; LIMA, 2003).  Aqui precisa-se pontuar que existem diferenças 

entre uma rede regional e uma rádio regional. A primeira, como já dito, trata de tudo 

o que diz respeito à região e é mais ampla, com diversas rádios coligadas;  a 

segunda trata-se de uma única emissora que opta por uma programação com temas 

referentes a uma região e, às vezes, é mais restrita.16  

Em se tratando do rádio hertziano, a operação em rede com alguns 

conteúdos regionais é uma opção comum, atualmente, em função do mercado. Essa 

parece ser uma forma de driblar o enfraquecimento no conteúdo regional pelo 

formato de rede (informação verbal)17. Apesar da preocupação, por parte de 

algumas redes, em ter horários locais na programação – também para conquistar 

anunciantes regionais –  é certo que os temas locais ou regionais serão tratados de 

maneira diferente numa emissora de rede. Em rádios regionais, geralmente há mais 

tempo para questões da localidade, consideradas, inclusive, como as principais.  

Outro ponto que diz respeito à temática é a interatividade. A partir da 

identificação, a comunicação começa a se estabelecer e, no rádio regional, é 

importante que haja interação com público, que se sente parte da emissora, para 

que ele encontre espaço também para se comunicar e falar de seus acontecimentos.  

As novas plataformas de mídia geraram um novo relacionamento do público com os 

                                                           
16

 É importante lembrar que as grandes regiões geográficas do Brasil apresentam diferenças internas 

e são subdivididas em microrregiões. As rádios regionais que estamos tratando nesta dissertação, 
por exemplo, cobrem microrregiões de suas regiões, como pode ser visto mais adiante. 
17 Informação verbal obtida durante 28º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, ocorrido em Brasília, 

nos dias 21 e 22 de agosto de 2018, em Brasília (painel “Rádio, uma mídia local e interativa. Esse é o 
futuro? ”, com Nilson César e Milton Jung).  
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temas. Hoje, um assunto tem a sua temporalidade estendida já que, disponível na 

internet, os ouvintes escolhem como e quando acessar um programa, com uma 

determinada temática, fazendo o rádio poder manter um assunto relevante por mais 

tempo. A temática está relacionada aos formatos de programa e inteiramente ligada 

à linguagem radiofônica. 

 

Linguagem radiofônica 

 

A linguagem radiofônica tem uma caracterização bastante complexa porque 

se refere não só ao uso da voz, da linguagem verbal, ou da música, mas também à 

escolha dos empregos de palavras e expressões linguísticas, tom, intensidade, 

melodia e ritmo da voz e o uso não verbal de sons, do ruído, do silêncio, dos efeitos 

sonoros, etc.  Esses elementos ajudam a construir a imagem na mente do ouvinte e 

a mensagem a ser passada. “Linguagem radiofônica inclui especificamente os 

recursos de redação e de sonoplastia, possuindo regras específicas para a 

elaboração de textos e a produção de programa” (FERRARETTO, 2001, p. 34). 

Barbosa Filho (2003, p. 66), ao se referir à linguagem do rádio, afirma que,  

 

se utilizada de forma adequada, [pode] traduzir-se em atividades mentais 
que possivelmente terão como consequência atos de vontade que, por sua 
vez, produzirão fatos sociais de toda natureza. 

 

Assim como acontece com a temática, uma rádio expressa suas ideias e 

filosofia também por meio da linguagem radiofônica utilizada, com o uso de um 

conjunto de recursos, escolhidos para transmitir suas ideias: efeitos, música de 

fundo, funções de linguagem, etc. A eficácia da comunicação de rádio se dá quando 

os recursos da linguagem radiofônica são usados de maneira adequada ao tema 

que está sendo tratado.  Geralmente, a linguagem no rádio é voltada para o 

“indivíduo em particular” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 46), gerando, assim, mais 

intimidade e proximidade com a audiência. É comum usar o pronome e o verbo na 

terceira pessoa do singular: “Você, amigo ouvinte”, etc.   

É por meio da linguagem do comunicador de rádio que a audiência pode 

“sentir” empatia ou distanciamento, valorização ou desdém da parte dele em relação 

ao público. O tom da voz, o ritmo a omissão ou não de um sorriso, enfim, tudo isso 

constitui linguagem. A linguagem radiofônica de proximidade tende a ser empática, 
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trazendo o ouvinte para a emissora (KAPLÚN, 2008, p. 89). Quantos aos efeitos 

sonoros, Ferraretto (2001, p. 286) afirma que “diferentes tipos de sons provocam 

efeitos diversos sobre a sensorialidade do ouvinte”. Ainda de acordo com esse autor, 

se a linguagem verbal toca o consciente, a música e os efeitos sonoros tocam o 

inconsciente.  

Na operação em rede, a linguagem radiofônica evita expressões e referências 

a locais ou símbolos familiares para um determinado grupo em seus discursos. Essa 

é uma forma de se passar uma ideia de falar para um público em geral, global e não 

específico. A rádio se coloca dessa maneira para atingir um mercado maior. Porém, 

geralmente tende a ser uma linguagem mais distante do ouvinte, menos vibrante. Já 

no rádio regional, a linguagem é direta, envolvente, por vezes, estimulante, 

facilmente compreendida porque é próxima da comunidade e reflete o jeito de falar 

regional, o sotaque, as expressões, interjeições e modos de pensar, agir e reagir da 

cultura local. Segundo Barbeiro e Lima (2003, p. 50), o objetivo do rádio local é 

“preservar o regionalismo, o jeito local de falar e de retratar a comunidade”. Desse 

modo, pode-se dizer que a linguagem no rádio tem um papel sociocultural porque é 

representativa.  

É importante salientar, ainda, outro elemento importante da linguagem 

radiofônica: a música. É um traço relevante em emissoras FMs e, numa certa 

medida, também nas AMs. A música pode ser a mensagem e também a linguagem. 

Como linguagem é um meio que tem um forte poder de envolvimento, porque toca o 

emocional e a expressão de sentimentos. Ela pode ser usada como música de fundo 

para sustentar ou complementar uma mensagem, ou também escolhida para 

exprimir alegria, tristeza ou indignação em contextos variados. A linguagem musical 

influencia porque passa uma visão de mundo e um estilo de vida também. Está 

bastante relacionada, da mesma forma, com a temática da emissora 

 O ouvinte pode decodificar a linguagem radiofônica a partir de suas crenças 

e de seu contexto.  Uma rádio que se propõe regional provavelmente usará da 

música da região para dialogar com sua cultura, exprimindo seus sentimentos e se 

aproximando do seu cotidiano. Emissoras de rede também podem fazer um uso 

estratégico para atingir o seu nicho.  

Pode-se dizer que formato de programa, temática e linguagem radiofônica 

constituem partes do conteúdo ou discurso produzido pela emissora. Por ser uma 

mensagem estética, tem fortes potenciais afetivo e emocional que influenciam na 
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construção dos significados. Esse conteúdo está subordinado também às filosofias e 

aos modelos de rádio que se pretende fazer: regional ou de rede. No circuito da 

comunicação radiofônica, que vai da produção do conteúdo pela rádio à criação de 

sentido pela audiência (recepção), estão os elementos que fazem essa mediação. A 

cultura atual é local e global. O regionalismo continua porque há também um 

interesse dos ouvintes em se sentirem representados pelas emissoras de sua 

localidade.  

No Quadro 1, apresenta-se uma comparação de como os elementos do rádio 

analisados aparecem numa rádio regional e numa rádio de rede: 

   

Quadro 1 – Resumo das características de uma rádio regional e de uma rádio de rede 
 

 Rádio Regional Rádio em rede 

Formatos de Programas   ● Privilegia formatos que 

favoreçam a 

representação da 

comunidade: entrevistas 

culturais, etc. 

● Os informativos 

trabalham mais assuntos 

locais ou regionais. 

● Os musicais valorizam as 

canções regionais. 

● Tem uma diversidade 

maior de formatos 

comprometidos com a 

cultura local. 

● Privilegia formatos mais 

globais, sem 

representações regionais, 

alguns são gravados. 

● O local, quando aparece, 

ou tem participação menor, 

ou foi pelo fato de ter 

repercussão nacional ou 

global. 

● O local aparece mais em 

partes do jornalismo. 

● As músicas trabalham 

gêneros que nem sempre 

fazem parte de uma 

determinada região.  

Temática ● Local/ regional 

● A temática está 

relacionada à vida 

sociocultural da região. 

● Permite programas com 

mais participação do 

público, que pode tratar 

de seus assuntos em 

alguns casos. 

● Nacional/global  

● Temas abrangentes, sem 

representar tanto as 

regiões fora dos eixos 

dominantes (Rio-São 

Paulo). 

● Participação do público é 

mais fria, sem expor seus 

temas locais. 

Linguagem ● Contribuem para a 

sustentação do discurso. 

● Regional, particular, 

exprime o jeito de falar 

local. 

● Abrangente 

● Omite sotaques ou 

expressões características. 

● Recursos sonoros usados 

para transmitir a ideia do 
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● Recursos sonoros geram 

proximidade com a 

audiência. 

global. 

Fonte: A autora. 

 

A seguir, faz-se um breve relato de como o rádio lidou, historicamente, com a 

cultura popular.  

 

1.2 Rádio e cultura popular  

Desde a sua inauguração nos anos 1920, muitas emissoras de rádio surgiram 

no Brasil. Esse meio teve grande aceitação no país e se constituiu numa das mídias 

mais consumidas ao longo de décadas. O rádio tem relação intrínseca com as 

diversas culturas desenvolvidas em regiões diferentes do país. Os vários modos de 

usar esse meio de comunicação social favoreceram a disseminação de ideias, 

criação de hábitos e comportamentos que acabaram influenciando também na 

formação de elementos dessas culturas. Programas esportivos, folclóricos, 

sertanejos, humorísticos, foram formatos que encontraram espaço no veículo, 

propagando a cultura popular.  

Dada a complexidade do termo, considera-se relevante destacar qual a 

definição de cultura popular que se acredita  estabelecer uma relação com o rádio18. 

De acordo com Arantes (1990, p. 7), a ideia de cultura “está longe de ser um 

conceito bem definido pelas ciências humanas. São muitos os seus significados e 

bastante heterogêneos e variáveis os eventos que essa expressão recobre”.  

 Segundo Greco e Coutinho (2020), o termo  

 
‘cultura popular’ passou por transformações em sua conceituação. Como 
relembra Marilena Chauí (2008), recebeu ao menos três tratamentos 
principais: o primeiro, do Romantismo do século XIX, que afirmava que a 
cultura popular era aquela do povo bom, justo e verdadeiro, que expressava 
a alma da nação. O segundo, originário da tradição francesa iluminista do 
século XVIII, considera a cultura popular como superstição ou ignorância, 
resíduo da tradição oral, que poderia ser ‘corrigida’ por meio da educação 
do povo. O terceiro tratamento, proveniente do populismo do século XX, 
mesclaria a visão romântica e a iluminista (GRECO; COUTINHO,2020, p.4).  

 

                                                           
18

 Nesta dissertação, não temos a intenção de elaborar um detalhamento denso sobre o conceito de 

cultura popular em toda a história de sua constituição. Trabalhamos, portanto, com as ideias dos 
autores que compõem a nossa base teórica.  
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Para esta dissertação, um dos conceitos de cultura popular que tomaremos 

por base é o de Bosi (1992, p. 319), que a concebe como um “conjunto de modos de 

ser, viver pensar e falar de uma dada formação social”. Assim, o que referimos como 

cultura popular são as representações simbólicas que correspondem à vida e à ação 

das pessoas. Bosi (1992) enumera uma série de práticas, todas potencialmente 

envoltas de significados e que caracterizam a cultura popular numa visão 

antropológica: “Cultura popular implica modos de viver: o alimento, o vestuário, a 

relação homem mulher, os hábitos de limpeza [...] as crenças, os cantos, as danças 

[...] o modo de olhar [...]” (BOSI, 1992, p.  324). Arantes (1990, p. 25) afirma que um 

elemento da cultura “significa”, ou seja, ele existe porque há um sentido e um 

significado dado pelas pessoas.  

Um aspecto da cultura popular que é necessário levar em conta é o da 

miscigenação. Embora desenvolvida nas esferas populares e tendo características 

próprias como “a espontaneidade, o dinamismo, a criatividade, a simplicidade, etc.” 

(GADINI, 2007, p. 57), a cultura popular abarca elementos de outras culturas que 

podem vir até de outros países ou continentes: 

 

Historicamente, sempre existiram manifestações espontâneas originárias de 
setores da população, nas mais diferentes regiões e contextos sociais.  Tais 
expressões, contudo, não necessariamente seriam genuínas e 
assumidamente populares pois o confronto [...] com outras manifestações 
imprime um caráter sincrético e miscigenado a estas mesmas 
manifestações. (GADINI, 2007, p. 56). 

  
 

Portanto, a cultura popular passou e passa pelo processo de hibridismo 

também e vai se constituindo de outras culturas. Mas, se por um lado podemos falar  

de uma cultura popular miscigenada e híbrida, por outro lado percebe-se que, nas 

regiões, ela convive com várias outras culturas e pode percorrer ambientes culturais 

diversos, no processo de multiculturalismo, que vemos acontecer em todo mundo, 

onde vários grupos e expressões culturais convivem em diálogo e conflito.19 Ainda 

que miscigenada, híbrida e parte do mosaico multicultural, reitera-se que o olhar 

desta dissertação está nos modos de ser e agir que identificam a cultura popular.  

A relação entre rádio e cultura envolve uma complexidade, porque o meio 

passou por diversas fases ao longo dos seus quase 100 anos de história no Brasil e, 

                                                           
19 A ideia aqui é apenas apresentar o fato de a cultura popular conviver no universo do 

multiculturalismo e hibridismo cultural, sendo assim dinâmica. Não se aprofundou sobre esse 
assunto, a fim de não sair do foco da pesquisa que é a cultura popular.  
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nesse período, constituiu relações não só com a cultura popular, mas com as 

diversas culturas imbricadas nas manifestações simbólicas que se desenvolveram 

no país. De acordo com Bosi (1992), quatro grandes categorias compõem as 

“culturas” existentes no Brasil: 

 
cultura erudita brasileira, centralizada no sistema educacional (e 
principalmente nas universidades), e uma cultura popular, basicamente 
iletrada, que corresponde aos mores materiais e símbolos do homem 
rústico, sertanejo, ou interiorano e do homem pobre suburbano ainda não 

de todo assimilado pelas estruturas simbólicas da cidade moderna [...]. 
A cultura criadora individualizada de escritores, compositores, artistas 
plásticos, dramaturgos, cineastas, enfim, intelectuais que não vivem dentro 

da Universidade [...].Enfim, a cultura de massas, que, pela sua íntima 

imbricação com os seus sistemas de produção e mercado de bens de 
consumo, acabou sendo chamada pelos intérpretes da Escola de Frankfurt, 
indústria cultural, cultura de consumo. (BOSI, 1992, p. 309, grifos do autor). 

 

Trazemos aqui esses quatro conceitos por considerar que, sendo o rádio um 

meio de comunicação de massa, ele se relaciona com todas essas culturas. Vale 

ressaltar que “a distinção entre tais culturas não acontece de maneira clara, uma vez 

que elas se misturam, seus limites são opacos e elas coabitam na sociedade” 

(GRECO; COUTINHO, 2020, p. 3). Ainda assim, esta noção da  pluralidade cultural 

no Brasil, com especificidades distintas,  tem o papel de mostrar, nesta discussão, 

que a relação do rádio com as “culturas brasileiras” (BOSI, 1992) não se restringe à 

cultura popular. A opção de se tratar da cultura popular dá-se pelo fato de se estar 

lidando com rádio regional, que, por sua vez, tem maior potencial de estabelecer 

relação com a cultura popular do local onde a emissora está inserida, sendo este o 

foco da pesquisa realizada.  

Embora as ideias que fundamentaram a implantação do rádio no Brasil 

fossem a difusão da cultura e da educação como pretendiam os intelectuais, por um 

curto período de tempo, como dissemos, no início de sua operação no Brasil, o rádio 

era considerado um meio de elite. O meio abrangia a cultura erudita ou universitária, 

que apreciava, entre outras coisas, as notícias e os concertos transmitidos pelas 

ondas hertzianas. Entre os motivos está o fato de os aparelhos serem muito caros, 

inacessíveis às classes de baixa renda. Sendo assim, pode-se dizer que, nesse 

momento da sua história, o rádio ainda não atingia a cultura popular.  

A partir das mudanças impostas ao rádio com o surgimento da TV no final da 

década de 1950, o meio encontrou grande interesse da classe popular.  O olhar das 

emissoras para as necessidades regionais da audiência, o serviço de informação e 
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utilidade pública, o uso do transistor - barateando os aparelhos de recepção – são 

alguns dos elementos que fizeram o rádio chegar às camadas mais pobres, 

tornando-se um meio de comunicação mais acessível e que ganhou aceitação em 

quase todo o país (ORTRIWANO, 1985).  

É possível que o rádio, que traz esse interesse histórico pelo regional –  em 

vista do avanço das redes via satélite, como já discutido –, tenha reforçado esse 

interesse também. No começo da segunda década do século XXI, em 2011, no 

Brasil, 91,3% dos domicílios possuíam pelo menos um aparelho receptor de rádio 

(GRUPO DE MIDIA, 2011)20, o que mostra que este meio de comunicação de massa 

tão antigo virou o século ainda com bastante penetração no Brasil. Atualmente, com 

o aumento cada vez maior das mídias digitais, mudaram-se as formas de consumir 

conteúdo e informação. A pesquisa de 2020 do Grupo Mídia Dados, considerando o 

período de um ano, aponta que o rádio – comparado com outras mídias como: TV 

aberta, mídia out of home, mídia digital, TV por assinatura, revista, jornal e cinema –  

abrange 62% da população.  As FMs atingem 42% das classes A/B, e 59% das 

classes C,D,E; as emissoras AMs alcançam 36% do público A/B e 63% de pessoas 

das classes C,D,E; ou seja, o maior público do rádio está  nas classes média e 

baixa21 Relacionando essas classes com o público envolvido na cultura popular 

definida por  Bosi (1992, p. 309) –  “o homem rústico, sertanejo, ou interiorano [...] 

pobre suburbano”  –, conclui-se que a maior audiência do rádio está na cultura 

popular. A  vasta penetração  do rádio no território brasileiro atualmente pode ser 

vista nos dados recentes da Kantar IBOPE Mídia22.  Considerando o período de abril 

a junho de 2019, a pesquisa aponta que 83% da população ouve rádio todos os 

dias.  

Com base na abordagem de Alfredo Bosi (1992), verifica-se que, sendo 

indústria cultural, a produção em série e a montagem padronizada também fazem 

parte do rádio. Este meio traz na receita a influência no psicológico e no imaginário 

das pessoas, cria padrões de comportamento e influencia o mercado. Ele se 

relaciona com a cultura popular em processos de retroalimentação: ao mesmo 

tempo que recebe e trabalha temas populares, alimenta a cultura popular com seus 

próprios símbolos ressignificados.   
                                                           
20

 Consideramos esse ano por ser o início do nosso mapeamento da abrangência do rádio no Brasil.  
21

Disponível em: https://midiadados2020.com.br/midia-dados-2020.pdf. Acesso em: 24 fev 2021. 
22

 Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/estudos-type/inside-radio/. Acesso em: 4 ago. 

2020. 

https://www.kantaribopemedia.com/estudos-type/inside-radio/
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Embora o rádio seja uma indústria cultural, existem ainda emissoras ligadas 

às questões sociais e culturais, que trazem objetivos de propagação que vão além 

dos lucros, ainda que busquem, obviamente, meios de sustentação.  Haja vista 

rádios comerciais religiosas e educativas. É sabido que, nesse universo, há também 

aquelas que apresentam um discurso social, cidadão, cultural ou religioso e por 

detrás carregam interesses ideológicos ou políticos. Mas, ainda assim, é importante 

lembrar que alguns veículos trazem a preocupação com as manifestações 

simbólicas e com questões sociais voltadas ao local de abrangência. Existem, ainda, 

as rádios comunitárias (em FM) que, quando livres de pressões ideológicas, fazem 

um importante trabalho de cidadania e de valorização da cultura local.  

Várias emissoras segmentadas, ao longo da história do rádio, geraram 

programas voltados para símbolos representativos da cultura popular de diversas 

regiões do Brasil.  Atualmente existem novas formas de segmentação nessa linha: 

emissoras sertanejas, de forró, étnicas, de folclore, de folk music, gauchesca e 

tantas outras.23 Ainda que tragam a visão mercadológica, é preciso considerar o 

papel social  dessas  rádios regionais segmentadas devido ao trabalho com foco na 

cultura popular. Obviamente, nessa escolha de nicho de mercado, existe também o 

interesse pela geração de lucro.  

Nas regiões e microrregiões, as manifestações populares são mais 

destacadas, e isso favorece sua presença nos meios de comunicação, em especial 

no rádio. O popular, nos meios globais de comunicação, é tratado muitas vezes 

como algo inferior, engraçado ou estereotipado. Isso acontece também no rádio e 

aparece até em alguns programas de humor de grandes redes.  No entanto, nas 

rádios regionais, geralmente, os símbolos culturais são valorizados, aliás, este é, 

teoricamente, um dos objetivos das rádios regionais em sua grande maioria. Em 

alguns casos, esses símbolos são até supervalorizados, talvez como uma certa 

reação ao desprestígio e ao esquecimento feito por parte das grandes redes.  

 

 
 

A informação local e regional também tem essa proposta; além da 
valorização, da visibilidade ou da comercialização da informação local, se 
presta ainda ao bem-estar coletivo, à melhoria da autoestima e da 
autoimagem dos indivíduos. (LIMA, 2007, p. 76). 

 

                                                           
23

 Disponível em: https://www.radios.com.br/lista/segmento. Acesso em: 30 nov. 2019.    

https://www.radios.com.br/lista/segmento
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Arantes (1990) afirma que esse papel de representação simbólica e formação 

de valores culturais é exercido por diversas esferas da sociedade, entre elas, os 

meios de comunicação: 

 

[...]  alguns valores e concepções são implementados socialmente, através 
de complexos mecanismos de produção e divulgação de ideias, como se 
fossem, e devessem se tornar, os modos de agir e de pensar de todos. E é 
essa na verdade uma das funções mais importantes (embora não a única) 
das escolas, das Igrejas, dos museus e dos meios de comunicação de 
massa. (ARANTES, 1990, p. 12).  

 

Além da valorização da cultura, o poder massivo do rádio pode, ainda, em 

alguns casos, definir o que representa ou não a sociedade local, bem como o que 

deve ser lembrado ou esquecido. Passando pela história do meio do ponto de vista 

do seu papel cultural, é inevitável perceber que o rádio, pela sua simplicidade e 

pelas características que lhe são inerentes como o regionalismo e a proximidade, 

ganhou popularidade e ajudou a formar as culturas brasileiras, com o trabalho de 

diversos profissionais.  

No entanto, com as inúmeras transformações pelas quais o rádio passa 

atualmente, importa discutir seus impactos sobre papel deste meio na sociedade. No 

Brasil, por exemplo, as mudanças impostas pela migração de AM para FM tendem a 

alterar ou transformar a relação entre o rádio e a realidade cultural da audiência.  

Esse é o principal ponto que nos propomos discutir no próximo capítulo, tomando 

como exemplo os processos de migração que se deram nas emissoras que 

constituem o objeto desta dissertação.  
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CAPÍTULO 2 –  MIGRAÇÃO DE AM PARA FM EM RÁDIOS REGIONAIS 

 

De acordo com Briggs e Burke (2006), a mídia, sistema que está sempre em 

transformação, tem sua história pautada por questões políticas, econômicas e 

tecnológicas. Mudanças nessas esferas afetam os meios de comunicação, e cada 

novidade que surge gera um período de crise e reestruturação. Com o rádio tem 

sido assim. Uma mudança significativa vem acontecendo com o esse meio de 

comunicação no Brasil, a partir do processo de migração da frequência AM para a 

FM, iniciado em 2013 e ainda em curso. 

A história dessa migração teve início em 2010, com a publicação de um 

estudo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) sobre a possibilidade do 

rádio AM, em Curitiba, usar as faixas 5 e 6 da TV analógica. No ano seguinte, a 

Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abert, juntamente com outras 

associações estaduais entraram em acordo sobre o uso desses canais para o rádio 

em todo o país. Em 2012, o então Ministro das Comunicações Paulo Bernardo 

anunciou que o governo iria dar andamento à efetivação da migração. O anúncio foi 

feito no 26º Congresso Brasileiro de Radiodifusão. Meses depois, a Abert e as 

associações estaduais discutiram as mudanças e, em 7 de novembro de 2013, a 

então presidenta Dilma Roussef assinou o Decreto nº 8.139/13, dando início, assim, 

à migração do rádio AM para FM no Brasil.24  

Todos esses fatos mostram que a migração tem por base o avanço 

tecnológico e a questão mercadológica, já que foram os grandes empresários do 

setor que, não vendo o avanço do rádio digital no país, tomaram a dianteira para que 

o uso da faixa com melhor qualidade de áudio fosse uma opção possível para 

resolver os problemas de qualidade de som e público do rádio AM, cuja tecnologia 

havia sido ultrapassada, melhorando os lucros com a exploração do rádio. 

 De acordo com Bianco e Prata (2019), a migração traz nova vitalidade para o 

rádio AM por ser uma alternativa de melhorias técnicas e de sustentabilidade. Sem 

dúvidas, mudanças precisam ser feitas a fim de que as emissoras AM – que 

contribuíram tanto com o desenvolvimento do rádio no Brasil e com o próprio 

contexto social, político e cultural do país – continuem relevantes, entretanto, é 

necessário discutir alguns impactos da migração na relação rádio regional e cultura 

                                                           
24

 Disponível em: https://www.abert.org.br/web/migracao-am.html. Acesso em: 18 set. 2020. 

https://www.abert.org.br/web/migracao-am.html
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local. Isso devido às mudanças que precisam ser feitas nas programações dessas 

rádios –  em vista da migração –, que afetam o relacionamento das emissoras com o 

seu público. Para seguirmos com a discussão, apresentamos os aspectos políticos e 

legais do processo de migração das rádios AM para FM.  

 

2.1 Questões políticas e legais 

 

 O Decreto nº 8.139/13 trata das “condições para extinção do serviço de 

radiodifusão sonora em ondas médias de caráter local”.25 Além de autorizar a 

migração, ele prescreve como deve ser feita a  adaptação das outorgas das ondas 

médias para a frequência modulada.  

As primeiras autorizações foram feitas em 25 de agosto de 2014, pelo então 

ministro das Comunicações Paulo Bernardo.  O Decreto nº 8.139/13 também prevê a 

possibilidade de uso da faixa estendida de FM para a adaptação do serviço de 

ondas médias. A faixa estendida vai de 76 MHz a 87,4 MHz e era ocupada pelos 

canais 5 e 6 de televisão analógica. A ideia é usar essa faixa para a migração das 

rádios em ondas médias, nas regiões onde não há espaço na FM convencional, a 

fim de concluir o processo de migração. Com isso, o espectro destinado às FMs 

passará dos atuais 33 para  60 canais.26  

 Embora o Decreto nº 8.139/13  se refira à “ondas médias em caráter local”, o 

Decreto nº 9.270, de 25 de janeiro de 201827  inclui “o serviço de radiodifusão sonora 

em onda média, de caráter local, regional e nacional, para a execução do serviço de 

radiodifusão em frequência modulada”. 28 Este último decreto também definiu o 

                                                           
25

 Disponível em: https://www.anatel.gov.br/legislacao/decretos/637-decreto-8139. Acesso em: 8 set. 

2020. 
26

 Disponível em: https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2020/1383-resolucao-

721#:~:text=Destina%20faixas%20de%20radiofrequ%C3%AAncia%20e,de%20Radiodifus%C3%A3o
%20e%20seus%20Ancilares. Acesso em: 12 mar 2021. 
27

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9270.htm. Acesso 

em: 8 set. 2020. Embora sendo revogado em 2020, a migração está mantida para emissoras 
regionais e nacionais. 
28

 Essa caracterização local, regional e nacional não é exatamente a mesma que estamos usando 

nesta dissertação. Os decretos consideram os aspectos técnicos e nós consideramos o conteúdo. 
Lembramos que o que aqui chamamos de rádio regional é a emissora que volta a programação para 
a cultura da região, diferenciando-se do rádio que opera em rede, cuja programação é nacional. Nos 
decretos, radio local “é aquele que, por suas características técnicas, se destina a servir a uma única 
localidade” (cidade, vila ou povoado): engloba onda tropical (faixa de 120 metros) ou onda média com 
potência menor do que 1 kW. Rádio regional é “aquele que, por suas características técnicas, se 
destina a servir a uma determinada região (mais de uma localidade) ”: compreende as ondas tropicais 

https://www.anatel.gov.br/legislacao/decretos/637-decreto-8139
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9270.htm
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prazo de 180 dias para as empresas de rádio entrarem com o pedido de migração. 

Portanto, no ano do Decreto (2018), foi feita a segunda chamada para solicitações 

de migração por parte das empresas. Após a passagem do primeiro lote de 

emissoras para a FM, a segunda fase da migração considera o uso da faixa de FM 

estendida.29  Esta faixa demanda um suporte que capte as ondas dos canais 5 e 6, 

por isso, o Decreto nº 8.139/13 estabelece também que o Ministério das 

Comunicações  adote “as providências necessárias para que os terminais estejam 

aptos a receberem os sinais da faixa estendida de frequência modulada”. Ou seja, o 

Ministério das Comunicações deve viabilizar receptores de rádio que captem o sinal 

dos canais 5 e 6.  

A  Portaria Interministerial nº 68, de 21 de setembro de 2017 do Ministério da 

Cultura e da Indústria Comércio Exterior e Serviços (MDIC) foi criada estabelecendo 

que os aparelhos de FM já incorporem a faixa estendida.30 Vários fabricantes 

avançaram na produção desses modelos, inclusive para os automóveis. A discussão 

em torno disso agora é que quase não se usa mais aparelhos de rádio, muita gente 

consome o meio pelo celular, por isso o anseio do setor é a fabricação de celulares 

com chip de FM. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) 

encabeçou a campanha “Smart é ter rádio FM no celular”, incentivando o 

consumidor a adquirir celular com chip FM desbloqueado e a inserção e ativação do 

chip FM em todos os celulares fabricados e montados no Brasil. O Projeto de Lei nº 

8.438/17, que obriga essa inserção, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em  2 

de outubro de 2019.31 Em setembro de 2020, durante um encontro na Associação 

                                                                                                                                                                                     
(faixas de 90 e 60 metros), onda média com potência compreendida entre 1 kW e 10 kW. Disponível 
em:  
https://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=213645&ass
untoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=213645.pdf. Acesso em: 16 out. 
2020.  
29

  O uso da faixa estendida foi bastante discutido, devido à necessidade de reestruturação dos 

canais. Essa fixa foi viabilizada com o novo regulamento de canalização  aprovado em fevereiro de 
2020 pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) através  da 
Resolução nº 721, de 11 de fevereiro de 2020, que  “destina faixas de radiofrequência e aprova o 
Regulamento sobre Canalização e Condições de Uso de Radiofrequências para os Serviços de 
Radiodifusão e seus Ancilares”. O novo regulamento passou  a vigorar em 3 de novembro de 2020, 
disponibilizando 365 canais (a maioria em dial estendido) em 14 estados.  A Anatel realizou uma 
Consulta Pública de 26 de outubro a 9 de dezembro de 2020 para comentários e sugestões do 
público a respeito destes canais.  
30

 Disponível em: http://www.lexmagister.com.br/legis_27515935_PORTARIA_INTERMINISTERIAL 

_N_68_DE_21_DE_SETEMBRO_DE_2017.aspx. Acesso em: 27 set. 2020. Nos sites oficiais do 
governo, essa portaria não foi encontrada.  
31

 Disponível em: https://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/26850-projeto-que-obriga-

chip-fm-em-celular-e-aprovado-por-unanimidade-na-cdeics. Acesso em: 27 set. 2020. 

https://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=213645&assuntoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=213645.pdf
https://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=213645&assuntoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=213645.pdf
http://www.lexmagister.com.br/legis_27515935_PORTARIA_INTERMINISTERIAL%20_N_68_DE_21_DE_SETEMBRO_DE_2017.aspx
http://www.lexmagister.com.br/legis_27515935_PORTARIA_INTERMINISTERIAL%20_N_68_DE_21_DE_SETEMBRO_DE_2017.aspx
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Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), o ministro das Comunicações, 

Fábio Faria, afirmou que a ideia é importante para fazer o rádio chegar aos locais 

onde é o único canal de comunicação.32 

A partir do Decreto nº 8.139/13 se iniciou no Brasil uma corrida de emissoras 

AM rumo à migração. Segundo o Ministério das Comunicações, do total de 1.781 

outorgas, houve 1.655 pedidos de migração AM/FM, somando o primeiro lote, que 

contemplou as emissoras convencionais, e o segundo lote, composto por aquelas 

que aguardam espaço nos canais 5 e 6. Até outubro de 2020, 850 emissoras do 

primeiro lote migraram para a frequência modulada (FM).33 Motivos como o alto 

custo da migração e problemas com a documentação podem ser as causas da 

diferença entre os números de pedidos e o número de migrações concluídas.  O 

valor estabelecido para migração varia de “R$ 8,4 mil, para emissoras em municípios 

de até 10 mil habitantes, a R$ 4,4 milhões, para municípios acima de 7 milhões de 

habitantes”34. As emissoras de ondas médias locais que não conseguirem migrar 

poderão “solicitar ao Ministério das Comunicações o reenquadramento de suas 

outorgas para caráter regional”35, já que as ondas médias locais serão usadas para 

outros serviços e não haverá mais outorgas para este tipo de onda.   

De acordo com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 

(Abert)36,o processo de migração se dá da seguinte forma: após entrarem com os 

pedidos no Ministério das Comunicações e serem contempladas com um canal de 

FM, as rádios entregam a documentação (certificação fiscal, jurídica e 

administrativa) e têm um prazo de 90 dias para o pagamento da diferença de 

outorga. O pagamento deve ser feito em parcela única. O Ministério das 

Comunicações e as emissoras assinam um termo do aditivo ao contrato e, dentro de 

30 dias, ele é publicado no Diário Oficial. Depois dessa publicação, as rádios têm 

120 dias para apresentação do projeto técnico. Após aprovado, as emissoras pagam 

                                                           
32

 Disponível em: https://www.abert.org.br/web/notmenu/fabio-faria-garante-apoio-do-minicom-para-

chip-fm-em-celulares.html. Acesso em: 27 set. 2020. 
33

 Dados obtidos através do sistema Fala.BR, respondido em 16 de outubro de 2020 e 10 de 

novembro de 2020. 
34

 Disponível em: https://www.anatel.gov.br/institucional/component/content/article?id=806. Acesso 

em: 7 set. 2020. De acordo com a Portaria Nº 6467/2015/SEI-MC, na qual consta a tabela de valores, 
o cálculo do valor relativo à adaptação da outorga leva em consideração, além do disposto no caput, 
os seguintes critérios: I - potência da rádio; II - população; e III - classificação do município, conforme 
grupos de enquadramento.  
35

 Disponível em: https://www.anatel.gov.br/legislacao/decretos/637-decreto-8139. Acesso em: 16 out. 

2020. 
36

 Disponível em: https://www.abert.org.br/web/migracao-am.html. Acesso em: 18 set. 2020. 

https://www.abert.org.br/web/notmenu/fabio-faria-garante-apoio-do-minicom-para-chip-fm-em-celulares.html
https://www.abert.org.br/web/notmenu/fabio-faria-garante-apoio-do-minicom-para-chip-fm-em-celulares.html
https://www.anatel.gov.br/institucional/component/content/article?id=806
https://www.anatel.gov.br/legislacao/decretos/637-decreto-8139
https://www.abert.org.br/web/migracao-am.html


48 

a publicação no Diário Oficial e têm um prazo de 180 dias para apresentar um 

requerimento à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) solicitando o uso da 

frequência. A Anatel autoriza, emitindo mais um boleto do pagamento referente ao 

Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR), e uma nova 

publicação é feita no Diário Oficial. A partir daí a emissora AM tem mais 180 dias 

para iniciar o serviço de FM. O processo é finalizado com o desligamento e a 

entrega da rádio AM ao Ministério das Comunicações, que poderá dispô-la para o 

serviço de telefonia.  

As emissoras do primeiro lote tiveram prazo de até 180 dias para realizarem a 

transmissão simultânea; as que fazem parte do lote residual e aguardam a faixa 

estendida têm até cinco anos para devolver o canal, fazendo transmissão 

simulcasting, ou seja, em AM e FM ao mesmo tempo. Essas etapas estão resumidas 

no Quadro 2, a seguir:  

 

Quadro 2 – Processo de Migração AM e FM – primeiro lote 

Etapas   Prazos 

1ª. Pedido de Migração – Preenchimento de formulário e envio via SEI 

(Sistema Eletrônico de Informações) do Ministério das 

Comunicações 

Foi até 24/07/2018 

2ª.  Entrega da documentação: certificação fiscal, jurídica e 

administrativa 

 

3ª.  Pagamento, em parcela única,  do valor da outorga 90 dias 

4ª.  Assinatura do termo aditivo no Ministério das Comunicações  

5ª.  Publicação do termo aditivo no Diário Oficial  30 dias 

6ª. Apresentação do projeto técnico ao Ministério das Comunicações 120 dias 

7ª.  Pagamento da publicação no Diário Oficial   

8ª. Requerimento de uso da frequência 180 dias 

9ª. Autorização da Anatel para uso da frequência e envio de boleto do 

PPDUR 

 

10ª

. 

Pagamento do PPDUR  

11ª

. 

Publicação no Diário Oficial  

12ª

. 

Início do serviço e transmissão em simulcasting 180 dias – FM 

convencional 

5 anos – FM 

estendida 

13ª

. 

Desligamento e entrega da Rádio à União  

Fonte: A autora, com informações da Abert. 
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2.2 Considerações sobre as diferenças entre o rádio AM e o FM37 

 

O sistema de operação em FM foi desenvolvido por Edwin Howard Armstrong, 

nos anos 1930, ainda antes da Segunda Guerra Mundial (FERRARETTO, 2001). A 

primeira emissora em FM foi colocada no ar por Armstrong em 1939, em uma 

demonstração feita em Alpine, New Jersey, nos Estados unidos, e veio a florescer 

neste país na década de 1960. No começo dos anos 1950 e nos anos 1960, a FM 

era usada em outros países também como som ambiente de escritórios, hospitais, 

indústrias ou como link entre estúdio e transmissor (BIANCO, 1993, p. 136). No 

Brasil, o uso como link também foi feito na década de 1950. Ocorreram também 

algumas experimentações como a Rádio Imprensa do Rio de Janeiro, que iniciou 

uma operação em 1955. A primeira emissora brasileira em FM foi inaugurada em 

1970, a Rádio Difusora FM de São Paulo, pelos Diários e Emissoras Associados 

(FERRARETTO, 2001).   Embora em 1958, de acordo com Ferraretto (2001, p. 157),  

a Rádio Eldorado tenha iniciado também  sua operação em FM, a Difusora FM de 

São Paulo38 é pioneira por ter uma “programação própria e objetivos comerciais 

definidos”, enquanto a Eldorado, na época, retransmitia a programação da AM.  

De acordo com Tavares (1997, p. 281), “a partir da década de 1970, as 

emissoras FM passaram a predominar nos meios radiofônicos do país. Nova 

programação, nova linguagem e nova maneira de fazer rádio”. Ainda segundo esse 

autor, nessa época, elas começaram a ser preferidas pelos empresários do meio.  

Conforme Bianco (1993), na década de 1970, o Regime Militar teve 

importante papel na consolidação da frequência modulada ano Brasil. Os militares 

aproveitaram a qualidade técnica da FM para propagação de ideias políticas e 

realização da integração nacional (assim como ocorreu com o uso do satélite, 

conforme já pontuamos). 

 
Como parte da estratégia governamental de interiorização da radiodifusão, 
a FM, apesar do alcance reduzido de suas ondas, servia a meta de dotar 
todas as cidades de uma estação. Desta forma, o governo esperava cobrir, 

                                                           
37

 Não pretendemos aqui descrever com profundidade as diferenças entre AM e FM mas apontar 

algumas que serão relevantes para esta pesquisa, principalmente na análise das rádios migradas. 
38

 Ferraretto (2001, p. 156-157) aponta que a Rádio Imprensa, fundada por Anna Khoury, é 

considerada por Fernando Veiga como a primeira emissora FM do Brasil. Esta rádio começou em 
1955 no Rio de Janeiro e era uma espécie de “radiodifusão sonora por assinatura”, em que a 
emissora montava o equipamento num estabelecimento e cobrava dos clientes um valor mensal pelo 
uso, não sendo, portanto, uma “transmissão aberta”. Oliveira e Medeiros (2017, p. 5) citam como a 
primeira emissora em FM do Brasil, a  Rádio Tropical FM de Manaus-AM, criada em 1966.  
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em parte, as áreas de silêncio não atingidas pelas AM que possuíam 
potência de 1 quilowatt. 
A expansão das FMs também atendia a objetivos políticos: ‘Integrar e 
desenvolver o país’ e ‘resguardar o território nacional e os valores culturais’, 
combatendo a penetração de emissoras estrangeiras. (BIANCO, 1993, p. 
140). 

 

Esse incentivo do regime impulsionou também a indústria dos aparelhos, que 

colocou o suporte de rádio em diversos modelos acoplados, como, por exemplo, 

rádio-relógio ou rádio com toca-discos, fazendo o receptor de FM chegar aos lares.  

Bianco (1993) aponta ainda que, ao longo de sua história, o rádio FM tem 

sido usado também por grupos políticos como meio de propagandas.  Muitas 

emissoras, inclusive, pertencem a esses grupos; porém, pelo fato de ter mais 

audiência, a frequência modulada, seja comercial ou comunitária, tem atraído mais 

esse tipo de apropriação. 

Outro ponto que impulsionou as FMs foi o fato de que, com a vinda da 

televisão, o rádio AM sofreu com a falta de novidades na programação. Dessa 

forma, a FM, além da qualidade de som, trouxe uma programação mais inovadora 

para o momento. Músicas estrangeiras e o estilo pop dançante eram algumas das 

novidades (BIANCO, 1993). 

De acordo com Ferraretto (2001),  nos anos 1970 e 1980, o rock, o estilo 

popular e bem-humorado dos locutores fizeram a audiência da FM crescer entre os 

jovens. Uma emissora que se destacou e serviu de modelo de rádio FM, no Brasil, 

foi a Cidade FM 102,9 MHz, do Rio de Janeiro. Trazia humor, promoções e estilo 

descontraído de locutores, que brincavam com o ouvinte, e era focada no público 

juvenil. Essa emissora passou a ser copiada por várias outras, marcando um estilo 

de FM no país.  

As emissoras de FM contribuíram para especializar o público do rádio e 

ajudaram também o meio a se expandir (ORTRIWANO,1985). Enquanto a AM, como 

já discutido, voltou-se para questões de utilidade pública, jornalismo e esporte, a FM 

se consolidou como o espectro mais musical, pela qualidade de som e de 

entretenimento, pelas criações e transmissões de promoções, shows, etc. Além 

disso, a especialização gerou rádios segmentadas em diversos gêneros como 

sertanejo, rock, folkmusic, MPB, samba, axé e assim por diante, para atender a um 

público específico.  Dessa forma, as diferenças de público acabaram levando às 

diferenças de programação.  
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Com as novas tecnologias, surgem, nos anos 1980, as redes de rádio AM e 

FM via satélite. Na década de 1990, o rádio vive uma época de modernização, 

muda-se a forma de gerenciá-lo, crescem as transmissões via satélite, a formação 

das redes e surgem também as rádios a cabo. Nessa época, a música brasileira 

volta a ser destacada. Nesse período, também, o governo de Fernando Henrique 

Cardoso regulamentou o serviço de radiodifusão comunitária, que utiliza a 

frequência modulada com potência de 25 Watts e cobertura restrita a 1 quilômetro a 

partir da antena transmissora.39  As chamadas RadCom se espalharam por diversas 

cidades do Brasil, somando hoje 4.632 emissoras, de acordo com o Ministério das 

Comunicações.40  

Uma outra grande mudança, que começa no fim dos anos 1990 e início dos 

anos 2000 é a entrada das emissoras nos sites, passando a veicular a programação 

do dial ou a fazer transmissão inteiramente virtual, como as webradios, que não 

precisam de concessão. Isso aconteceu com emissoras FM e AM. 

No stream e nos aplicativos, o rádio encontrou meios de estar presente onde 

as pessoas estão.  Na internet, emissoras passaram a ser assistidas, ao vivo ou 

gravações, e lidas, além de oferecer programas quando e do jeito que os usuários 

quiserem, on demand. Em alguns casos, com o uso das redes sociais, o receptor 

também passou a contribuir com a produção e distribuição do conteúdo das rádios 

através do compartilhamento.  

As diferenças entre o modo de operação AM e o FM tendem a alterar também 

a produção do conteúdo. Para se esclarecer, basicamente, como isso acontece, faz-

se aqui algumas descrições a respeito da amplitude modulada e frequência 

modulada. 

 

Descrições técnicas 

 

 Sabe-se que as ondas hertzianas41 ou ondas eletromagnéticas são: 

                                                           
39

 Em 2018, foi aprovado no Plenário o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 513/2017, que visa ao 

aumento da potência de transmissão das rádios comunitárias para até 150 watts, com torre não 
superior a 30 metros. Visa, também, ao acesso a dois canais específicos para as emissoras em 
frequência modulada. A proposta está na Câmara dos Deputados aguardando parecer da Comissão 
de Ciência e Tecnologia. 
40

 Dados obtidos através do sistema Fala.BR , respondido em 16 de outubro de 2020. 
41

 Receberam esse nome em homenagem a Heinrich Rudolf Hertz, que testou e comprovou a teoria 

das ondas postulada por Maxwell. 
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Vibrações magnéticas que se propagam no espaço e são provocadas pela 
movimentação de elétron em um meio condutor, as ondas eletromagnéticas 
(ou hertzianas) são definidas, em termos físicos, por duas grandezas: 
frequência e amplitude [...] Frequência: Número de oscilações ou vibrações 
no movimento periódico de uma onda em um determinado período de 
tempo. Amplitude: Distância entre os pontos máximo e mínimo atingidos 
pela onda em cada um de seus ciclos. (FERRARETTO, 2001, p. 65).  

 

O rádio possui dois tipos de modulação ou codificação, que é o processo que 

permite a transmissão do sinal sonoro, ou seja, do conteúdo. Tais modulações 

consistem em amplitude modulada (AM) e frequência modulada (FM). Essas 

modulações se dão através de duas ondas: a portadora – eletromagnética –, 

responsável por transportar a onda moduladora, que, por sua vez, traz o sinal 

elétrico, ou seja, o conteúdo que será decodificado pelos receptores de rádio.  

Nos processos de transmissão radiofônica, essas ondas são moduladas de 

formas diferentes: na faixa AM, a onda portadora altera a sua amplitude de acordo 

com a da onda moduladora. Ou seja, o sinal de áudio faz a amplitude da onda 

portadora mudar, mantendo a frequência. A mudança na amplitude causa uma 

perda de sinal, o que faz ele ter uma qualidade inferior.   Esse sinal chega mais 

longe, porém seus receptores sofrem interferências que comprometem sua 

qualidade. Essa faixa corresponde a frequências de 520 kHz a 1.720 kHz.  Na faixa 

de FM, a onda portadora varia sua frequência de acordo com a amplitude da onda 

moduladora, isto é, o sinal do áudio faz a frequência da onda mudar, mantendo a 

amplitude, o que permite uma qualidade de áudio melhor.  Ela tem um alcance mais 

curto, porém seus receptores conseguem decodificar com mais exatidão e, por isso, 

o áudio chega em melhores condições. As frequências em FM vão de 87,5 MHz a 

108 MHz (FERRARETTO, 2001, p. 66-68;  PENA, 2013, p. 210). Enquanto a AM é 

transmitida em monocanal, a FM é  estéreo. 

Por causa dessas diferenças, cada faixa tem estilos próprios de programação. 

Pela qualidade inferior na transmissão dos sinais, a AM tende a ter programas mais 

falados; e a FM, pela melhor qualidade, é mais propensa a veiculação de músicas. 

O rádio AM possui várias bandas de frequência – ondas curtas, ondas 

tropicais e ondas médias – e, como já exposto, foi a primeira forma de transmissão 

de rádio no Brasil. Atualmente, os avanços tecnológicos têm feito as emissoras AM 

sofrerem mais interferência de sinal, principalmente nas grandes cidades, o que leva 

a pouco interesse por parte da iniciativa privada em adquirir uma outorga, dos 
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anunciantes em investir na publicidade e do público em consumir este tipo de rádio. 

O rádio FM, ao contrário, tornou-se mais lucrativo, e os avanços da telefonia também 

favoreceram mais a sua vantagem em relação ao rádio AM. Com um maior interesse 

pelo rádio FM, houve mais investimentos, inclusive em aparelhos de celular, embora 

as indústrias ainda precisem avançar em produzir aparelhos com o rádio integrado. 

Os celulares, presentes em 99,2% dos domicílios brasileiros com acesso à 

internet42, não recebem o sinal de rádio AM, o que consiste em mais um fator para o 

desfavorecimento deste tipo de operação no país.  

 

Os estilos  AM e FM 

 

Além de questões técnicas, diversos elementos diferenciam as emissoras 

AMs das FMs, dentre eles:  programação, público, o estilo do comunicador e o 

próprio relacionamento das rádios com a audiência. A rádio FM se caracteriza por 

uma programação mais dinâmica e mais preocupada com a plástica. Traz uma 

linguagem jovem, locução mais leve e descontraída. Geralmente a FM está mais 

conectada com a internet, explorando os recursos desta plataforma, como a 

interatividade, embora existam muitas rádios AM que também trabalham com o 

público da internet não somente retransmitindo os programas. 

Enquanto na FM a fala é mais rápida, acompanhando a agilidade da plástica, 

na AM as palavras precisam ser pronunciadas um pouco mais devagar para que não 

haja problemas na comunicação com as interferências próprias deste tipo de 

frequência.  Na locução, o comunicador de AM, geralmente mais carismático, tende 

a ser mais próximo do público e se colocar de forma mais afetiva também, ocupando 

o espaço de um amigo, fazendo da rádio uma “companhia amiga”. Esse carisma é 

bastante explorado nas propagandas que, em AM, predominam o caráter 

testemunhal. Em alguns casos, o estilo do locutor tende ao sensacionalismo e a 

exageros nos apelos emocionais (FERRARETTO, 2001). É devido à empatia que 

alguns comunicadores também chegaram a cargos públicos.  Historicamente, a FM 

tem locutores mais jovens, que falam menos, porque a emissora é musical. Ele 

estabelece um certo distanciamento na relação com o ouvinte se comparado ao 

locutor de AM. Entretanto, conforme aponta Farias (2017), essa tendência tem 

                                                           
42

 Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101705_informativo.pdf. Acesso 

em: 31 mar 2021.  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101705_informativo.pdf
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mudado um pouco, com programas mais falados na FM, e, com a migração, tal 

mudança pode se ampliar.  

A interatividade também é trabalhada de modo diferente nos dois modelos. 

Na AM, até pouco tempo, encontrava-se ainda o uso das cartas ou e-mails dos 

ouvintes nos programas, que levavam minutos sendo lidas pelo locutor com forte 

interpretação. Hoje, são substituídos por comentários nas redes sociais, porém há 

ouvintes que participam ainda através de ligações telefônicas ou áudio de WhatsApp 

de até mais de um minuto. Na FM, a interatividade é bem mais dinâmica, com 

menções dos nomes e frases dos ouvintes ou às vezes com áudios bem curtos. 

Até mesmo os anunciantes são diferentes no rádio AM e FM. Além de atrair 

menos anunciantes, em AM a maior parte deles é do ramo de varejo e comércio 

local. Já a FM conta com a participação de empresas maiores, do ramo de serviços 

e tem mais anunciantes. 

 Em se tratando de funcionamento, a frequência modulada é mais enxuta, 

principalmente quando a rádio é mais musical, uma vez que o locutor também opera 

a mesa de áudio e pode assumir horas de programação, não sendo necessário o 

operador de rádio e uma equipe grande de radialistas (FARIAS, 2017). As AMs 

pedem equipamentos mais caros para se manter no ar, como as antenas 

transmissoras, e dispendem mais energia. 

Em relação ao conteúdo, de modo geral, como já dissemos, no Brasil as AMs 

focaram em informação, jornalismo, esporte, utilidade pública e variedades, 

enquanto as FMs se desenvolveram com músicas e promoções. No entanto, 

estudos atuais apontam algumas mudanças: uma tendência para FMs mais faladas, 

com mais jornalismo e esporte. Há, ainda, o crescimento de emissoras FM All 

News.43  

 

Diferenças de público 

Atualmente, existem no Brasil 4.151 emissoras operando em frequência 

modulada (FM) e 1.414 rádios em amplitude modulada(AM).44 As emissoras em FM 

                                                           
43

 Esta questão será discutida mais adiante. 
44

 Dados obtidos através do sistema Fala.BR , respondido em 16 de outubro de 2020. 
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são as que possuem maior audiência45, melhor qualidade de som e mais 

anunciantes e, obviamente, isso tende a aumentar com a migração, processo que 

tem também o objetivo de chegar a outros públicos. Dessa forma, mudando a 

audiência, é necessário mudar algo no conteúdo da programação da rádio migrada.  

Além de a FM conseguir abarcar uma fatia das classes A/B 6% maior que a 

da AM, como já mencionado, a maioria do seu público está entre pessoas jovens, de 

25 a 44 anos (40%). Já o rádio AM tem sua maior audiência composta por pessoas 

entre 45 a 64 anos (46%).46 Uma vez que é mais consumida pelos jovens, a 

frequência modulada tem também  garantia de público a longo prazo. Essa 

audiência tem outras demandas, comportamentos e atividades e, ainda que faça 

parte da mesma cultura de pessoas de mais idade, ela se posiciona de modo 

diferente dentro desta mesma cultura.  

Nesse sentido, é possível dizer que, numa certa medida, na FM o rádio 

conversa com uma cultura diferente da AM, porque o público mais jovem nem 

sempre é tão integrado à identidade cultural dos pais ou dos avôs ou não as 

consome da mesma forma, porque a cultura passa por transformações diversas. Por 

exemplo:  se os pais ou os avôs de um jovem estiverem mais alinhados com a 

cultura popular, é provável que esse jovem, pela idade, seja mais inserido na cultura 

de massa, na cultura universitária ou na cultura pop (que não aparece na definição 

de Bosi, 1992, mas é outro exemplo de cultura que faz parte do público da FM).  Seu 

modo de ser e de agir certamente assimilou as novas mídias, novas tecnologias e 

outras formas de estar no mundo. Conectado em diversas plataformas, hoje 

consome rádio pelo smartphone e por aplicativos. Enquanto escuta uma emissora, 

está em diversos ambientes ao mesmo tempo, interage frequentemente; quer 

participar do conteúdo e do contexto da produção, e não somente receber 

informações.  

Nesse choque de gerações – que, com certeza, não é a única diferença entre 

os públicos das duas bandas –, as emissoras migradas certamente precisarão fazer 

escolhas, cortes e rupturas a fim de definir e alcançar seu público-alvo. Parece que, 

                                                           
45 De acordo com o Mídia Dados 2019, a audiência da rádio FM é maior em todos os horários da 

programação, nas treze praças estudadas pelo Ibope: Campinas: Grande Goiânia: Grande Belo 
Horizonte, Grande Rio de Janeiro, Grande São Paulo, Distrito Federal, Grande Curitiba, Grande 
Florianópolis, Grande Porto Alegre, Grande Fortaleza, Grande Recife, Grande Salvador, Grande 
Vitória. 
46

 Disponível em: https://midiadados2020.com.br/midia-dados-2020.pdf. Acesso em: 24 fev de 2021. 
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a princípio, é preciso ir com muita cautela e fazer adaptações. Mas certamente a 

linguagem muda para talvez se adequar ao público que se quer atingir e às 

características técnicas da FM. Mudando a linguagem, muda-se a forma de passar a 

mensagem. E, sendo outro público, muda-se também a mensagem, porque esses 

ouvintes de FM trazem crenças, valores e comportamentos distintos, constituindo, 

assim, identidade diferente do ouvinte que “lidou” mais com o rádio AM.  

2.3 Mudanças na programação de emissoras com a migração AM/FM  

 

Pelo exposto até aqui, fica evidente que, para o radiodifusor, operar em 

frequência de FM é muito mais rentável, principalmente enquanto o rádio digital no 

Brasil não está em operação. Mas é preciso discutir os efeitos da migração na 

programação da emissora migrada e, consequentemente, na sua relação com a 

audiência, já que também são os programas que estabelecem esses elos.  

Um estudo feito por Camila Cristina Curado (2015, p. 106) mostra que 

algumas emissoras inovaram suas programações ainda antes de receberem a nova 

outorga, com o intuito de se prepararem. Dentre as mudanças apontadas estavam: 

renovação da linguagem, tornando-a mais informal, modernização da plástica; 

mudança total de formato, tornando a rádio uma emissora musical. Quanto à 

programação, uma parte das rádios analisadas por Curado (2015) declararam que 

iriam continuar com o conteúdo da AM. Contudo, não há como generalizar e afirmar 

que, para a maioria das emissoras, as alterações na programação são 

insignificantes, principalmente porque as rádios analisadas pela pesquisadora já 

tinham canais de FM, na qual boa parte reproduzia a programação da AM, e 

também porque, na época em que este estudo foi feito, a migração estava ainda 

incipiente. Muito havia para ser avaliado como existe ainda hoje. O estudo de 

Curado é aqui exposto pelo fato de ter sido usado por outros autores e de trazer 

uma conclusão que, a nosso ver, não pode ser generalizada. A autora, conclui 

afirmando: 

 
a migração parece ser uma mera adequação de modulação, e não se dá na 
prática como uma evolução no modo de fazer o radiojornalismo [...] A 
novidade gira em torno da renovação da plasticidade da emissora, 
sonoridade mais leve e dinâmica, novos locutores e um aumento na 
interação com o ouvinte por conta da maior abrangência em dispositivos 
móveis. No entanto, isso relata uma preocupação muito mais estética que 
de conteúdo. (CURADO, 2015, p. 117).   
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Se considerarmos emissoras de regiões que não fazem parte dos grandes 

centros comunicacionais, essa afirmação não se aplica. Levando em conta que as 

alterações geradas pela migração abarcam a forma de se relacionar com o público, 

a linguagem, o conteúdo da programação, os comunicadores e a forma de fazer 

anúncios, verifica-se que – em emissoras regionais que só operam em AM e 

pertencentes a grupos de pequeno porte – as mudanças na migração não ocorrem 

apenas na plástica, mas em diversos elementos do rádio, e isso torna essas 

variações significativas. Em seu estudo, Curado considerou emissoras de grandes 

conglomerados como:  Rádio Globo AM 1220 do Rio de Janeiro, Jovem Pan de São 

Paulo 620 AM, Rádio Bandeirantes 840 AM de São Paulo, Rádio Gaúcha 600 AM de 

Porto Alegre, Rádio Itatiaia 610 AM de Belo Horizonte, Rádio Jornal 780 AM de 

Recife, Rádio Nacional de Brasília AM 980, Rádio Sete Colinas de Uberaba AM 

1120.  Essas emissoras já trabalhavam com os dois espectros e, talvez por isso, as 

mudanças delas tenham sido menores, já que, ao migrar, passaram a ter duas 

rádios de FM, uma que já existia e a outra migrada, que pode permanecer com a 

programação da antiga AM sem tantas mudanças.  

Apesar da vantagem sobre a AM, o rádio FM, como já dito, tem raio de 

abrangência mais reduzido e, quando uma emissora migra para a FM, deixa de 

alcançar algumas áreas que abrangia antes.  Levando em conta a função social do 

rádio, Medeiros e Prata (2019, p. 1) apontam os impactos da migração nos locais 

onde o meio de informação são as emissoras de amplitude modulada. Nessas 

localidades, o fechamento da AM pode “aumentar os desertos de notícias – cidades 

sem cobertura midiática local – e zonas de silêncio – cidades sem emissoras de 

rádio ou televisão”.  

Mesmo considerando que as AMs atuais não têm o alcance que tinham antes, 

quando chegam a outros estados ou até países, a diminuição desse tipo de 

operação afeta socialmente as comunidades remotas, que usam o rádio para serviço 

de recados, envio de informações entre locais distantes, avisos, etc. O estudo 

aponta que, por exemplo, no Pantanal, nas comunidades ribeirinhas e na Amazônia, 

a rádio local é tão relevante quanto o WhatsApp é para a cidade (MEDEIROS E 

PRATA, 2019). Trazemos essa abordagem em nossa discussão porque, se o rádio 

não tiver presença em determinadas localidades, essas regiões sofrerão impactos 

também em sua cultura, já que, em muitos casos, nesses locais o rádio também 

acaba exercendo um papel de representante da identidade e das manifestações 
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simbólicas, chegando a ser patrimônio de determinadas comunidades como 

discutiremos mais adiante. 

 A Rádio Mantiqueira AM de Cruzeiro (SP), que compõe o objeto de estudo 

deste trabalho, é uma rádio que foi fechada no período de migração AM/FM, ainda 

que não tenha passado pelo processo propriamente dito, tendo em conta que a 

emissora possuía um braço de FM e foi desligada por não haver condição financeira 

de sobrevivência. Essa rádio era considerada “patrimônio” da cidade de Cruzeiro 

pela sociedade e foi, de uma certa forma, substituída pela rádio FM que hoje tenta 

se apropriar pelo menos da história da rádio AM, conforme discutiremos no capítulo 

4. Apesar da tentativa, as emissoras eram diferentes e se relacionavam com o 

público de forma distinta. Enquanto a AM, de caráter regional, buscava mais 

integração com a cultura popular local, a FM procura atingir vários públicos, com o 

foco para o mercado, conforme se pode observar na programação do Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Programação da Rádio Mantiqueira nas operações AM e FM 

 
 Programação da AM Programação da FM 

 

Horários Seg a 
Sex 

Sáb Dom Seg a Sex Sáb Dom 

0h às 2h Rede 
com FM 

Rede 
com FM 

Rede 
com FM 

Songs by 
Night 
(exceto de 
dom/seg – 
Musical 
Rom. 

Songs by 
Night 

Nitronight – 
musical/rom
ântico 

2h às 5h Rede 
com FM 

Rede 
com FM 

Rede 
com FM 

What’s 
UP*- 
Musical 
Rom.  

What’s UP- 
 

Nitronight  

5h às 7h Vale 
Rural 

Vale 
Rural 

Rede 
com FM 

Paixão 
Sertaneja 
Musical/ser
tanejo 

Paixão 
Sertaneja 

Paixão 
Sertaneja 

6h às 7h Vale 
Rural  

Vale 
Rural  

Alegria na 
Roça 

Paixão 
Sertaneja 
 

Paixão 
Sertaneja 

Paixão 
Sertaneja 

7h às 8h Jornal 
das Sete 

Jornal 
das Sete 

Alegria na 
Roça 

Jornal das 
Sete 

Jornal das 
Sete 

Love Hurts – 
anos 
70,80,90,00 

8h às 8h30 Jornal 
das Sete 

Jornal 
das Sete 

 Vitrola –
Flashback/
sucesso 
atuais 

Vitrola Love Hurts 

8h30 às 9h Jornal 
das Sete 

Jornal 
das Sete 

 Giro de 
Notícias – 
Jornalismo 

Giro de 
Notícias  

Love Hurts 

8h às 8h15   Musical    
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8h15 às 
09h15 

  Santa 
Missa 

   

9h às 10h Comunica 
ção Total 

C. 
Especial 

 Pop Brasil - 
Musical 
Pop/Rock 

Pop Brasil – 
Musical 
Pop/Rock 

Missa ao 
vivo – 
religioso 

9h15 às 11   Musical    

10h às 11h Comunica 
ção Total 

C. 
Especial 

 Manhã 
100,7 

Sabadão da 
Manti 
(musical/entr
et.) 

Retorno do 
Rei-Roberto 
Carlos e 
convidados – 
Musical 

11h às 12h Agita 
Cidade 

C. 
Especial 

Saúde 
não tem 
idade 

Manhã 
100,7 

Sabadão da 
Manti 

Retorno do 
Rei-Roberto 
Carlos e 
convidados – 
Musical 

12h às 12h30 Jornal 
Verdade 

Jornal 
Verdade 

Saúde 
não tem 
idade 

 Sampagode 
– 
Musical 
Samba/ 
pagode 
 

Sampagode 

12h às 13h    Jornal 
Verdade 

Sampagode Sampagode 

12h30 às 13h Roda 
Viva 

 Saúde 
não tem 
idade 

Jornal 
Verdade 

Sampagode Sampagode 

12h45 às 15h  Roda 
Viva 

  Sampagode Sampagode 

13h às 14h Show da 
Tarde 

Roda 
Viva 

Ig..Batista 
R.M.G.-
Religioso 

Estúdio 
100,7 

  

14h às 15h Show da 
Tarde 

Roda 
Viva 

Projeto 
Ágape 

Estúdio 
100,7 

  

15h às 16h  Clube da 
Música 

Joias do 
Sertão 

Domingaç
o 

Estúdio 
100,7 

Cola Junto 
(musical/entr
et) 

Clube da 
Viola – 
musical/ sert. 

16h às 17h Notícias 
da Tarde 

Joias do 
Sertão 

Domingaç
o 

Estúdio 
100,7** 

Cola Junto  Clube da 
viola 

17h às 17h30 Hora do 
Milagre 

Joias do 
Sertão 

A Voz do 
Sertão 

 Cola Junto  Top 40 – 
Parada 
semanal  

17h às 19h  Joias do 
Sertão 

A Voz do 
Sertão 

Estação 
Mantiqueira
**(18h às 
18h1 – Ave 
Mar1a  

Cola Junto  Top 40 

17h30 às 
18h00 

Fim de 
tarde c/ 
Deus 

Joias do 
Sertão 

A Voz do 
Sertão 

  Top 40 

18h às 18h15 S. 
Angélica 

Oratório A Voz do 
Sertão 

  Top 40 

18h15 às 19h M. nos 
Esportes 

Oratório A Voz do 
Sertão 

  Top 40 

18h às 19h 
(terça-feira) 

Novena 
da Igreja 
Matriz 

   Top Billboard 
Especial – 
Musical 
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Parada 
Bilboard 

19h às 20h  A Voz do 
Brasil 

Anuncian
do Jesus 

Missa  A Voz do 
Brasil 

Top Billboard 
Especial – 
Musical 
Parada 
Bilboard 

Top 40 

20h às 20h15    Giro de 
Notícias –
2ª Edição 

  

20h15 às 23h    Hits da 
Noite 

  

20h15 às 23h    Festa Hits 
(só sexta-
feira) 

  

20h às 20h30 Siga B. 
Caminho
neiro 

Programa 
Musical 

Música Hits da 
Noite 

  

20h30 às 
21h30 

Musical Programa 
Musical 

Música Hits da 
Noite 

  

20h às 22h  Programa 
Musical 

Música Hits da 
Noite 

  

20h às 23h   Música  Hits da Noite 
– musical 
pop/rock 

Hits da Noite 

21h30 às 
22h30 

Aviva 
Cruzeiro 

 Música Hits da 
Noite 

  

22h à 0h  Sertanejo 
Pop 

Música Hits da 
Noite 

  

22h30 à 0h Musical Sertanejo 
Pop 

Música Hits da 
Noite 

  

23h à 01h     What’s UP – 
Musical 
romântico 

Top Billboard 
Especial 

23h às 02h    Songs by 
Night 

  

01h às 5h     Nitronight - 
romântico 

Nitronight  
(noite de 
dom à seg) 

Fonte: A autora, com dados fornecidos pela direção da rádio
47

. 

 

   Nota-se que, apesar de ter, na madrugada, a programação da rádio FM, o 

restante dos horários da AM era diferente, com exceção do Jornal das Sete, 

transmitido nas duas emissoras. A AM era mais voltada para a informação, com 

mais programas sertanejos, envolvendo parte da cultura da região, e com programas 

religiosos. Já a FM é musical, focada em vários gêneros (samba, pagode, pop, rock 

e sertanejo), com nomes de programas elaborados para atrair o público jovem, 

                                                           
47

 Essa foi a programação da Rádio Mantiqueira AM que a equipe encontrou para fornecer à nossa 

pesquisa. É provável que seja a mais recente. A programação de FM foi enviada em agosto de 2020. 
Discutiremos mais sobre a programação atual no próximo capítulo, pois aqui foi apresentada a fim de 
se verificar as mudanças gerais entre uma emissora e outra.  
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porém é também constituída de informação e prestação de serviço. Além disso, tem 

também um foco maior em faturamento. De acordo com Jorge Luiz Conde, então 

diretor-geral da Rádio Mantiqueira, a programação é desenhada “levando em 

consideração: alcance, audiência e potencial de faturamento”. E o principal projeto 

da Mantiqueira é ser um “canal multimídia de geração e transmissão de conteúdo” 

(CONDE, 2020). 

O fechamento da emissora AM mais focada no regional, e a permanência de 

uma rádio com proposta mais abrangente diminuiu, numa certa medida, os elos 

entre a rádio e a região.  Segundo o então diretor, na programação da Mantiqueira 

FM, não há programas que tratem propriamente da cultura: “As questões culturais 

são pulverizadas dentro da programação. Hoje em nossa grade não temos um 

programa específico para este fim [cultural]” (CONDE, 2020).  

Outro ponto que Medeiros e Prata (2019) consideram em relação à migração 

AM/FM é a alteração de elementos importantes do rádio como a forma de fazer, o 

modo de consumir e a recepção. Eles apontam que a legislação antiga e a falta de 

investimento nesse setor são fatores que levaram ao pouco avanço do rádio AM nas 

últimas décadas.  

Essas emissoras acabaram não se apropriando das mudanças tecnológicas 

já até assimiladas pelos ouvintes, como o consumo do rádio por meio do celular, 

conforme dissemos anteriormente. Nesse caso, o consumo depende também do 

quanto se pode pagar para ter internet no aparelho de celular, diferente da FM, que 

já vem integrada em muitos celulares e, desse modo, o serviço é gratuito. Outra 

desvantagem de não ter o sinal de rádio no celular é que, ainda que emissoras AM 

possuam aplicativos ou estejam na internet, a qualidade de conexão em 

determinados locais nem sempre é favorável e, às vezes, o alcance é limitado. 

Quando se consome rádio pelo celular, a forma de escuta também muda. O ouvinte 

que escuta o rádio no celular, no aplicativo ou nas redes sociais faz isso enquanto 

usa outras funções do aplicativo, navega no site da emissora ou de outros grupos e, 

por vezes, interage com o conteúdo, usando o meio de forma diferente da 

tradicional. 

Tudo isso é relevante porque, com a migração, muitas emissoras são levadas 

a abraçar ainda o universo on-line e novas plataformas de distribuição de conteúdo 

como sites e aplicativos para encontrar novos públicos e concorrer no mercado. Isso 

pede, além da adaptação de linguagem, alteração de conteúdo, mais interatividade, 
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programação relevante  e formas diferentes de recepção. Se por um lado esse fato é 

interessante porque leva à inovação, por outro ameaça, uma vez que muitas 

emissoras AM não têm suporte técnico e financeiro para competir, optando, por isso, 

pela integração às grandes redes via satélite após a migração, com o intuito de 

conseguirem mais qualidade de programação com custo menor. Isso fica evidente 

na pesquisa Mídia Dados 2018: 

 

Da parte das emissoras, o que tem ajudado a assegurar melhores condições 
de transmissão, além das plataformas digitais, é a migração das emissoras 
AM para FM. Nos grandes centros não há espaço no espectro, porém no 
interior esse processo tem sido importante para garantir mais qualidade para 
as rádios. Segundo Fábio [Fábio Corrêa de Faria, do Grupo Mix], essa 
movimentação também tem sido importante para expandir o número de 
afiliadas das redes. Ele informa que, na Mix, aumentou a procura das rádios – 
são umas 15 ligações por dia de emissoras interessadas, provenientes de 
todas as partes do país. A Antena 1 também tem trabalhado na expansão da 
rede. Hoje são 27 emissoras, e a expectativa é que até o final do ano esse 
número suba para 30. (MÍDIA DADOS 2018, p. 312). 

 

Quando uma rádio do interior, de microrregiões brasileiras, entra em rede com 

emissoras do grande centro, ganha em qualidade plástica e  locutores, porém perde 

a identificação com a sua audiência. O processo de migração tem favorecido 

diversos tipos de formação de rede e, consequentemente, diminuído o número de 

rádios regionais no país que dialogam com as culturas locais.  É sabido que, ao 

entrar em rede, geralmente em processos em que uma emissora é comprada por um 

grande grupo, “a história desaparece” e são encontrados apenas vestígios (ADAMI, 

2014, p. 42). Como consequência disso, a rádio se desvincula da história do local e 

da audiência.   

Discutindo o caso da Rádio Rio Mar, uma importante emissora da Região 

Amazônica e a primeira a migrar no Amazonas, Oliveira e Monteiro (2017) mostram 

que esta rádio passou a integrar a Rede Rio Mar, do segmento católico, fazendo 

assim uma série de transformações:   

 

Um dos maiores desafios foi readequar a programação, já que muitos dos 
programas eram realizados por pastorais da igreja e por parceiros de muitos 
anos da rádio [...] a emissora reestruturou a programação, investindo 
pesado em programas de serviço informativo. Também foi necessário 
investir na contratação de profissionais para a atuação nesta nova fase que 
visa profissionalizar a programação. (OLIVEIRA; MONTEIRO, 2017, p. 13). 
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No estudo citado, os autores não abordam os impactos desta inclusão da 

emissora na rede ou das consequências da alteração da programação na relação da 

emissora com a audiência. O caso foi trazido aqui para ilustrar que a migração gera, 

de fato, mudanças na programação e que embora esse processo venha 

apresentando padrões como: alteração na linguagem, ajuste de programação, 

contratação de profissionais, mais ação nas redes sociais e na internet, o que vem 

se mostrando é que cada rádio vive a migração com aspectos também particulares.  

Em seu estudo sobre as mudanças históricas nas programações jornalísticas 

das emissoras AM e FM, incluindo o contexto da migração, Karina Farias (2017) 

aponta algumas alterações significativas que podem vir (ou podem já ter vindo) da 

migração. Utilizando como características de programação a “falada”, que 

predomina na amplitude modulada (AM) e a “musicalizada”, mais utilizada na 

frequência modulada (FM), ela considera a possibilidade de mais jornalismo na 

frequência modulada, a partir da migração, num processo de aemização, ou seja, a 

FM tende a ser mais falada do que antes.  

Outro aspecto que a autora considera que pode tornar essa tendência mais 

comum é o fato de que, para competir com as emissoras migradas, as FMs que já 

nasceram nesta frequência podem optar por mais informação em sua programação. 

Dessa forma, para Farias (2017), o futuro rádio pode ser mais falado do que musical. 

Somado a essa questão, com as novas plataformas de áudio como o spotify é 

possível que a música no rádio perca um pouco do seu destaque. Nesse ponto 

parece haver uma convergência entre AM e FM. No entanto, essa FM mais falada 

está trazendo um jornalismo mais leve com características de entretenimento 

(SANTOS; CAMPOS, 2016). A pesquisa Mídia Dados 201948 também revela que 

emissoras FM de grandes conglomerados têm investido no noticiário em suas 

programações. Dessa maneira, talvez seja possível supor que um novo formato de 

rádio está se formando no Brasil com a fusão AM+FM.  O que se percebe é que há 

uma tendência de mudança real nas programações das FMs que, migradas, ou não, 

têm buscado no conteúdo falado um meio de permanecer relevante. 

A Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus, outra emissora que constitui o 

objeto desta dissertação, é também um modelo de rádio que realizou 

transformações depois da migração, mesclando a programação falada com a 

                                                           
48 Disponível em: http://159.89.80.182/midia-dados-sp/public/. Acesso em: 9 nov. 2020. 
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musicalizada. Saiu do ar uma rádio mais falada com programação popular e 

religiosa. No horário das 9 horas da noite até às 5 horas da manhã, entrava uma 

programação religiosa, que se tratava de uma retransmissão em rede. Enquanto 

AM, houve também uma época em que a rádio era desligada às 22 horas, sendo 

ligada novamente às 5 horas da manhã.   A emissora optou pelo formato música e 

informação para atingir, além do público jovem, a audiência A e B. A rádio decidiu 

não se filiar a uma grande rede após a migração a fim de continuar integrada com a 

cultura e “não perder aquela identidade local e regional”(informação verbal)49 . O 

diretor da emissora, Valdinei Santana, completa que, quando se faz uma 

programação regional,   

 

[...] você não tá [sic] importando uma cultura, você tá trabalhando a cultura 
que a gente já tem. Eu acho que isso é essencial, quer dizer, o público se 
identifica mais e fideliza mais com… a cultura que ele vive... Se a gente 
tivesse em rede não possibilitaria a inserção daquele ouvinte que gosta, que 
interage (informação verbal).

50
 

 

Ainda de acordo com o diretor da Rádio Clube, no processo de migração a 

emissora buscou:  

 

Implementar alguns programas mais jovens, mais dinâmicos... programa à 
noite, que nós não tínhamos um programa romântico à noite, e também 
implementamos na parte musical [...] músicas mais atuais. Nós fizemos, na 
verdade, uma programação popular, mas, um popular também atualizado... 
como uma emissora da Igreja Católica, nós tínhamos uma programação 
religiosa de nove da noite às cinco da manhã, essa programação foi 
suspensa (informação verbal).

51
 

 

No formato de FM, houve uma concentração da programação religiosa, de 

aproximadamente duas horas por dia, de segunda a sexta-feira, uma hora no 

sábado e três horas do domingo, além de alguns programetes distribuídos na 

programação. A rádio se tornou totalmente local, contudo, traz em seu jornalismo 

notícias nacionais e internacionais.  Os programas de informação e esportes 

continuam, mas a emissora ficou mais musical que antes. Alguns programas 

mudaram de nome e horário, outros permaneceram e alguns foram acrescentados. 

No Quadro 4, apresentamos a programação da emissora quando operava em AM e 

                                                           
49

 Informação verbal fornecida por pelo diretor da Rádio Clube, Valdinei Santana, durante visita à 

emissora em janeiro de 2020. 
50

 Idem. 
51

 Idem. 
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a programação atual da FM, no qual se pode perceber as mudanças realizadas a 

partir da migração. 

 

Quadro 4 – Programação da Rádio Clube nas operações AM e FM 

 
 Programação da AM Programação da FM 

 

Horários Seg a Sex Sáb Dom Seg a Sex Sáb Dom 

0h à 1h Com a 

Mãe 

Aparecida 

– Rede 

Com a 

Mãe 

Aparecida 

– Rede 

Com a 

Mãe 

Aparecida 

– Rede 

Falando de 

Amor 

(romântico) 

Falando de 

Amor 

Insônia  

 

1h às 2h Com a 

Mãe 

Aparecida 

– Rede 

Com a 

Mãe 

Aparecida 

– Rede 

Com a 

Mãe 

Aparecida 

– Rede 

Insônia -

musical 

 

Insônia  

 

Insônia  

 

2h às 3h Com a 

Mãe 

Aparecida 

– Rede 

Com a 

Mãe 

Aparecida 

– Rede 

Com a 

Mãe 

Aparecida 

– Rede 

Insônia 

 

Insônia Sertanejo 

Classe A 

3h às 5h Com a 

Mãe 

Aparecida 

– Rede  

Com a 

Mãe 

Aparecida 

– Rede 

Com a 

Mãe 

Aparecida 

– Rede 

Brasil 

Caboclo- 

sertanejo 

 

Brasil 

Caboclo  

Brasil 

Caboclo  

5h às 6h Som da 

gente 

(sertanejo) 

 

 Show de 

domingo 

(musical) 

Brasil 

Caboclo 

 

Som da 

gente-

sertanejo 

 

6h às 6h10 Momento 

de reflexão 

Momento 

de 

reflexão 

Momento 

de 

reflexão 

Bom dia 

cidade- 

Jornalismo 

Bom dia 

Cidade  
Roberto 

Carlos e 

Convidados 

–musical 

6h30 às 7h   Companh

eiros de 

Fé ( 

institucion

al) 

Bom dia 

cidade 

Bom dia 

Cidade  
Roberto 

Carlos e 

Convi- 

dados-

musical 

07h às 8h    Bom dia 

Cidade –  

jornalismo 

Bom dia 

Cidade 

Santa Missa 

em seu lar 

6h10 às 8h30 Bom dia 

cidade – 

jornalismo  

    Santa Missa 

em seu lar 

08h às 9h    A vida do 

Povo de 

Deus/ 

De bem 

com a vida 

(segundas) 

- religioso 

Clube em 

Ação - 

instrucional 

Santa Missa 

em seu lar - 

religioso 

08h às 9h    A voz do 

empreende

dor (sexta)- 

Clube em 

Ação 

Santa Missa 

em seu lar 



66 

instrucional 

8h30 às 9h Histórias 

da bíblia  

  A vida do 

Povo de 

Deus/ 

De bem 

com a vida 

(segundas) 

Clube em 

Ação 

Sucessos 

com que o 

povo canta 

09h00 às 10h Pe. 

Marcelo 

Rossi 

Pe. 

Marcelo 

Rossi 

 Manhã 

Total-

Musical 

Clube da 

criança - 

instrucional 

Sucessos 

com que o 

povo canta 

8h às 9h  Clube dos 

Apaixona

dos 

   Sucessos 

com que o 

povo canta  

9h às 10h   Domingo 

Musical 

(variedad

es) 

  Sucessos 

com que o 

povo canta 

10h às 12h Manhã 

Total 

(variedade

)  

 Domingo 

Musical 

(variedad

es) 

Alô Clube -

variedades 

Alô Clube 

Musical/vari

edades 

Papo de 

Samba 

10h às 11h  Manhã 

Total 

Domingo 

Musical 

(variedad

es) 

Alô Clube -

variedades 

Alô Clube Papo de 

Samba 

11h às 12h  Fé em 

Debate ( 

Rede) 

Domingo 

Musical 

(variedad

es) 

Alô Clube Alô Clube Papo de 

Samba 

12h às 12h10 Momento 

de 

Reflexão 

Momento 

de 

reflexão/ 

Momento 

de 

reflexão/  

Falando 

Alto-

jornal/entre

vista 

Papo de 

Samba-

musical 

Papo de 

Samba 

12h10 às 

12h25 

 Viva a 

vida 

Viva a 

vida  

Falando 

Alto-jornal 

Papo de 

Samba-

musical 

Papo de 

Samba 

12h10 às 14h Cidade 

Alerta 

(jornalismo

) 

  Falando 

Alto 

Papo de 

Samba- 

Papo de 

Samba 

13h às 14h   Especial 

de 

Domingo 

(entrevist

a/musical

) 

Falando 

Alto 

Papo de 

Samba- 

Mistura 

Musical-

variedades 

14h às 17h Tarde 

Livre 

(entreteni

mento) 

Sabadão 

da Clube 

Domingo 

Alegria 

(variedad

es) 

A tarde é 

nossa 

(musical/ 

entrevista) 

Tarde 

Alegre-

variedade 

Mistura 

Musical- 
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17h às 18h Paradão 

da Clube 

(sertanejo- 

música e 

inf.) 

Sabadão 

da Clube 

Domingo 

Alegria 

(variedad

es) 

Alerta Total 

jornalismo 

Tarde 

Alegre 

As mais 

pedidas da 

Clube 

(musical) 

18h às 18h15 Momento 

Religioso 

 Especial 

religioso 

(musical) 

Momento 

religioso 

 Momento de 

reflexão e 

paz 

18h15 às 19h Encontro 

com Deus  

 Especial 

religioso 

(musical) 

Momento 

religioso 

Paradão 

Popular - 

Musical 

Momento de 

reflexão e 

paz 

19h às 20h  A Voz do 

Brasil  

Com a 

mãe 

Aparecida 

Rede 

Católica 

de Rádio 

(Rede 

Milícia) 

Varia de 

acordo com 

os jogos 

Paradão 

Popular 

Santa Missa 

em seu lar 

(até 20h30) 

20h às 21h Show de 

Bola 

Com a 

mãe 

Aparecida 

Rede 

Católica 

de Rádio 

(Rede 

Milícia) 

Show de 

Bola 

(esportivo) 

Reggae 

Night- 

Musical 

 

21h às 22h Clube da 

noite 

Com a 

mãe 

Aparecida 

Rede 

Católica 

de Rádio 

(Rede 

Milícia) 

A voz do 

Brasil 

(EBC) 

Nação 

Pagode- 

Musical 

 

22h às 23h     Top Classic  

22h à 0h Com a 

Mãe 

Aparecida 

– Rede 

Com a 

mãe 

Aparecida 

Rede 

Católica 

de Rádio 

(Rede 

Milícia) 

Falando de 

Amor 

 Falando de 

Amor 

23h à 0h Com a 

mãe 

Aparecida 

Com a 

mãe 

Aparecida 

Rede 

Católica 

de Rádio 

(Rede 

Milícia) 

Falando de 

Amor 

Planeta 

Top 15 -

Musical 

Falando de 

Amor 

Fonte: A autora, com dados fornecidos pela direção da rádio. 

 

Uma alteração significativa também apontada pelo diretor da emissora foi o 

modo de interatividade. O ouvinte passou a ter um tempo menor de participação nos 

programas: “[...] nós só fizemos é… limitar um pouquinho o tempo do ouvinte falar, 

não demorar muito tempo. Antes, o ouvinte falava três, quatro minutos, hoje no 

máximo, no máximo um minuto” (SANTANA, 2020). No entanto, Santana também  

afirma que as mudanças tentaram envolver os ouvintes, dinamizando a sua 

participação com o uso das redes sociais, a fim de  manter o público antigo e 

conquistar os novos: “promoções da emissora, com a participação [do ouvinte] via 
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WhatsApp […] falando da localidade [...] Então, nós nos aproximamos mais dos 

ouvintes, tantos os antigos quanto os novos” (SANTANA, 2020). 

O diretor afirma que, com a migração, a emissora perdeu alguns locais onde 

ela alcançava enquanto AM, porém ganhou em qualidade de áudio, uma vez que 

não tem tanta interferência. A rádio que tinha 10 Kw de potência e uma antena de 

115 metros passou a ser uma FM A1, correspondente à sua potência de AM. A 

Rádio Clube FM alcança hoje mais de 50 cidades da região do Recôncavo Baiano, o 

que a mantém bastante potente, ainda que tenha perdido um pouco do alcance, 

segundo Santana (2020).  

O diretor aponta alguns dos resultados econômicos vindos da migração: a 

contratação de funcionários mais experientes, a conquista de anunciantes e a 

organização dos departamentos da rádio: financeiro, comercial e artístico.  Segundo 

Santana (2020), a Rádio Clube consegue manter um quadro de cerca de 12 

funcionários e outras despesas com as propagandas comerciais (SANTANA, 2020).  

Tanto a programação do período em que operava na frequência AM quanto a 

atual programação da FM demonstram que a Rádio Clube busca relação com a 

cultura local. Apesar desse intuito, é evidente que as mudanças acabaram gerando 

desconforto a uma parte do público, principalmente para os que acompanhavam a 

programação religiosa da AM, que foi a mais afetada. A alteração se deu, entre 

outras coisas, para atingir a área comercial da rádio. Santana chegou a mencionar a 

reclamação de um ouvinte da rádio quanto ao seu tempo de participação no 

programa (informação verbal).52  

As discussões deste capítulo elucidam que, assim como aconteceu nos 

períodos de consolidação da TV, das rádios FM e no surgimento da internet, o rádio 

atual precisa passar por adaptações nesta época de migração, ou – como se 

costuma dizer –  se “reinventar”:  encarar as necessidades de mudanças e adequá-

las à realidade do público que, certamente, precisa de um rádio que fale não apenas 

de outras culturas mas da sua. Esta, ainda que mesclada em outras tantas culturas, 

constrói identidade entre grupos, principalmente nas microrregiões do país. De 

acordo com Oliveira e Monteiro (2017), o rádio pode encontrar em si mesmo essas 

formas de reintegração.  

                                                           
52

 Informação verbal, obtida durante visita à emissora em janeiro de 2020. 
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Como foi dito, a partir da migração, algumas rádios que estavam fora da 

internet literalmente entraram neste ambiente e, desse modo, começaram a integrar, 

além do público local e regional, o nacional e global. Portanto, isso precisa ser 

levado em conta ao pensar nos possíveis caminhos que se deve percorrer. 

Dependendo das alterações que são feitas e da forma como esse processo é 

conduzido, um arsenal de bens simbólicos vai sendo desconstruído, fazendo antigas 

e representativas emissoras existirem apenas na memória da audiência. A migração 

tem interferido nas características de regionalismo e de proximidade que a amplitude 

modulada mantém com a sua audiência e que são peculiaridades deste meio de 

comunicação. 

Esses pontos se referem também ao que se tem discutido hoje a respeito do 

rádio como patrimônio cultural imaterial, uma vez que algumas alterações que 

emergem do processo de migração estão também fazendo desaparecer várias 

emissoras – seja pelas grandes mudanças ou pelo desligamento –, sem dar tempo 

de se registrar esta fase do veículo no Brasil, já que muitas rádios não têm arquivos 

e que os profissionais mais antigos estão morrendo sem documentar essa história 

(ADAMI, 2020).53 

A migração de AM para FM, no Brasil, parece ser inevitável para resolver 

questões técnicas e mercadológicas que inviabilizam, hoje, a operação e escuta das 

rádios em amplitude modulada. De acordo com Oliveira e Monteiro (2017), o 

processo é também um passo para a digitalização do rádio no país.  Entretanto, o 

que se observa é que a migração vai além da troca de equipamentos e mudança na 

banda de veiculação do rádio. Envolve transformar o modo de consumo, interferir na 

história e nas relações da emissora com a cultura em que está inserida. Esse 

cenário precisa levar a repensar o papel sociocultural do rádio regional migrado.  

 

Rádio regional migrado: tendências, limites e possibilidades 

 

Diante dos contextos regional e global em que vive o mundo atual, o 

regionalismo precisa ser trabalhado estrategicamente.  O lugar físico, a região e as 

diversas formas de proximidades são fatores que favorecem a audiência e a atração 

das pessoas pelo meio, porém não se pode deixar de falar ao público global e nem 

                                                           
53

 Trataremos deste ponto no capítulo 4. 
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deixar de lidar com as inovações. Nesse sentido, existe uma série de tendências e 

possibilidades que já estão sendo experimentadas, e outras tantas virão, 

principalmente com o uso da internet. Algumas já foram citadas, como a 

possibilidade de hipersegmentação, unindo, em torno de uma emissora regional, 

pessoas de uma mesma cultura ou interessadas pelo mesmo assunto, espalhadas 

em diversas partes do mundo, algo que se tornou possível no ambiente on-line.  

Atualmente o rádio investe bastante na internet, seja nas mídias digitais, seja 

com a criação de web rádios, sites e aplicativos. Segundo Barbeiro e Lima (2003), 

na internet, o rádio pode superar até mesmo o rádio digital. O meio tradicional 

consegue se adaptar às plataformas de internet pelas diversas possibilidades de 

interatividade. Mesmo emissoras regionais e locais de pequeno porte, em diversas 

regiões do Brasil, usam desse recurso, fazendo o rádio convergir para imagens e 

textos, levando o local ao global, e vice-versa, num processo de “glocalização”, que, 

de acordo com Adami (2010, p. 607), trata-se de “localizar o global, sem perder o 

que se tem de original no contexto regional”, fenômeno crescente no Brasil, que 

torna a mídia regional cada vez mais globalizada.  

Uma tendência desta época de convergência são os projetos integrados com 

outros grupos de comunicação que fazem o rádio atuar em mídias diferentes como 

jornais impressos, TVs, redes sociais, YouTube, etc., unindo veículos de empresas 

diversas ou de um mesmo conglomerado. Essas estratégias de multiplataformas são 

pensadas pelos empresários como maneiras de sobrevivência do rádio atual, 

mesmo o regional. A ideia é colocar o meio nos vários pontos de contato com o 

ouvinte. Ainda no aspecto das tendências, emissoras procuram também distribuir a 

programação em diversos canais de stream. Outra prática que tem sido usada é 

fazer uma programação diferente nas redes sociais, em alguns horários ou dias da 

semana. 

Algo que ainda prejudica e se torna um limite do rádio regional é o 

enviesamento do conteúdo. Emissoras comprometidas com grupos políticos e 

econômicos acabam barrando a produção e a cobertura das notícias, assim como as 

representações culturais locais. Outro problema são os conteúdos apelativos, 

voltados apenas para a violência, desastres ou até à baixaria.  

Além dessas questões, a falta de qualidade de produção em alguns casos, 

principalmente no jornalismo, prejudica o interesse pelo rádio. Dentro disso, há 

também o despreparo de profissionais, que às vezes emitem informações 
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distorcidas e rasas, sem a apuração necessária, fazendo o público ficar mal 

informado. Somado a isso, o forte cunho comercial faz a publicidade disputar espaço 

com os conteúdos de qualidade. Do mesmo modo, a terceirização de horários para 

programas que não interessam àquela audiência limita a relevância da emissora. 

Essas são apenas algumas das questões com as quais o rádio atual precisa lidar.    

Dentre algumas das possibilidades colocadas para o rádio no momento estão: 

os podcasts, a extensão da emissora em lives e os modelos transmídia em que se 

aborda um assunto de modos diferentes em várias mídias ou se complementa uma 

história em diversas mídias, não apenas transmitindo os mesmos assuntos em 

mídias diversas, utilizando-se para isso da interatividade, do vídeo e do texto, 

possibilitados pelas novas plataformas digitais. Isso implica uma mudança na forma 

de negócio com uso do rádio.  

A publicidade das grandes emissoras hoje vão desde os spots tradicionais e 

promoções até o branded content54 ou mídia programática, que trabalha com forte 

segmentação para fazer anúncios on-line. Diante da concorrência com os aplicativos 

de música como o Spotify e outros, muitas rádios estão investindo em conteúdos 

falados ou atrelando a música a um conteúdo especial (MÍDIA DADOS, 2018). 

O rádio pode encontrar mais qualidade, principalmente nesta época em que a 

cada dia surgem mídias novas que, longe de eliminar o antigo meio, podem 

potencializá-lo. Além de tudo isso, as questões mercadológicas que fazem o meio se 

afastar do compromisso com a realidade sociocultural devem levar o rádio regional 

comercial a pensar novamente sobre a sua relevância. Uma emissora, para fazer 

sentido para a audiência, deveria centrar-se na sua área de abrangência nos mais 

variados aspectos e em fatos externos que interferem na comunidade 

(CAMASSETTO, 2006). Precisaria, ainda, estabelecer elos com o seu público 

através dos recursos do próprio rádio como os formatos que compõem a grade de 

programação, as temáticas dos programas com suas diversas abordagens e a 

linguagem utilizada para dialogar com a cultura da audiência. Ou seja, apesar de 

tantas formas de fazer e consumir rádio, um conteúdo de interesse da audiência que 

valorize a cultura e que esteja comprometido também com o desenvolvimento das 

regiões onde estão localizadas as emissoras é essencial para que essa mídia 

cumpra com o seu papel social.  

                                                           
54

 É basicamente a produção de conteúdo de uma marca, que traga informação relevante para o 

consumidor e que ao, mesmo tempo, serve como divulgação dessa marca.  
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A seguir, será feita a análise de como as emissoras que constituem o objeto 

desta dissertação – regionais que, de alguma maneira, passaram pelo processo de 

migração –  utilizam os recursos do rádio para construir a relação com o seu público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 –  ANÁLISE DE DUAS EMISSORAS REGIONAIS:    

                           CONTEXTOS SOCIOCULTURAIS E ABRANGÊNCIA 

   

 

Retomando o que foi discutido até agora neste trabalho, é sabido que as 

rádios nascem num determinado território e são frutos das histórias, do 

desenvolvimento e das necessidades de cada região.   Desse modo, quando uma 

emissora se propõe fazer operação regional, ela tem o papel – dado também pela 

Constituição – de representar sua cultura, porém, sem correr o risco de se fechar ao 

que acontece no restante do país onde reside ou do mundo. A fim de estabelecer 

relações com a realidade da audiência, as emissoras usam recursos próprios do 

rádio que favorecem essa representatividade e valorização das culturas onde estão 

inseridas.  Entre estes recursos estão os formatos de programas, as temáticas e a 

linguagem radiofônica escolhidos pelas emissoras.   

Este capítulo faz, inicialmente, uma descrição das histórias e dos contextos 

onde as rádios que fazem parte do objeto dessa pesquisa estão localizadas, a fim de 

embasar a análise da relação entre cada uma das emissoras com o ambiente 

sociocultural da audiência. Em resumo, parte-se de aspectos históricos e dos 

contextos socioculturais dos dois modelos de rádios trabalhados e, em seguida, 

analisa-se a programação de cada emissora a fim de identificar as estratégias 

usadas para representar estas regiões, discutindo até que ponto as representam.  
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3.1  Rádio Mantiqueira de Cruzeiro (SP)55  

 

Aspectos históricos da Rádio Mantiqueira AM 550 

 

A Rádio Mantiqueira é uma emissora localizada na cidade de Cruzeiro (SP). A 

história da PRG-656 Sociedade Rádio Mantiqueira teve início quando seu município 

tinha apenas 33 anos de emancipação política e a ferrovia marcava um período de 

progresso na cidade. A emissora começou sua operação em caráter experimental 

em 1934, funcionando apenas por alguns meses até passar por problemas técnicos, 

que marcaram sua história inicial. Era chamada de “rádio perereca” justamente por 

causa das condições precárias de funcionamento. Neste período a rádio alcançava 

um pequeno número de ouvintes.   

A PRG-6 foi a primeira rádio da cidade, sendo fundada pelo empresário 

Guilherme Turner, que teve como auxiliares Olívio Nicoli, e Valter Barelli, técnicos de 

áudio. Dois anos depois, em 1936, a Mantiqueira recebeu a concessão e 

autorização para o funcionamento. De acordo com os dados históricos da rádio, 

 

o empresário Guilherme Turner, na época, proprietário da Casa Turner, 
contou com o apoio do Dr. Melitão José de Castro Souza para concretizar 
seu sonho. O então diretor da Rede Sul Mineira fez a doação e possibilitou 
a construção da primeira torre de transmissão de sinais (CONDE, 2020).

 
 

 

É a partir daí que a primeira rádio do Vale do Paraíba começa a se 

desenvolver. De acordo com Adami (2014, p. 87), “a PRG-6 é o passo inicial do 

rádio na região do Vale e forma grandes profissionais [...] a rádio é também 

precursora na transmissão de futebol, programas musicais e de auditório”.  O 

primeiro locutor da Mantiqueira foi o escritor e poeta Vasco de Castro Lima. 

Cantores e artistas da cidade e da região participavam dos programas de auditório 

na emissora, que, no início de sua história, ainda era vista com uma certa dúvida em 

relação ao seu desenvolvimento.  

Em 1937, o comerciante Romualdo Canevari, comprou a rádio de Turner, 

sobre a influência de Olívio Nicoli, seu genro. É nesse período que a Rádio 

Mantiqueira se consolida como emissora comercial, sob o comando de Nicoli, que, 

                                                           
55

 Não foi colocada a frequência porque agora trataremos da emissora AM, ora da FM. 
56

 Primeiro prefixo usado pela emissora. 



74 

de acordo com os dados históricos, tinha projetos amplos. Dois anos depois, a 

emissora mudou de endereço e passou a funcionar na Rua Albuquerque Lins 

(atualmente denominada Avenida Dep. Nesralla Rubez), esquina com a Rua Major 

Hermógenes, onde permaneceu por muito anos. Nicoli e Canevari instalaram um 

transmissor de 500 watts, fazendo o som chegar também na região.  Em 1940, eles 

mudaram a sintonia do canal para 640 kilociclos. Nessa época, a rádio ainda não 

operava em período integral: de manhã funcionava das 9 às 13 horas, e à tarde e à 

noite, das 14 às 21 horas – isso devido ao pequeno número de profissionais e à 

precariedade de funcionamento. 

 Em 1948, já sendo dirigida por familiares de Canevari e Nicoli, a Mantiqueira 

duplicou a potência para 1.000 watts. Nesse período também surgiram programas e 

nomes que marcaram uma nova fase da emissora, entre eles: Carlos Coelho, 

Getúlio Machado, Roberto Guarany, Paulo César, Messias Pereira, Almeida Júnior, 

Aurora Mota, Pedro Gussen, Jaime Ribeiro e Pedro Ribeiro. 

Algo marcante na história da Rádio Mantiqueira foi a transmissão do jogo 

entre Brasil e Uruguai direto do Maracanã, no Rio de Janeiro, válido pela final da 

Copa do Mundo em 1950, apesar das dificuldades técnicas e dos poucos 

equipamentos de que dispunha. Os repórteres foram Roberto Guarany, Carlos 

Coelho e Edwaldo Rebello. O esporte e o jornalismo ganharam destaque na 

emissora, na década de 1950, tendo como nome importante Getúlio Machado. Ele 

iniciou a transmissão de boletins noticiosos e cobertura de carnavais na 

programação da rádio. Ainda na década de 1950, a Mantiqueira começou, também, 

uma tradição em sua programação: gravação e discos de programas de auditório.  

A década seguinte marca uma grande mudança na história da Rádio.  Em 

1960, a Fundação Nossa Senhora Aparecida comprou a emissora, realizou 

mudanças na programação e adquiriu novos equipamentos, que ajudaram a 

Mantiqueira a se tornar mais conhecida, atingindo as áreas do sul de Minas e Vale 

do Paraíba fluminense. O padre Rubens Leme Galvão assumiu a rádio nesse 

período, reestruturando também o quadro de funcionários e o prédio da Rua 

Albuquerque Lins. Um novo palco foi construído para os programas de auditório, que 

receberam, “grandes nomes da música popular” (CONDE, 2020). A nova direção   

priorizou programas educativos e religiosos. Os horários que se destacaram nesse 

período foram:  Dominguinho, Cartas de Amor, Música na Intimidade e Museu do 

Disco. 
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Sob a gerência de Luiz Carlos Bruno Pinheiro, entre 1962 a 1969, a rádio deu 

início às transmissões da sessão da Câmara Municipal. O programa A Voz da 

Edilidade ganhou destaque e Luiz Carlos Bruno Pinheiro chegou a ser vereador na 

cidade de Cruzeiro (SP). Pinheiro também realizou um debate em 1966, que levou a 

emissora a registrar pico de audiência. Outro destaque desse período foram as 

campanhas filantrópicas realizadas pela Mantiqueira. Em 1963, com a breve saída 

de Pinheiro, o radialista Alves da Silva assumiu a direção da emissora e também se 

empenhou na sua modernização. Pinheiro voltou à Rádio Mantiqueira, 

permanecendo até 1969, quando foi substituído pelo radialista Nelson Baracho. Este 

investiu nos “shows de calouros” durante os anos que passou na emissora. Em 

1973, Adelino Carneiro da Silva o sucedeu.  

De acordo com os dados históricos fornecidos pela direção da Mantiqueira, 

José Victor Dutra57 foi o gerente que mais investiu na área administrativa da rádio. 

Instalou novo transmissor e nova torre, organizou a discoteca, setores técnicos, 

estúdios de áudio e gravação e o prédio da rádio. Em 1980, iniciou os trabalhos para 

a instalação do sistema FM. Grandes nomes também se revelaram nesse período 

como os de Márcio Martins, Alberto Cotrim e Paulo Antônio de Carvalho. 

Em 1984, a Rádio Mantiqueira foi vendida para a Prefeitura Municipal de 

Cruzeiro, que criou o Departamento de Radiodifusão do Município de Cruzeiro 

(DRMC). A rádio trocou sua gerência, passando-a para as mãos do músico 

Francisco Onofre de Paula Freitas.  Os nomes de destaque na época foram: Beto 

Willians, Bisqui, Luiz Eduardo, José Edson, Paulo César, Raul Pimpim, Wilson 

Donizeti, Carlos Augusto, Luiz Fernando, entre outros. Nesse período, a rádio 

começou a operar também no sistema FM, com autorização de funcionamento de 

10.000 kHz de potência. Em maio de 1985, foi instituída a Fundação Cruzeirense de 

Jornalismo e Radiodifusão, e o radialista Ariovaldo Costa, antes chefe de 

reportagem, assumiu a direção da emissora, sendo substituído por Carlos Ricardo 

da Silva Reimer, responsável pela informatização da Mantiqueira e pela ampliação 

de anunciantes.  Nessa época, a rádio mantinha liderança de audiência no Vale do 

Paraíba. A emissora foi afiliada ao Sistema Globo de Rádio e captava notícias via 

satélite. Carlos Reimer morreu em 1996 e foi substituído por Lamartine Antônio 

Fiorentini Júnior. 

                                                           
57

 Os dados não informam o ano em que Dutra iniciou seu trabalho na emissora. O material com a 

história da rádio foi fornecido pelo então diretor Jorge Luiz Conde.    
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A história da Rádio Mantiqueira é marcada por transmissões importantes. Em 

1986, uma equipe da emissora cruzeirense, juntamente com uma equipe da Rede 

Globo e do Corpo de Bombeiros, se dirigiu ao Focinho do Cão, na Serra da 

Mantiqueira, para cobrir um possível desaparecimento de avião Votec, com 8 

pessoas a bordo. A equipe permaneceu na Serra por quatro dias. Outro fato 

marcante foi a cobertura, durante quase um mês, das buscas pelo escoteiro Marcos 

Aurélio, no Pico dos Marins. A hipótese é de que ele deveria ter sumido na região, 

que fica na divisa com o estado de Minas Gerais. De uma viatura de reportagem, o 

locutor Paulo Antônio enviava as informações da operação. Outro feito da emissora 

aconteceu no ano 2000, durante as comemorações dos 500 anos do Descobrimento 

do Brasil. A Rádio Mantiqueira fez uma transmissão durante oito horas em cadeia 

com a Rádio Horizonte de Portugal. João Palmeira foi o âncora, em Lisboa, e 

Cleyton e Sandra Von Becker comandaram a transmissão pela Rádio Mantiqueira 

FM.  

Entre os locutores e programas bem conhecidos na história mais recente da 

Rádio Mantiqueira estão:  Machado Sobrinho com O Ouvinte é Quem Manda; Jair 

Batista de Oliveira (Jajá), com o Ranchinho do Jajá; Sandra Von Becker, no 

programa Águia Solitária; José Edson, no comando do Comunicação Total; Cleyton, 

com o Cleyton Especial; Carlos Coelho, no Jornal das Sete e Evando Machado com 

Jornal Verdade. Na FM, um programa de destaque foi o Clima da Manhã, com Beto 

Willians.  

A Rádio Mantiqueira AM 550 kHz foi desligada em 2016, permanecendo 

apenas a Rádio Mantiqueira FM 100.7 MHz, que transmite a sua programação para 

cerca de 31 cidades da região e está localizada na Rua Dom Bosco, 573, na cidade 

de Cruzeiro (SP). Veja a foto do prédio atual da emissora na figura 1.  

 
        Figura 1 – Prédio atual da Rádio Mantiqueira FM 100,7 de Cruzeiro (SP) 
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              Fonte: Google Maps, 2020. 

 

De acordo com o diretor-geral, a emissora AM não passou pelo processo de 

migração propriamente dito, devido a questões financeiras (CONDE, 2020). Porém, 

ao nos fornecer o histórico da rádio, o que se apresenta é a história contada a partir 

da AM.  No perfil  do YouTube da Rádio Mantiqueira FM, verifica-se também que o 

uso da linguagem sugere tratar da mesma emissora fundada na década de 1930 

com o slogan “Uma história que atravessa gerações”58.  No Facebook, a emissora 

usa o slogan “Rádio Mantiqueira 86 anos! 100.7 FM 40 anos”59. A partir disso, nota-

se que se pretende manter um vínculo da emissora AM com a FM.  Portanto, há uma 

espécie de prolongamento ou “migração” da AM na emissora de FM, que se dá não 

de maneira formal e jurídica, mas de forma interna. A Rádio Mantiqueira FM abrange 

hoje a região do Vale do Paraíba, Vale Histórico, Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro, 

Itatiaia e Resende, apreendendo os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São 

Paulo. 

 

3.1.1 Contexto sociocultural da emissora: Vale do Paraíba  

               

A Região do Vale do Paraíba, onde fica a cidade de Cruzeiro e onde está 

localizada a Rádio Mantiqueira, é um acidente geográfico natural, que compreende 
                                                           
58

 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCsZw4hFuN20T8rHPqJ8Domg/featured. 

Acesso em: 24 jul. 2020. 
59

 Disponível em: https://www.facebook.com/radiomant/. Acesso em: 24 jul. 2020. 

https://www.google.com.br/maps
https://www.youtube.com/channel/UCsZw4hFuN20T8rHPqJ8Domg/featured
https://www.facebook.com/radiomant/
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os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo ao redor do Rio Paraíba do Sul. No 

lado paulistano, o Vale é formado pela região metropolitana do Vale do Paraíba e 

pelo litoral norte, que fica ao leste do estado de São Paulo. No lado do Rio de 

janeiro, o Vale está na região sul fluminense. A cidade de Cruzeiro fica na parte 

paulistana do Vale do Paraíba. Quanto ao aspecto ambiental, o Vale abriga reservas 

naturais como a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira – com algumas das 

montanhas mais altas do Brasil, localizada na divisa com Minas Gerais – e a Serra 

da Bocaina. Na Figura 2, mostramos o mapa do lado paulista do Vale do Paraíba. 

 
 

           Figura 2 – Vale do Paraíba Paulista 

 
                              Fonte: Wikipedia, 2020. 

O Vale do Paraíba abrange uma área de 16.179,947 km², com 51 cidades, 

considerando os dois estados brasileiros. Trinta e nove cidades estão em São Paulo. 

Na Figura 3, temos o mapa do Vale do Paraíba com suas respectivas cidades. 

 

     Figura 3 – Cidades do Vale do Paraíba Paulista 
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                       Fonte: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A., 2020.  
 

Sendo uma das maiores regiões econômicas do país, o Vale do Paraíba 

hospeda empresas das áreas de petróleo, automobilismo, tecnologia, alimentos, 

bebidas e grandes institutos como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). A região se subdivide em 

microrregiões, e cada uma delas tem suas especificidades.      

 O Vale teve um relevante papel na história do Brasil por servir de portal de 

acesso para Minas Gerais na época da exploração do ouro - interligando inclusive os 

portos - e, atualmente, por ligar duas  grandes cidades do país do ponto de vista 

econômico:  Rio de Janeiro e São Paulo. Pelo Vale, muitos caminhos foram abertos 

no Brasil, ajudando no povoamento de diversas cidades. Foi o caminho da viagem 

histórica de Dom Pedro, que culminou na independência do país. 

 A produção agropecuária e o ciclo econômico do café, no Vale do Paraíba, 

movimentou a economia brasileira do final do século XIX ao início do século XX. Por 

ser local de forte desenvolvimento econômico, teve destaque no cenário político do 

Brasil, quando o poder estava nas mãos dos fazendeiros donos do café. Com o 

declínio do cultivo e da produção do café, houve na região um grande aumento no 

cultivo de produtos como o arroz e também na produção de leite. Nos anos de 1940, 

durante o Estado Novo, o Vale deu início a sua industrialização com a construção da 

Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, maior complexo industrial do país.  Além 

de industrializado, o Vale do Paraíba é hoje um polo tecnológico.  Altamente 

urbanizada, a região é composta por algumas cidades brasileiras de grande porte, 

localizadas ao longo da Rodovia Presidente Dutra, que liga Rio de Janeiro e São 

Paulo.    

A região é rica não só pelo desenvolvimento econômico e tecnológico, mas 

também pela sua história e cultura. Estudos arqueológicos mostram que o Vale foi 

habitado por comunidades indígenas que trabalhavam com cerâmica (CALDARELLI, 

2000). A cultura da região reúne tradições indígenas, europeias, africanas – uma vez 

que recebeu muitos povos da África para escravatura nas fazendas de café – 

tornando a cultura local miscigenada. Entre as tradições presentes na região estão o 

folclore, as crônicas, as lendas e o artesanato, manifestações muitas vezes 

passadas pela transmissão oral e a sabedoria popular. 
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  Com a urbanização, a região passou pelo êxodo rural, que também levou à 

mistura de culturas, em que o tradicional e o popular coabitam com a cultura urbana. 

Essa hibridização é sentida nos hábitos da população: moradia, lazer, costumes e 

assim por diante. 

 

 
Os municípios polarizadores de atividades socioculturais na região são os 
mais densamente povoados e industrializados – São José dos Campos, 
Jacareí, Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Lorena, Cruzeiro. 
Dotados de uma infraestrutura mais dinâmica, possuem museus, arquivos, 
bibliotecas, teatros, cinemas, grupos da dança, artistas plásticos, escritores, 
poetas, galerias de arte. Existem no Vale do Paraíba três academias 
literárias, dez arquivos históricos, inúmeras bibliotecas... (PASIN, 2010, p. 
6).   

 

    Segundo Pasin (2010), no Vale do Paraíba, as artes plásticas têm um espaço 

importante, com exposições, salões de arte, dedicados à cultura local, que contam 

com o trabalho de muitos artesãos. Algumas cidades são conhecidas por promover 

feiras de artesanato como Bananal, Silveiras, São Luiz do Paraitinga, Guaratinguetá, 

Pindamonhangaba, Taubaté e São José dos Campos. Manifestações como as 

figueiras são conhecidas no cenário nacional e internacional. Outras manifestações 

que se encontram no Vale são as tradicionais Bandas de Música.  Existem ainda   

 
os grupos folclóricos de moçambique, congadas, catiras, cana verde, jongo, 
folia de Reis, folia do Divino e as cavalhadas, quadrilhas e outras 
manifestações populares. Encontram-se na zona rural dos municípios e nos 
bairros periféricos das cidades industrializadas, apresentando-se por 

ocasião das festas religiosas e de eventos especiais. (PASIN, 2010, p. 6). 

 

Aliados às festas estão também produtos da gastronomia local: o afogado, a 

canjiquinha, a paçoca de amendoim torrado, o furrundum, além de outros. O 

interesse cultural da região se expressa também pelo grande número de instituições 

que fomentam as manifestações simbólicas como clubes, centros culturais, 

entidades dedicadas à pesquisa histórica, folclórica e literária. Grandes nomes da 

literatura brasileira nasceram no Vale do Paraíba, entre eles, Monteiro Lobato, Plínio 

Salgado e  Cassiano Ricardo. Foi o berço também de cientistas como Oswaldo Cruz 

e Emílio Ribas (PASIN, 2010).  

Como marca da época do ciclo do café, é possível encontrar no Vale, 

diversas construções monumentais como igrejas, capelas, estações de trem, sede 
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de fazendas, pontes, sobrados e até cemitérios, muitos dos quais foram tombados 

pelos governos federal e estadual.   

Manifestações religiosas também fazem parte da cultura vale-paraibana. É 

possível encontrar grandes expressões de religiosidade popular como  

 

[...] as festas do Divino Espírito Santo em Cunha e São Luiz do Paraitinga; a 
festa de São Benedito, em Guaratinguetá e Aparecida, com o desfile dos 
cavaleiros, os imperadores e reis, a casa dos doces, as procissões e as 
quermesses com figuras típicas, anjos, andores e grupos folclóricos. 

(PASIN, 2010, p. 7). 

 

O Vale do Paraíba abriga o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, 

que recebe romeiros de todo o Brasil, e outros locais de turismo religioso como 

Guaratinguetá, cidade do primeiro santo brasileiro canonizado pela Igreja Católica, e 

Cachoeira Paulista, conhecida por realizar grandes eventos católicos. 

 

A cidade de Cruzeiro (SP)  

 

Cruzeiro é um município que possui uma área territorial de 305,699 km², 

localizado na Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Esta região está dividida em 

cinco sub-regiões e a cidade de Cruzeiro é sede da sub-região 4,  abrigando uma 

população composta por 82.238 habitantes60. O município fica ao pés da  Serra da 

Mantiqueira, a 220 quilômetros de São Paulo, e tem ares de cidade serrana. 

O local, antes pertencente à cidade de Lorena, começou a ser povoado no 

século XVIII, em uma região conhecida por Embaú. Era caminho das expedições de 

exploração do ouro em Minas Gerais, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Com o 

tempo, surgiram roças no local, a fim de se fornecer produtos aos tropeiros. A partir 

daí, em 1787, foi inaugurada a capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição do 

Embaú e, desde então, um pequeno núcleo urbano começou a se formar. Em 1846, 

tornou-se freguesia e foi elevada à categoria de município no ano de 1871, com o 

nome Conceição do Cruzeiro, em referência à santa padroeira e à cruz, colocada 

como marco no alto da serra, entre São Paulo e Minas Gerais. O local continuou se 

desenvolvendo com uma série de estabelecimentos comerciais e fazendas, entre 

elas a da Boa Vista, que veio a formar outro povoado que fez parte do município:  

                                                           
60

 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/cruzeiro.html. Acesso em: 24 jul. de 

2020. 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/cruzeiro.html
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Nesse ano, 1871, a Ferrovia Dom Pedro II, atual Central do Brasil, atingiu a 
povoação próxima [...] o prolongamento do trecho Paulista, que se iniciou a 
partir de São Paulo, passava a oito quilômetros de Conceição do Cruzeiro, 
não sendo possível alterar seu traçado. Assim, na fazenda Boa Vista, de 
propriedade de Manoel Freitas Novaes, a Ferrovia instalou uma estação, ao 
lado da qual se formou um segundo povoado, denominado Estação 
Cruzeiro.

61
 

Com o tempo, o trecho entre o cruzeiro e a estação de trem foi também se 

transformando em povoado até que o distrito Estação do Cruzeiro incorporou o 

município de Conceição do Cruzeiro, e ambos formaram uma única cidade. Em 2 de 

outubro de 1901, a sede desse município foi transferida para o distrito de Estação do 

Cruzeiro. Na Figura 4, temos a foto atual da antiga sede da Fazenda Boa Vista, hoje 

Museu Major Novaes. 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Museu Major Novaes – antiga sede da Fazenda Boa Vista 

 
                Fonte: www.meon.com.br. 

 

Um elemento importante paro o desenvolvimento da cidade foi a ferrovia que 

ligava os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa interligação 

                                                           
61

 Disponível em: https://www.cruzeiro.sp.gov.br/omunicipio.asp. Acesso em: 22 nov. 2020. 

http://www.meon.com.br/
https://www.cruzeiro.sp.gov.br/omunicipio.asp
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fez do município uma rota importante para o escoamento da produção de café. Com 

a ferrovia, surgiu também a imprensa, a partir da fundação de diversos jornais no 

município.  Depois veio o telefone. Cruzeiro começou a abrigar migrantes mineiros e 

paulistas, além de imigrantes ingleses – que chegaram à cidade para a construção 

da ferrovia –, levando ao município elementos da cultura europeia (CAMPOS, 2018).  

Na década de 1930, época de intenso desenvolvimento da cidade, foi que 

nasceu a Rádio Mantiqueira, a primeira do Vale do Paraíba. Cruzeiro também foi um 

dos palcos de batalha da Revolução Constitucionalista de 1932, por ser rota de 

viajantes e cidade de fronteira entre São Paulo e Minas Gerais. Alguns filhos da terra 

lutaram na guerra. Em Cruzeiro, o Exército Constitucionalista assinou o documento 

de rendição perante o Exército Federal e em virtude disso recebeu o título de Capital 

da Revolução Constitucionalista de 1932, no ano de 2008. Outro marco para a 

economia cruzeirense foi a instalação da Rede Sul Mineira da linha férrea, nos anos 

1930, e da Fábrica Nacional de Vagões, na década de 1940, que favoreceram o 

desenvolvimento industrial na cidade. O município cresceu também com o comércio 

e o frigorífico (CAMPOS, 2018).   

De acordo com Campos (2018), no âmbito da cultura, tiveram papel 

importante o Cine Teatro Capitólio, o   grande número de cinemas, inclusive de luxo, 

além de casas de espetáculos da cidade. Os times Cruzeiro Futebol Clube e o Brasil 

Futebol Clube fizeram do futebol uma paixão dos cruzeirenses. Há também um 

interesse grande pela política e pela música. Diversas bandas tradicionais e corais 

se formaram na cidade. Na década de 1970, foi criado o Festival Intermunicipal da 

Canção (Feic) – tradicional no estado de São Paulo – e, nos anos 1980, o Festival 

da Música Cristã (Femuc). Atualmente se destaca a música sertaneja, considerada 

raiz. Nessa linha, um grupo que tem sido representativo da cidade é a Orquestra 

Cruzeirense de Viola Caipira. 

No campo religioso, Cruzeiro foi o berço de eventos católicos que aconteciam 

no período de carnaval. Realizados em ginásios, esses eventos deram origem a 

diversas versões pelo Brasil, inclusive que aconteceram em grandes estádios de 

futebol no Rio de Janeiro e em São Paulo.  

Sobre as festividades, o carnaval de rua de Cruzeiro também era algo que 

movimentava a vida cultural do município, inclusive com escolas de samba. Em 

Cruzeiro, são comuns a folia de reis, serestas, poesias, peças teatrais, orquestras de 
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viola, os congos e moçambiques, que, no geral são danças e cantos para se 

homenagear um santo.  

Na história recente da cidade, um evento que tem se consolidado é o Festival 

da Paçoca, que reúne barracas típicas de doces de amendoim, paçoquinha, além da 

paçoca de carne seca, bacalhau, torresmo e a tradicional de amendoim, iguarias da 

região.  Na gastronomia, um prato típico que resgata a época dos tropeiros é o arroz 

vermelho com suã, uma variedade de arroz que difere na cor e no sabor do arroz 

comum. O suã é uma peça de lombo suíno. Além desse tipo de arroz, é comum 

encontrar a tradicional comida caipira: arroz branco, feijão tropeiro, tutu, couve, 

torresmo e mandioca frita.  

Cruzeiro tem uma forte vida cultural. Há eventos e exposições realizados no 

Museu Municipal Major Novaes – a antiga fazenda Boa Vista do ano de 1805 –,  

onde é possível encontrar também móveis e objetos da época colonial, além de 

documentos históricos. Diversas atividades são realizadas também no Teatro 

Municipal Capitólio. Entre eventos marcantes na cidade estão a ExpoAgro Cruzeiro, 

com apresentações de diversos artistas do Brasil e feiras agrícolas, que se realizam 

ao longo do ano. Acontece ainda  a  exposição anual  em memória à Revolução 

Constitucionalista de 1932, além de encontros de temática 

automotiva, balonismo, trekking ou montanhismo.  

Outros pontos importantes para a história e cultura de Cruzeiro são a Igreja 

Matriz da Imaculada Conceição, de estilo neoclássico, e o Túnel da Mantiqueira, da 

estrada de ferro, construído em 1882, por ordem de D. Pedro II para ligar os estados 

de São Paulo e Minas Gerais. A cidade possui diversos prédios e igrejas históricas 

que remontam à época do alto movimento gerado pela ferrovia.  

Percebe-se que Cruzeiro perdeu a velocidade de desenvolvimento a partir da 

desativação da linha férrea, mas continua mantendo um forte interesse cultural pela 

própria história que carrega, e as tentativas de manter viva sua memória. Hoje a 

cidade atrai pessoas pela localização e pela prática de esportes radicais. Em linha 

gerais, esse é o contexto sociocultural da Rádio Mantiqueira FM 100,7.  

 

3.1.2 Perfil da programação 

 

Sendo a programação o elemento básico de uma emissora, como discutimos 

no primeiro capítulo, trataremos de iniciar nossa análise da relação dos conteúdos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Constitucionalista_de_1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Constitucionalista_de_1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Balonismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trekking
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montanhismo
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das rádios migradas com a cultura da audiência, descrevendo a programação atual 

de cada uma das emissoras. A partir disso, analisaremos essa programação nas três 

metacategorias que, pela teoria já discutida, estão entre os principais elementos que 

carregam em si o conteúdo de uma rádio: formatos de programa, temáticas e 

linguagem radiofônica. Essas três metacategorias serão discutidas separadamente e 

subdivididas em categorias e subcategorias, conforme o esquema de Flores (1994),   

para melhor verificação do objeto e alcance do objetivo geral desta dissertação, que, 

recordamos, consiste em analisar a relação estabelecida entre o rádio regional e seu 

contexto local.    

A Rádio Mantiqueira FM 100,7 está presente na internet em diversos players 

de rádio. Tem aplicativo e seu site está desativado.  Até 9 de janeiro de 2021, 

possuía 13.527 seguidores no Facebook, 214 inscritos no YouTube e 1.990 no 

Instagram62. Utiliza o Facebook como meio de divulgar notícias da região.  No 

Instagram, a emissora posta informações sobre a rádio como: promoções, visitas de 

ouvintes, programação, podcast, notícias sobre a cidade, datas comemorativas, 

anúncios e assim por diante.  

A rádio hoje investe no uso de novas plataformas digitais como vídeos no 

YouTube em parceria com a uma produtora musical. Percebe-se que nessa 

plataforma há uma mobilização maior da emissora, na qual são feitos alguns 

programas diferentes dos exibidos pela rádio no dial. São vídeos de 30 minutos a 

uma hora de duração, denominados podcasts ou mantcasts, com entrevistas com 

músicos ou profissionais da área corporativa.63  

Quanto ao público, apesar de trabalhar as redes sociais, na escuta, percebe-

se que a rádio menciona poucas participações dos ouvintes, embora haja promoção 

–  como veremos adiante – e pedidos de participações nos programas. Também, na 

escuta, observamos que a Mantiqueira trabalha bastante com o público adulto. Isso 

se verifica por ter uma gama de programas voltados para músicas de flashback nos 

horários de maior audiência como o Vitrola, o Pop Brasil e Manhã 100,7. No entanto, 

há também horários de programação dirigida ao segmento jovem, como os musicais 

Festa Hits e Hits da Noite, ambos no período noturno. A rádio conserva, ainda, dois 

programas que nasceram na emissora AM, o Jornal das Sete e o Jornal Verdade.  

                                                           
62

 Disponível em: https://www.instagram.com/radiomantifm/. 
63 A Rádio Mantiqueira FM 100,7 fez cobertura e debates das eleições municipais de 2020, os quais 

foram transmitidos neste canal do YouTube. 
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No geral, percebe-se pela escuta, que a Rádio Mantiqueira adota uma 

programação “linear”, conforme a descrição de Ferraretto (2001, p. 59), em que os 

programas, “mesmo com características próprias, seguem uma linha semelhante”. 

Não há horários essencialmente culturais na grade da rádio, cuja maioria dos 

formatos é musical. Em entrevista à nossa pesquisa, tratando sobre a emissora 

atual, o então diretor da Mantiqueira Jorge Conde (2020) afirmou: 

 
a Rádio Mantiqueira está ligada à comunidade cruzeirense desde seus 
primórdios. A valorização da cultura local e regional está na divulgação dos 
eventos de ordem religiosa, artística e culinária. O principal compromisso 
que temos com as 31 cidades de entorno da emissora é levar lazer, 
entretenimento e informação. (CONDE, 2020). 

 
Ainda segundo Conde (2020), a emissora tem como missão, “universalizar o 

acesso à informação” e trabalhá-la de forma integrada em diversas plataformas de 

comunicação, valorizando a utilidade pública. Desse modo, pode-se dizer que a 

rádio assume como prioridade o entretenimento e a informação. A Mantiqueira não 

transmite programas de rede. Alguns temas ligados à cultura local aparecem nos 

horários noticiosos e na divulgação de eventos. Os horários de maior audiência, 

segundo a direção da rádio, são os matutinos: Jornal da Sete (das 7 às 8 horas), 

Vitrola (8 às 8h30), Giro de Notícias (das 8h30 às 9 horas), faixa de horário em que 

a audiência do rádio, no geral, é maior; e o vespertino, o Estúdio 100,7 (14 às 17 

horas).  

 Atualmente a emissora investe na gestão e no departamento comercial, 

tendo em vista se transformar em um “canal multimídia de geração e transmissão de 

conteúdos” (CONDE, 2020).  

A partir desses aspectos gerais sobre a atual programação da Rádio 

Mantiqueira FM, parte-se para a análise das metacategorias, extraídas da teoria e 

dos dados.  Para se ter maior clareza a respeito dessa categorização, apresenta-se 

o mapa categorial na Figura 5. 

 

Figura 5 – Mapa categorial dos elementos que relacionam a Rádio Mantiqueira FM com a cultura 

regional 
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Fonte: A autora (2021). 

 

Ao agruparmos os dados, foi possível identificar que, no geral, as 

metacategorias, categorias e subcategorias são interdependentes. No entanto, a 

metacategoria temática de programa tem grande potencial de estabelecer vínculos 

com o público, porque através dela é que a mensagem é passada de forma mais 

explícita, usando da linguagem radiofônica e dos formatos para reforçar as ideias 

que se quer emitir, conforme será analisado a seguir. Os enxertos escolhidos são os 

mais representativos, devido ao fato de não ser possível colocar aqui o conjunto 

todo dos dados e da escuta da rádio.  

 

3.1.2.1 Formatos de programa 

 

Embora não se deseje enquadrar os programas das emissoras em formatos 

cristalizados, a análise por classificações permite descrever como se configuram as 

programações das rádios, a fim de entender – a partir dos formatos de programas 

adotados por elas – quais meios utilizam (ou se os utilizam) para dialogar com seu 
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público. Esta análise será construída com base no que discutimos no capítulo 1 

sobre os formatos de programa, partindo dos conceitos de Barbosa Filho (2003). A 

opção por esse autor considera o fato de que ele apresenta uma variedade 

importante de gêneros e formatos de programas que atende ao que se percebe nas 

grades de programação das emissoras.  

Para analisar a metacategoria formato de programa em ambas as rádios, as 

grades de programação geral foram subdivididas em gêneros de programas e, a 

partir disso, os formatos foram identificados e classificados. A razão de seguirmos 

esse caminho é o fato de os formatos estarem ligados aos gêneros, conforme 

Barbosa Filho (2003). Os gêneros, por sua vez, trabalham em função dos objetivos 

de cada emissora. Escolheu-se como metacategoria o formato de programa, pelo 

fato de ser este o produto que a rádio leva aos ouvintes, ou seja, é com o formato de 

programa em si que o público tem contato. Nesse sentido, é importante ressaltar que 

é a relação do público com o programa, e vice-versa, que se quer examinar.   Em 

resumo, a metacategoria formato de programa se divide em categorias de gêneros 

de programas, e estes foram subcategorizados pelos formatos encontrados nas 

emissoras.  

   Como já discutimos, a  Rádio Mantiqueira 100,7 já nasceu FM e não passou 

pelo processo de migração de banda, uma vez que existia de modo simultâneo com 

a antiga AM.  De acordo com Conde (2020), os formatos de programas dessa rádio 

são elaborados a partir de pesquisas com os ouvintes. Além disso, fatores como 

alcance e faturamento também são levados em conta na construção desses 

formatos. 

 Com base nos dados levantados a partir do material da rádio, da entrevista, da 

visita à emissora, da escuta da rádio e da programação, verifica-se que quatro 

gêneros de programa predominam na Mantiqueira, considerando a classificação de  

Babosa Filho (2003, p. 89-144): “Entretenimento, jornalístico, propagandístico e 

publicitário.” Na emissora, esses gêneros se subdividem nos seguintes formatos:  

a) Entretenimento: Musical 

b) Jornalístico: radiojornal, entrevista 

c) Publicitário: espote, testemunhal, jingles, promoção 

d) Propagandístico: religioso 
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a) Entretenimento: A maior parte da programação da emissora é voltada a entreter e 

se aproximar da audiência, a partir da música (BARBOSA FILHO, 2003). No gênero 

de entretenimento encontram-se na Mantiqueira FM os programas de formatos 

musicais, através dos quais se busca cativar o ouvinte e, deste modo, transmitir seus 

comerciais e informações de utilidade pública. Existem programas voltados aos 

gêneros sertanejo, samba e pagode, além dos românticos e ritmos eletrônicos com 

apresentação de DJ.  

Os formatos de programas encontrados neste gênero foram: Songs by Night, 

Nitronight, What’s UP, Paixão Sertaneja, Love Hurts – anos 70,80,90,00, Vitrola, Pop 

Brasil, Manhã 100,7 Sabadão da Manti, Retorno do Rei -Roberto Carlos e 

convidados, Sampagode, Estúdio 100,7, Cola Junto, Clube da viola, Estação 

Mantiqueira, Top 40, Top Billboard Especial, Festa Hits, Hits da Noite. Dentre estes, 

há alguns que são apresentados na grade da emissora como 

“musicais/entretenimento”, que são: Manhã 100,7, Cola Junto, Estação Mantiqueira, 

Sabadão da Manti. Nestes, o que se percebe ao escutar a rádio é que há um pouco 

mais de fala dos locutores e informações, já que a emissora é voltada para a 

prestação de serviços. Em alguns deles é feito o  quadro Mensagem do dia, que são 

textos motivacionais, enquetes e promoções. No entanto, observa-se que a música 

predomina nesses horários.  

Nota-se, também, que a emissora tenta segmentar gêneros musicais por 

horários, com os programas Pop Brasil (músicas pop nacionais), Paixão Sertaneja e 

Clube da viola (músicas sertanejas), assim como os românticos:  Nitronight, What’s 

UP. Os programas que não são voltados propriamente para um determinado gênero 

musical tocam canções variadas. 

 

b) Jornalístico – Por este gênero, a rádio não só divulga e acompanha os fatos como 

também influencia com suas opiniões e comentários das notícias,  de acordo com 

sua  linha editorial (BARBOSA FILHO, 2003). Dentro deste gênero, os formatos que 

aparecem são: radiojornal e entrevista.  

● Radiojornal: este formato engloba vários outros por ter diversas seções e 

editorias (BARBOSA FILHO, 2003). Os programas de radiojornal encontrados foram: 

Jornal das Sete, Giro de Notícias, Jornal Verdade, Giro de Notícias – 2ª. Edição.  No 

Giro de notícias, por exemplo, vimos que há o quadro Giro Policial, em que se 
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apresentam os casos de polícia da região. Em quase todos, existe um forte volume 

de comerciais.  

● Entrevista –  Além de coletar dados, a entrevista é um formato que aproxima 

o ouvinte do entrevistado (e o que ele representa), assim como do assunto abordado 

(BARBOSA FILHO, 2003). Na Mantiqueira FM elas acontecem dentro dos 

radiojornais e são feitas, geralmente, com especialistas, profissionais liberais, 

agentes públicos ou artistas. Foram verificadas, através da escuta, entrevistas de 

utilidade pública sobre saúde e algumas a respeito de eventos culturais. Elas se 

repetiram na programação. Os programas em que este formato foi identificado foram 

o Jornal das Sete e o Jornal Verdade. 

 

c) Publicitário: É o gênero que se caracteriza pela “divulgação e vendas de produtos 

e serviços” (BARBOSA FILHO, 2003). Como no Brasil o cenário radiofônico é 

composto, em sua maioria, por emissoras comerciais, a publicidade é bastante 

explorada como meio de manutenção dessas rádios. Através da escuta, percebe-se 

a presença e a influência deste gênero em praticamente todos os horários da Rádio 

Mantiqueira FM, uma vez que, de acordo com o então diretor Conde (2020), a rádio 

está focada também em desenvolver-se financeiramente e na quitação das dívidas. 

Grande parte dos anúncios é patrocinada por empresas locais e regionais de 

pequeno e médio portes. O número de empresas grandes que anuncia na emissora 

é pequeno. Seguem abaixo os formatos encontrados. 

● Espote: a rádio transmite uma série dessas peças, vendendo produtos e 

serviços de diversos anunciantes. Alguns espotes são feitos nas vozes dos locutores 

da própria Mantiqueira FM, o que transmite uma proximidade com o ouvinte e a 

credibilidade do locutor. Essas peças aparecem nos intervalos comerciais como, por 

exemplo, esta veiculada no intervalo comercial de 18 de dezembro de 2020:  

 

Venha para a Mondo e ganhe um mundo de banda larga que você sempre 
quis. Planos de internet a partir de setenta e nove e noventa e com até 
trezentos mega de velocidade pra você ter a melhor internet de Cruzeiro, 
Lavrinhas e Cachoeira Paulista. Ligue para mondo 3144-9599 e aproveite 
nossas promoções. Mondo. Rua Teodoro Martim Barbosa 3.607, na Vila 
Rica, em Cruzeiro. Em Cachoeira Paulista, Rua Major Batista, número 32. 
Venha para Mondo você também, e viva a máxima experiência da fibra 
ótica!  

 

● Testemunhal: As Rádios aproveitam-se da credibilidade e proximidade dos 

locutores com os ouvintes para vender os produtos dos anunciantes através de um 
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amigo que dá um conselho (BARBOSA FILHO, 2003). Na Mantiqueira, testemunhais 

exercem  uma influência importante na audiência porque, com as particularidades 

dadas pelos locutores, além de chamar mais a atenção do público, aproxima-o dos 

produtos e das marcas da região, como se verifica neste exemplo, veiculado no 

programa Giro de Notícias, de 18 de dezembro de 2020.  

 

Você já saboreou aquele queijo gostoso das terras altas da Mantiqueira? 
Então, você recebe em casa Du Queijo: 98145-6358. O Du vai entregar o 
queijo na sua casa! Muçarela, nozinho, queijo palmitinho, manteiga deliciosa 
de Bocaina de Minas, aquela manteiga cremosa... quer mais? O parmesão, 
uma delícia. Du Queijo 98145-6358. E aí, você vai degustar naquela tábua 
de frios, hein? Naquele aperitivozinho ou no lanche da família. Du Queijo!  
([Locução de] AUGUSTO, 2020). 

 

É comum os locutores da Mantiqueira FM citarem também os nomes de 

funcionários ou donos dos estabelecimentos, a fim de darem a sensação de 

proximidade com o ouvinte.  

● Jingle: a emissora apresenta também alguns jingles comerciais. Os jingles em 

si já têm um efeito importante por trabalharem o lado emocional do ouvinte, sendo 

uma peça musical de melodia e letras simples para facilitar a memorização e a 

retenção da mensagem pelo ouvinte (BARBOSA FILHO, 2003). Através da melodia, 

geram sensações e influenciam no comportamento e na adesão da audiência a um 

produto. A presença deles na Mantiqueira tem também esse papel, pelo que 

observamos na escuta. A rádio utiliza-se de jingles em variados ritmos. 

● Promoção – Além de divulgar a  rádio, a promoção “caminha lado a lado com 

as iniciativas comerciais [...] constituindo ações publicitárias cujo objetivo é aumentar 

a receita (BARBOSA FILHO, p. 126-127). Pela escuta e observando as redes 

sociais, percebe-se que a rádio faz uma promoção permanente de um bolo na casa 

de um ouvinte aniversariante. É uma parceria com um supermercado da cidade que 

fabrica o bolo. Cada vez que a promoção é citada, é feita também a propaganda do 

fornecedor. Colocamos aqui a inserção realizada no Jornal das Sete, de 18 de 

dezembro de 2020. 

 

[...] se você quer concorrer ao bolo de hoje, amanhã e domingo, serão três 
bolos a serem sorteados, hoje. Você liga – os aniversariantes de hoje, 
amanhã e domingo - no 3144-0606 de onze da manhã aos quinze pra meio-
dia [sic]. Às onze e quarenta e cinco no programa do Zé Rogério, tudo bem? 
Então, é isso aí. ([Locução de] AUGUSTO, 2020). 
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Essa estratégia promove a proximidade da rádio com o ouvinte, que se sente 

lembrado e valorizado no dia do aniversário. Outra promoção identificada foi feita 

durante o período do Natal, mais uma parceria da emissora, dessa vez com um 

posto de combustível. Transcrevemos aqui uma das vezes em que foi apresentada 

no programa Giro de notícias, de 18 de dezembro de 2020 : 

 

Giro, você sabe, tem o oferecimento do Posto Cruzeiro Central, bandeira 

Petrobrás. Por quê? Porque ali você vai ter um Natal do peru, vai ser neste 

sábado. Vamos sortear dois perus pra sua ceia de Natal. E o que que você 

precisa fazer? É simples: ao abastecer aqui no posto, em frente à Igreja 

Matriz, pode ser gasolina a quatro e vinte e quatro [...] Você pode pagar 

também através do aplicativo AME, aí seu combustível vai ficar ainda mais 

barato! Pode conferir! Tem um box beleza com troca de óleo. A galera ali do 

Posto Cruzeiro Central de braços abertos pra te receber! E você peça o 

cupom! Vá concorrer a dois perus neste sábado, amanhã, ao meio-dia, tá? 

E a gente vai divulgar aqui na Manti! Muito legal! ([Locução de] AUGUSTO, 

2020). 

 

Com o slogan “A Rádio das grandes promoções”, a emissora usa de 

estratégias desse tipo para, de acordo com o então diretor, “sanar as contas” da 

rádio (CONDE, 2020).  Percebemos essa característica comercial bem contundente 

na Mantiqueira FM.  

 

d) Propagandístico: De acordo com Barbosa Filho (2003), esse gênero se refere aos 

programas de rádio que trazem o objetivo de difundir e propagar ideias, seja de 

cunho político, moral ou religioso, a ponto de influenciar e mobilizar a audiência, algo 

que sempre foi visto no rádio, como discutimos no primeiro capítulo. Neste gênero, o 

autor coloca os programas radiofônicos de formato religioso. 

Na Rádio Mantiqueira há o programa Missa ao vivo, que, na verdade, é a 

transmissão da missa de domingo. Segundo o então diretor da rádio, a divulgação 

de eventos religiosos faz parte da valorização da cultura feita pela Mantiqueira FM 

(CONDE, 2020). Embora não seja um programa propriamente dito, por se tratar de 

uma transmissão de evento, e ainda que também não seja produzido pela emissora, 

a presença desse formato, de algum modo, dialoga com parte da cultura local, uma 

vez que o Vale do Paraíba é marcado pela religiosidade católica, como já 

mencionamos, e por ser um dos locais do Brasil onde é forte o turismo religioso. 

Relembramos, ainda, que a cidade de Cruzeiro deu início a eventos religiosos que 

reuniam grandes públicos em ginásios da cidade e que, posteriormente, se 
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difundiram em todo o Brasil. De acordo com Conde (2020), a divulgação de eventos 

religiosos está entre as formas de a rádio trabalhar com a cultura local: “A 

valorização da cultura local e regional está na divulgação dos eventos de ordem 

religiosa, artística e culinária” (CONDE, 2020). 

O Quadro 5 apresenta a programação geral da emissora, com os formatos de 

programas aqui analisados, com exceção dos publicitários, que são veiculados 

embutidos nos outros formatos.  

 

Quadro 5 – Programação da Rádio Mantiqueira FM de Cruzeiro (SP) 

Programação da Rádio Mantiqueira FM 
 

Horários Dias 

Seg a Sex Sáb Dom 

0h às 2h Songs by Night (exceto 
de dom/seg – Musical 
Rom. 

Songs by Night Nitronight – 
musical/romântico 

2h às 5h What’s UP* – 
Musical Rom.  

What’s UP – 
 

Nitronight  

5h às 7h Paixão Sertaneja 
Musical/sertanejo 

Paixão Sertaneja Paixão Sertaneja 

7h às 8h Jornal das Sete Jornal das Sete Love Hurts – musical 
anos 70,80,90,00 

8h às 8h30 Vitrola-
Flashback/sucessos 
atuais 

Vitrola Love Hurts 

8h30 às 9h Giro de Notícias - 
Jornalismo 

Giro de Notícias  Love Hurts 

9h às 10h Pop Brasil- 
Musical Pop/Rock 

Pop Brasil – Musical 
Pop/Rock 

Missa ao vivo - religioso 

10h às 12h Manhã 100,7 – 
Musical/entretenimento 

Sabadão da Manti 
(musical/entret.) 

Retorno do Rei – Musical 
– Roberto Carlos e 
convidados 

12h às 12h30 Jornal Verdade Sampagode – 
Musical Samba/ 
Pagode 

Sampagode 

12h às 13h Jornal Verdade   

12h às 15h  Sampagode Sampagode 

13h às 17h Estúdio 100,7 – 
musical/entretenimento 

  

15h às 18h   Cola Junto 
(musical/entret.) 

 

15h às 17h   Clube da viola musical/ 
sert. 

17h às 19h Estação 
Mantiqueira**(18h às 
18h01 – Ave Maria – 
Musical/entretenimento 

 Top 40 

18h às 20h  Estação Mantiqueira Top Billboard Especial 
– Musical Parada 
Bilboard 

Top 40 

19h às 20h  A Voz do Brasil Top Billboard Especial Top 40 
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– Musical Parada 
Bilboard 

20h às 20h15 Giro de Notícias -2ª. 
Edição 

Top Billboard Especial 
– Musical Parada 
Bilboard 

Hits da Noite 

20h15 às 23h Hits da Noite Top Billboard Especial 
– Musical Parada 
Bilboard 

Hits da Noite 

20h15 às 23h Festa Hits (só sexta-
feira) 

Top Billboard Especial 
– Musical Parada 
Bilboard 

Hits da Noite 

20h às 23h  Hits da Noite – 
musical pop/rock 

Hits da Noite 

23h à 1h Songs by Night What’s UP – 
Musical romântico 

Top Billboard Especial 

23h às 2h Songs by Night   

1h às 5h  Nitronight - romântico Nitronight  
(noite de dom à seg) 

Fonte: A autora, com dados fornecidos pela direção da Mantiqueira FM (2020). 

 

Para uma visão maior da programação geral da Rádio Mantiqueira, esses 

gêneros de programa estão apresentados em forma de gráfico na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Gráfico dos gêneros de programas da Rádio Mantiqueira FM 100,7 
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 Fonte: A autora (2021). 

 

Na categoria formato de programa, verificamos que a Mantiqueira FM se 

relaciona com a cultura da audiência através dos programas de cunho jornalístico 

(radiojornal local e entrevistas), das promoções e de um programa religioso. Nos 

primeiros, as notícias locais e as entrevistas com pessoas da cidade e da região 

falam do território e do dia a dia das pessoas; no segundo, porque a religiosidade 

tem uma relação com a cultura local. Nas promoções, são abordadas datas 

importantes como aniversário e datas comemorativas, conforme verificado. Os 

eventos divulgados nas entrevistas têm relação com os costumes e tradições locais, 

embora também haja interesse comercial, algo que será visto adiante.  

Na escuta, observa-se que os programas musicais, com gêneros bem 

diversificados, não têm tanto o foco na cultura local, a não ser através de alguns 

programas sertanejos.64  Como a maioria dos programas da Mantiqueira é musical, 

difundindo canções nacionais e internacionais, e a rádio tem como foco de trabalho 

entretenimento e informação, podemos deduzir que a programação da Mantiqueira 

FM é, parcialmente, abrangente. Embora busque estratégias para se aproximar da 

sua audiência, o tipo de proximidade que a emissora estabelece se dá pelo 

entretenimento provocado pelas músicas, através das informações locais 

compartilhadas e pela familiaridade com os produtos, marcas e fornecedores locais 

e regionais. Porém, a cultura, os símbolos, as manifestações e os costumes da 

região têm pouca representatividade no que se refere aos formatos de programa.  O 

regional aparece mais nas outras categorias, conforme se continuará a discutir.  

 

3.1.2.2 Temática de programa 

 

Segundo Conde (2020), na Rádio Mantiqueira FM 100,7, os temas dos 

programas são pensados a partir dos fatos que acontecem  e de sua relevância para 

a audiência. De modo geral, verifica-se que os programas estão pautados nas 

notícias e na prestação de serviço. Analisando os dados fornecidos pela emissora e 

a partir da escuta, identifica-se que os temas que permeiam a programação se 

reúnem nessas categorias: 

                                                           
64

 Conforme já foi discutido, a cultura local em que se insere a Mantiqueira FM é constituída também 

por elementos da cultura sertaneja.  
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a) Notícias 

b) Prestação de serviço 

c) Policial 

d) Eventos 

e) Ouvintes 

 

a) Notícias: Nota-se que, embora bastante musical, os programas, principalmente os 

matutinos, são permeados de notícias. Logo, na Mantiqueira, elas não se limitam 

aos horários de jornalismo. Nos jornais da emissora, verificamos notícias 

internacionais, nacionais e regionais. O Jornal Verdade, que vai ao ar ao meio-dia, 

apresenta estes três focos, conforme vemos na própria escalada do jornal de 21 de 

dezembro de 2020:  

 

Europa estuda ações para conter nova variante de covid-19. Igreja Nossa 
Senhora Auxiliadora promove o tradicional recital de natal. Você vai conferir 
também as informações regionais, as informações esportivas, das estradas 
e da polícia. ([Locução de] SILVA, 2020).  

 

O jornal é dividido em blocos, iniciando com notícias internacionais e 

nacionais. Esse momento é realizado em parceria com a Agência Rádio Web, que 

apresenta notícias de diversas partes do mundo e do Brasil, feita por repórteres 

brasileiros.  

– E começamos destacando a parceria com a Agência Rádio Web. 

([Locução de] SILVA, 2020). 

– Olá! Este é o giro de noticias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe 

Esboril! A partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. 
([Locução de] ESBORIL, 2020). 
 
Oito países já proíbem voos para o Reino Unido ou do Reino Unido para 
conter essa nova variante. O governo holandês acrescentou a amostragem 
de um caso no país, revelando a mesma cepa de um vírus encontrado no 
Reino Unido. Já a Europa avalia medidas para se proteger da nova variante. 
Vamos a Paris, direto da Rádio França internacional. Lucia Müzell. 
([Locução de] ESBORIL, 2020). 

 

Após esse bloco, o locutor apresenta as notícias da região. De acordo com 

Chantler e Harris (1998), o jornalismo ajuda a dar à emissora uma identidade local. 

Para o público local, essas informações, por vezes, são mais importantes do que 

noticiais nacionais ou internacionais, já que interferem de modo mais contundente 
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em sua vida.  A Mantiqueira insere bastante notícias locais e regionais em sua 

programação. Ainda no programa de 21 de dezembro, identificamos notícias não só 

da cidade de Cruzeiro como de outras cidades do Vale do Paraíba, abarcando 

também várias editorias: cultura, esporte, política, etc. Essas informações regionais, 

foram trazidas com a participação de outro repórter, direto da redação da 

Mantiqueira FM: 

Notícias de esporte, sobre um time da cidade de São José dos Campos (SP):  

 
Boa tarde Luciano Silva e ouvintes do Jornal Verdade. Com uma vitória 
heroica por um a zero sobre o Bandeirante de Birigui, o São José, 
conquistou o campeonato paulista da segunda divisão, no último sábado, 
dia 19. ([Locução de] GONÇALVES, 2020). 

 

          Informação sobre política da cidade de Piquete (SP):  

 
As famílias de Piquete ganharam um motivo para comemorar. A prefeita 
Maria de Gouveia, a Teca, do PSB, anunciou que a cidade será 
contemplada com a implantação de um Poupatempo. ([Locução de] 
GONÇALVES, 2020). 

 

Reportagem sobre Cultura da cidade de Lorena (SP): 

 
Elaborado há mais de um ano e meio, o projeto da prefeitura de Lorena 
para a restauração e ampliação do solar Conde de Moreira Lima, a casa da 
cultura, foi aprovado pelo Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico ([Locução de] GONÇALVES, 
2020). 

 

Com essa estrutura, o  programa consegue trazer notícias de diversas partes 

do Brasil e do mundo e dialogar com a audiência local a partir de informações de 

várias cidades da região e, obviamente, também da cidade de Cruzeiro (SP). 

 

E a Secretaria Municipal de Saúde divulgou aí o boletim do covid-19 [sic], 
aqui na cidade de Cruzeiro no fim de semana [...] Foram nove novos casos 
de covid-19, quatro homens e cinco mulheres, na faixa etária de treze a 
setenta anos de idade, que estão em isolamento domiciliar. ([Locução de] 
SILVA, 2020). 

 

Embora focando em informações da região, comerciais e prestação de 

serviço, o programa Giro de Notícias também traz notícias nacionais, como esta de 

22 de dezembro de 2020:  
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Está espocando aí em todo território nacional a prisão do prefeito do Rio de 

Janeiro, Marcelo Crivella, do Partido Republicanos. O Crivella foi preso 

nesta manhã em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério 

Público do Rio de Janeiro. ([Locução de] AUGUSTO, 2020). 

 

Esse mesmo programa também explicou a relação entre a obesidade e a 

covid-19, através de uma reportagem. 

 

A insuficiência cardíaca é uma doença crônica, progressiva e debilitante, 

que ocorre quando o coração não consegue bombear sangue suficiente 

para o resto do corpo. Os principais sintomas são fadiga constante e falta 

de ar. [...]. ([Locução de] CAÇOLA, 2020).  

 

Esse quadro, geralmente é feito também em parceria com a Agência Rádio 

Web. A repórter da Agência fez a entrevista com um médico que aprofundou o 

assunto. A estratégia foi informar à audiência sobre um assunto que é do seu 

interesse. Nesse quadro sobre saúde, no início do verão de 2020, o Giro de 

Notícias,  de 21 de dezembro de 2020, falou sobre o câncer de pele e da 

importância do uso do protetor solar. Dessa forma, a emissora acompanhou um fato 

que envolve a vida das pessoas: a mudança de estação e os cuidados com a saúde.  

Embora seja um programa jornalístico, o Giro de Notícias, no geral tem um 

cunho bastante comercial. Para se ter uma ideia, no episódio de 18 de dezembro de 

2020, com duração de 42 minutos, foram feitos 12 testemunhais com venda de 

produtos e serviços. Notas de prestação de serviço somavam quatro. Houve um 

momento destinado a uma reportagem de saúde, um para nota policial e um para 

evento, que também teve um cunho comercial. Isso mostra que boa parte das 

informações deste programa de notícias é anúncio de produtos. 

As notícias estão presentes em vários programas da emissora, até mesmo 

nos musicais, como foi verificado no Manhã 100,7, de 18 de dezembro de 2020. A 

proposta do programa é tocar uma seleção de músicas, fazer promoções com os 

ouvintes e apresentar também informações: 

 

Atenção! O governo de São Paulo determinou a volta às aulas presenciais 

em fevereiro de 2021. Eu, particularmente, não tô acreditando muito nisso, 

mas hoje, o Datafolha publicou uma pesquisa, e 66% da população aprova 

o fechamento de escolas para conter o vírus. Os pais, tá claro aqui, eles 

não querem que os filhos voltem as aulas. E atenção, hein! UTIs públicas do 

país tem ao menos 23 mil internados por covid. ([Locução de] ROGÉRIO, 

2020).  
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O locutor apresenta notícias que envolvem o estado de São Paulo e vão 

interferir na rotina das pessoas. Além desse tipo de notícia, que no caso é regional, 

o programa musical veicula também notícias nacionais e várias locais: 

 

Ontem, aqui em Cruzeiro mais 4 casos de covid foram registrados é… a 

gente observa, a UTI, né? A gente tá monitorando sempre a questão da UTI 

do Hospital Santa Casa [...]. ([Locução de] ROGÉRIO, 2020). 

 

Nota-se que muitas das notícias nacionais apresentadas pela Rádio 

Mantiqueira dizem respeito a temas que, de algum modo, impactam na vida e na 

rotina da audiência. São de interesse comum.  

 

b) Prestação de Serviço: A prestação de serviço é antiga no rádio, conforme já 

discutido, e se intensificou após a consolidação da TV (ORTRIWANO, 1985). Essa é 

outra temática importante verificada na programação da rádio. Ela aparece tanto nos 

programas jornalísticos quanto nos musicais. Isso está relacionado com os “valores”, 

apresentados pelo então diretor da emissora Conde (2020), nos quais se inclui a 

“utilidade pública para a comunidade”.  

Barbosa Filho (2003) considera a prestação de serviço como um gênero 

radiofônico. Na Mantiqueira, observa-se que as notas de serviço aparecem dentro 

de alguns outros gêneros e não há programas dedicados exclusivamente à 

prestação de serviço. Sendo assim, preferiu-se colocá-la como uma temática da 

programação. As notas de prestação de serviço encontradas durante o período de 

escuta vão desde o horário das feiras das cidades, da coleta de lixo nas ruas, até a 

previsão do tempo para o município e a região. Apresenta-se aqui uma das notas de 

prestação de serviço veiculadas no Jornal Verdade, de 21 de dezembro de 2020: 

 

[...] o comércio em nossa cidade de Cruzeiro, nesta semana, dias 21, 22 e 
23, estará funcionando até às nove horas da noite. No Dia 24, véspera de 
Natal, o comércio funciona das nove da manhã às dezoito horas. No 
sábado, dia 26, após o Natal, das nove da manhã às três horas da tarde. 
Lembrando que as feiras de hortifrutis e roupas foram antecipadas, do 
sábado, dia 26, lá no estádio municipal, para quinta-feira, dia 24 [...]. 
([Locução de] SILVA, 2020).  
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O programa Giro de Notícias, de 22 de dezembro de 2020, apresentou, por 

exemplo, informações sobre como se proteger de raios e trovões num momento em 

que a região estava passando por fortes chuvas:   

 

Eu lembro o seguinte: nós estamos no verão. Gente, e o verão, a gente 
precisa se precaver de alguns problemas que acontecem com frequência, 
tá? Especialistas recentemente da banda EDP Bandeirante mandaram 
orientações pras pessoas dos riscos de raios frequentes neste período do 
ano, nesse período de verão. Então como é que faz? Bom você precisa 
evitar lugar ermo, embaixo de árvore, um aglomerado com animais e tudo 
mais são considerados pontos onde o raio cai com frequência, tá? E se 
você puder ficar dentro do carro e não tocar na lataria no momento de raios 
e trovões, é um local seguro, segundo os especialistas [...]. ([Locução de] 
AUGUSTO, 2020).  

 

É importante ressaltar que nessa informação foi feita também uma menção da 

empresa privada EDP Bandeirante, distribuidora de energia elétrica do grupo EDP 

no Brasil. Em algumas notas de prestação de serviço, a rádio também faz este tipo 

de estratégia comercial.  

Em outro episódio deste programa, o Giro de Notícias, de 18 de dezembro de 

2020, foi feita também uma entrevista com o secretário de finanças do município de 

Cruzeiro (SP). Ele falou sobre a extensão do prazo para pagamento de impostos à 

prefeitura e explicou a finalidade deste recurso:   

 

– E a prefeitura de Cruzeiro, ela vai prorrogar, quer dizer, já prorrogou, 
numa conversa, num entendimento entre o secretário de Finanças, Júlio 
César Martins, e o prefeito, Tales Gabriel. Ambos chegaram à conclusão 
que é possível … ampliar a data para o recebimento do refis, né? Que são 
impostos que você precisa pagar pra Prefeitura, tá atrasado, vem sem juros, 
vem sem multa e o Júlio traz as informações. Oi, Secretário, Bom dia. 
([Locução de] AUGUSTO, 2020). 

– Bom dia, Lau. Bom dia, ouvintes! [...] A gente acredita que, estendendo 
um pouco o prazo pro munícipe, ele consiga também fazer o pagamento 
que ainda não fez, né? [...]. ([Entrevistado] MARTINS, 2020).  
– Por que é importante ter esses encargos, essas taxas e tributos em dia? 
([Locução de] AUGUSTO, 2020). 

– Bom, a gente já falou, mas é superimportante lembrar: Tudo que o 
munícipe paga é revertido em limpeza, coleta de lixo, a manutenção aí de 
tudo que vocês veem na cidade, né? A parte de iluminação. Tudo que o 
contribuinte paga é revertido no dia a dia da cidade. ([Entrevistado] 
MARTINS, 2020).  

 

Esse tipo de entrevista na emissora com um agente público também cria uma 

conexão da audiência com os órgãos públicos de sua cidade e, neste caso, relembra 

os deveres no exercício da cidadania.  A informação também serviu para fazer 
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chegar à audiência a possibilidade de pagar tributos atrasados, sem juros e multas, 

algo que, sem dúvida, interessa a ela. Nesses exemplos, vê-se que de fato a rádio 

presta um serviço para a população, além de deixá-la ciente de seus deveres e dos 

direitos de cidadãos. Essa é uma forma de relação com o cotidiano dos ouvintes.  

 

c) Policial: Em todos os horários de jornalismo, a emissora trabalha com o quadro 

policial, no qual apresenta notícias sobre a operação da Polícia Militar, assim como 

orientações passadas pelo próprio departamento de comunicação da polícia, tanto a 

respeito da cidade de Cruzeiro quanto de outras da região. No Jornal Verdade, de  

21 de dezembro de 2020, identifica-se:  

 

Com relação à área da polícia, destaque regional: Policiais militares faziam 
patrulhamento pela travessa Rio ou Rui Barbosa, na Vila Carmem, em 
Cachoeira Paulista, quando depararam com um homem de atitude suspeita, 
que, ao perceber a viatura, empreendeu fuga. Houve o acompanhamento e 
a abordagem. Com ele foram encontrados aí trouxinhas de crack, pinos de 
cocaína e cerca de cinquenta e dois reais em dinheiro. ([Locução de] SILVA, 
2020). 

 

Outra nota policial destacada foi essa, veiculada no Jornal das Sete de 18 de 

dezembro, apresentando informação local:  

 

[...] Ontem nós tivemos aí uma megaoperação, realizada aqui na cidade de 
Cruzeiro, envolvendo aí as polícias civil e militar no combate aí ao tráfico de 
drogas e também na captura de condenado pela justiça. Policiais civis e 
militares montaram essa operação contando com o apoio de policiais  da 
região [...] fazendo uma ação no Jardim América. O local lá, uma residência 
–  segundo as informações –, usada  para o tráfico de drogas [...]. ([Locução 
de] SILVA, 2020). 

 
 

Apesar de aparecer em quantidade menor, considerando as outras 

informações veiculadas na emissora, o quadro policial é constante nos horários de 

jornalismo da Mantiqueira FM. Com esse tipo de informação, a rádio coloca a 

audiência a par do nível de contenção da violência na cidade, tema de interesse 

comum, portanto é um modo de se relacionar com o cotidiano vivido pela audiência, 

além de alimentar a curiosidade do público que se interessa por temas policiais.  

 

d) Eventos:  A Mantiqueira busca se vincular à cultura da audiência através da 

divulgação e transmissão de eventos (CONDE, 2020). No dia 21 de dezembro, a 
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Rádio veiculou, em dois jornais, uma entrevista sobre o Recital de Natal, promovido 

pela  Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, localizada em Cruzeiro (SP). O evento é 

tradicional na cidade. Pela manhã a entrevista aconteceu ao vivo no programa Giro 

de Notícias da manhã e, ao meio-dia, no Jornal Verdade, foi colocada a versão 

gravada.  A  entrevista foi feita com o maestro Sebastião de Castro Lopes. 

 

O recital já se tornou tradição aqui na cidade de Cruzeiro. Realizado aqui no 

oratório, todos os anos na véspera de Natal, e esse ano também não vai ser 

diferente, embora na situação que a gente está passando de pandemia. 

Mas nós vamos fazer sim[...] com distanciamento como manda a regra do 

protocolo de Saúde. ([Entrevistado]LOPES, 2020). 

 

De acordo com Arantes (1990, p. 51), “os eventos culturais não são ‘coisas’ 

(objetos materiais ou não materiais) mas produtos significantes da atividade social 

de homens”.  Portanto, falar sobre um evento cultural que virou tradição na cidade, 

ganhando forte significado, é uma forma de a rádio fazer a mediação entre a 

audiência e sua própria cultura. A presença do maestro na emissora, representando 

a arte e os artistas locais, também construiu essa relação. A transmissão dos 

eventos feita posteriormente pela Mantiqueira FM, com certeza, conferiu uma 

relevância à rádio como emissora regional.  Apesar desse exemplo, nos outros 

horários do período de escuta da rádio não se identificou tanto a presença de 

artistas na emissora.  

Outro evento em que se verificou a divulgação e a ação da Mantiqueira FM foi 

anunciado no programa Giro de Notícias, de 18 de dezembro de 2020. Um recital de 

Natal foi promovido por uma empresa privada que faz parte da história da ferrovia na 

cidade, a AmstedMaxion, com mais de 70 anos de atividade no desenvolvimento e 

fabricação de rodas de aço, fundidos ferroviários.  

 

Tô aqui, hoje, pra fazer um convite muito especial a todos vocês. Nesta 

sexta-feira, a partir das 20 horas, na Igreja Matriz Imaculada Conceição, nós 

estaremos transmitindo, ao vivo, através de uma live, a quinta edição do 

Recital de Natal Solidário, que tem como tema esse ano Natal da 

Esperança. O recital, ele é idealizado por funcionários da AmstedMaxion, 

desde 2016 [...] O evento, ele tem como missão transmitir a todos o espírito 

de solidariedade por meio de uma apresentação musical de qualidade, onde 

o público pode realizar doações para as instituições de caridade da cidade 

de Cruzeiro e região. Esse ano, a gente vai ter um repertório bem 

diversificado incluindo músicas de MPB, pop-rock, sertanejo e, é claro, as 
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tradicionais músicas natalinas. O objetivo nosso é levar pra vocês uma noite 

repleta de muita emoção e música boa [...]. ([Locução de] SALES, 2020). 

 

Percebe-se que, ao contrário do anterior, esse não parece ser um evento 

tradicional na cultura local, e que tem também um cunho comercial – com a notícia 

sendo dada pela diretora de marketing da empresa –,  apesar de ter também do 

objetivo social de ajudar pessoas necessitadas. Mas o fato de ser realizado num dos 

principais pontos turísticos e históricos da cidade é algo que dinamiza a vida local.  

Fazendo a divulgação e transmitindo depois o evento, a Mantiqueira FM liga a sua 

audiência com fatos que acontecem em seu território:  

 

Inclusive, vai estar também no espaço interativo da nossa Rádio 
Mantiqueira, aí você vai poder acompanhar. Vai ser legal, inclusive na 
nossa frequência modulada, no nosso FM, é uma festa só? É a parceria 
Manti-Amsted. ([Locução de] AUGUSTO, 2020). 

 

e) Ouvintes: Embora não coloque tanto as vozes dos ouvintes no ar, percebe-se, 

durante a escuta, a presença do ouvinte sempre mediada pelo interlocutor. Os 

ouvintes enviam diversas mensagens para a rádio, algumas com reclamações sobre 

a situação da cidade, que são lidas no ar pelos locutores. Seguem duas que foram 

veiculadas no programa Giro de Notícias, de 22 de dezembro de 2020, e 

apresentadas pelo locutor Laudelino Augusto: 

 

Para iniciar o Giro dessa terça-feira, eu tô recebendo aqui reclamações 
porque com esse período de chuvas constantes, o mato cresce muito 
rápido. E ao lado do antigo Brasil Futebol Clube, ali na Afonso Pena os 
moradores tão reclamando, pela milésima vez, que tem um terreno ali 
terrível e esse terreno, por não ter feito limpezas periódicas, o mato tá alto 
[...] e por ser um terreno particular, obviamente, que a prefeitura também 
não pode limpar, ela pode notificar [...] Então, gostaríamos de solicitar aí, 
atendendo ao pedido dos moradores da Rua Afonso Pena [...] a limpeza, 
porque, senão, fica difícil não é? [...]. 

Tô recebendo outra reclamação também aqui do Maurício Costa... tá feia a 
coisa ali do lado da nossa Igreja Matriz, viu. Ali próximo ao 395 [...] O mato 
já tomou ali uma proporção nada agradável [...] o pessoal que vai pra missa, 
né, o pessoal que precisa sentar ali no banco de repente é surpreendido 
com lacraias, com baratas... então, que os proprietários façam essa limpeza 
pra minimizar o problema das pessoas que moram ao redor desses 
terrenos. 
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Às vezes os ouvintes aparecem na programação enviando recados ou 

solicitando algum tipo de ajuda, como se percebe nesta participação no programa 

Pop Brasil, de 18 de dezembro de 2020, apresentada pelo locutor Luís Fernando:   

 

E é o seguinte, a Roberta perdeu seu celular. Tava com uma capinha      
cor-de-rosa. Ela perdeu ali das imediações do Sesi CAT e oferece uma 
recompensa para encontrar o celular da Roberta, tá legal? 

 

Em outros momentos, nas menções dos ouvintes, os locutores fazem também 

algum tipo de propaganda comercial como esta do Pop Brasil, de 22 de dezembro 

de 2020:  “Quero mandar um abração também para o Vagner, para a Cláudia, para a 

Daiana lá no Lavacar. Vagner e Cláudia sempre sintonizando a Manti, a mais 

ouvida” ([locução de]FERNANDO, 2020).  

Há ainda avisos de um ouvinte para outro por meio do locutor. Essa prática é 

bastante usada em emissoras do interior, principalmente em locais onde o principal 

veículo de informação é o rádio. Embora a Mantiqueira não seja o único meio de 

informação de Cruzeiro, observa-se um aviso lido pelo locutor Zé Rogério, no 

programa Manhã 100,7, de 21 de dezembro de 2020: “Suely na Lagoa Dourada. 

Valquíria disse que vem com o Heitor aqui, quinta-feira”. Outro tipo de recado 

escutado neste programa, também dado pelo locutor, foi este: “Atenção Antônio 

Leite Rabelo, sua carteira de habilitação acabou de ser entregue aqui na Rádio 

Manti. Antônio Luiz Rabelo.”  

Percebe-se, com esses tipos de interação, que os ouvintes usam a rádio 

como forma de manter contato com outras pessoas, como ponto de referência para 

entrega de objetos perdidos. Esses são modos que a audiência encontrou de fazer 

uso da rádio e de se relacionar com ela. 

O programa musical Manhã 100,7 tenta interagir com os ouvintes, lançando a 

cada dia uma enquete que faz parte da promoção Aniversariante do Dia  – já citada- 

em que a rádio sorteia um bolo por dia. A seguir, a que foi feita no programa de 21 

de dezembro de 2020: 

 

E aí, vou colocar o tema do dia, para você participar comigo. Vamos lá 
galera. Nesse calorzão, com a chegada do verão, qual a melhor pedida? O 
que você adora fazer no verão? Nesse calorzão aí, hein? O que você 
adora? O que você curte? O que você gosta? O que você faz: “Ham? 
Nossa, é mesmo! ” Pois é. 99250-1830, 99250-1830, é o tema do dia, aqui 
na FM 100,7. Eu vou aqui abrir o telefone para você ligar pra gente, na 
promoção Aniversariante do Dia. O sorteio do bolo, gentileza de Vila Real 
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Supermercado. Quinze para o meio-dia a gente faz o sorteio. ([Locução de] 
ROGÉRIO, 2020). 

 

As enquetes são formas de mobilizar os ouvintes sobre um tema, criar um 

debate, fazer a interação, envolvendo a audiência no programa, dando a ela a 

sensação de estar contribuindo com a produção ou de possibilidade de expressar do 

seu ponto de vista.  Observa-se que algumas enquetes desse programa fazem 

perguntas relacionadas aos hábitos e comportamento dos ouvintes. Ainda no 

episódio de 21 de dezembro de 2020, vários ouvintes participaram e suas 

mensagens foram lidas no ar pelo locutor Zé Rogério. Dessas, apresentamos 

algumas com os respectivos comentários do locutor: 

 
Ouvinte: – Bom dia, Zé. Aqui é a Fátima(nome fictício)... Rapaz, com a 
chegada do verão, eu adoro colocar um biquininho, pegar uma piscina, um 
balneário, praia, o que der, Zé. O lance é curtir a vida e curtir esse verão 
que eu adoro ([Locução de] ROGÉRIO). 

Comentário do locutor:  – Boa, boa fase. Boa essa do verão. Tem que curtir 
mesmo, Fátima, é isso aí, parabéns pra você. Não desanima não ([Locução 
de] ROGÉRIO). 

Ouvinte (não identificada):  – Zé, eu tenho casa na praia. Com todo o 
respeito, você acha que eu não vou pra praia nesse fim de ano? Com um 
calor desse. O covid que me desculpa, mas já estou arrumando a mala 
([Locução de] ROGÉRIO). 

Comentário do locutor: – É, minha amiga, você tem sua casa, né? Difícil 
ficar por aqui, né? Fim de ano. Geralmente, o pessoal emenda Natal e Ano 
Novo. Aquela coisa toda. Não tem como, né? Não tem como ([Locução de] 
ROGÉRIO). 

 

O programa se passa na época da pandemia da covid-19, espalhada em todo 

mundo, momento no qual as autoridades de saúde recomendam evitar saídas e 

aglomerações. Entretanto, os comentários do locutor seguem a mesma linha dos 

ouvintes:  

 

Gente, o negócio pra aguentar esse calor aí, vou te falar, viu? Não tá fácil 
não. Haja ventilador, haja ar-condicionado, haja cerveja, água gelada o 
tempo todo...suco, água de coco, o que mais? [...] Dá uns beliscos bom aí, o 
pessoal tá indo pra praia, muita gente já foi, outra turma ainda vai. É! O 
tempo tá bem propício ( [Locução de] ROGÉRIO, 2020, grifo nosso). 

 

Parece que o locutor preferiu usar essa estratégia para manter o vínculo com 

a audiência, sendo empático e acolhendo suas participações. Entretanto, como 

comunicador social acabou, neste momento, não cumprindo o papel de alertar a 

audiência sobre os riscos das saídas. Acredita-se que  essa atitude não foi 
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proposital, mas sim, consequência do clima intenso de programa ao vivo e da 

estratégia de proximidade, uma vez que, durante todo o tempo da escuta da 

emissora, verificou-se locutores ratificando as recomendações das autoridades de 

saúde, lembrando uso de máscaras e o distanciamento social. Inclusive, nesse 

mesmo episódio, o mesmo locutor encerra o programa aconselhando: 

 
Boa semana, pessoal. Juízo aí. Boas compras. Nada de aglomeração. 
Álcool em gel. Uso de máscaras. Todo mundo no clima natalino. Essa é a 
última de hoje. A gente se vê, a gente se fala ([Locução de] ROGÉRIO, 
2020). 

  
 

Observou-se também, na escuta, o quadro Agenda Social, apresentado no  

Jornal das Sete, de 18 de dezembro de 2020, no qual o locutor cita os nomes de 

alguns aniversariantes da cidade e da região: 

 

Muito bem. Hoje quem faz aniversário de casamento é a Andréa e o 
Reinaldo Moura, 21 anos, parabéns. Quem faz aniversário hoje também é a 
Cida Pinto, a Creusa Laje, a Licéia Silva, a Lilian Araújo, também a Luciana 
Fidalgo de Cachoeira Paulista. Doutor Tarciso Leite, grande advogado. 
([Locução de] SILVA, 2020).  

 

Os aniversariantes do dia são sempre lembrados nos programas e têm 

destaque na emissora. Isso pode gerar no ouvinte a sensação de que está sendo 

valorizado. Verifica-se que a Mantiqueira tenta colocar o ouvinte na programação 

com esses modos de interatividade que citamos aqui, ainda que de forma bem 

controlada, sem vozes da audiência no ar, seja por áudios gravados ou ao vivo. 

Mesmo com essa limitação, a temática do ouvinte de alguma maneira aparece. 

Desse modo, a rádio tenta manter seus elos com a audiência, fazendo-a se sentir 

participante do processo, ainda que restritamente.  

Analisando a metacategoria temática de programa, na Rádio Mantiqueira FM, 

observa-se que o foco em informação é um modo com o qual a emissora se 

relaciona com a audiência, levando bastantes notícias locais e prestação de serviço 

a respeito do que pode mudar o cotidiano dos ouvintes. Esse aspecto torna a rádio 

Mantiqueira uma emissora “mobilizadora” (ORTRIWANO, 1985, p. 30). Além disso, 

ao apresentar os eventos da região e a interatividade, a rádio também faz a 

mediação do público com o que acontece em seu território, fazendo a audiência, de 

alguma maneira, se apropriar da emissora.  No entanto, os temas culturais, as 
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manifestações e costumes que identificam a cultura local são pouco representados 

nos temas gerais escolhidos pela rádio.   

 

3.1.2.3 Linguagem radiofônica  

 

Outro modo de uma emissora de rádio se aproximar da cultura de sua 

audiência é através da linguagem, uma vez que esta exprime os pensamentos e 

sentimentos de uma cultura, ao mesmo tempo em que é usada para explicar os 

sentidos e significados que um povo dá para certas manifestações. Dessa forma, no 

rádio, as expressões os sotaques, os termos escolhidos, o modo de falar tudo isso 

transmite uma mensagem para o ouvinte que vai além da mensagem em si. Por 

exemplo, os sotaques locais, aproximam a audiência de uma emissora pelo fato de o 

público entender que a rádio pertence à sua localidade e que ambos compartilham 

as mesmas histórias, experiências, costumes e acontecimentos. Na Rádio 

Mantiqueira, a linguagem radiofônica busca criar elos e emitir suas mensagens com 

os ouvintes a partir de três elementos:  

a) Linguagem verbal 

b) Efeitos sonoros 

c) Música 

 

a) Linguagem verbal: Como é próprio do rádio, de maneira geral, a 

Mantiqueira trabalha a linguagem a partir dos objetivos de cada programa. Nesse 

sentido, as funções da linguagem são bastante exploradas. Os programas de 

jornalismo, utilizam a função denotativa, cujo objetivo principal é informar. Alguns 

comunicadores usam um tom mais sério nas locuções. No Jornal Verdade, um dos 

programas mais antigos que teve origem na emissora AM, o locutor, Luciano Silva, 

adota tom grave e voz impostada, que mantém o estilo AM do horário. Já o locutor 

do Jornal das Sete, Laudelino Augusto, é menos formal. De qualquer modo, tanto 

esses locutores quanto outros comunicadores dos programas jornalísticos e do 

período da manhã têm locução em estilo próximo ao da AM. Nestes, os sotaques 

locais são bem característicos, assim como o dos entrevistados observados na 

escuta, o que revelam a cultura local e gera identificação da audiência.  

A função apelativa é bastante presente nos comerciais e nos testemunhais. 

Em tom simpático, como o de uma conversa entre amigos, os locutores fazem forte 
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apelo para convencer o ouvinte a aderir ao produto ou serviço. Eles tentam se fazer 

próximos da audiência. Muitas vezes unem os comerciais com as informações, 

dando a ideia de ambos serem uma coisa só. Outra estratégia de linguagem 

bastante usada é a citação de nomes de funcionários dos estabelecimentos 

comerciais, a fim de sugerir intimidade e induzir a audiência a confiar e a fazer parte 

desse “grupo”, comprando o produto ou usando o serviço. Segue abaixo um dos 

exemplos que identificamos no Jornal das Sete, de 18 de dezembro de 2020. 

 

Vamos falar de polícia? Sempre no oferecimento do Porto de Areia Cardoso. Agora 
sua obra sai! Natal tá chegando a casa precisa de reforma então seja rápido: areia 
fina pra reboco, areia média para piso e contra piso, areia grossa para concreto, 
brita zero, brita um. A entrega é no ato. A entrega é agora: 3144-0215. Ligue já. Fale 
com Carlos, com o Paulo, com a Carol e a entrega areia e brita é imediata. Ou peça 
através do WhatsApp 99677-1057. Ao lado da Ponte Nova! Agora sua obra sai. 

Economia concreta em sua construção? Porto de Areia Cardoso [...]. ([Locução de] 
AUGUSTO, 2020). 

 

O locutor, que apresenta o jornal matutino da emissora, falou esse texto 

imprimindo também a expressividade para envolver ainda mais o ouvinte no apelo. 

Mais uma estratégia de linguagem usada por alguns comunicadores da 

Mantiqueira é o uso do apelido. O locutor Laudelino Augusto usa o cognome 

“Farejador de Notícias” para um dos repórteres do seu programa, indicando alguém 

que apura as informações com eficiência, usando isso para criar um personagem e 

chamar a atenção da audiência. Esse tipo de recurso também é usado em 

linguagem de AM. Isso foi verificado no mesmo programa do exemplo anterior: “A 

hora! Sete e trinta e oito! As últimas 24 horas, na polícia! E quem sabe faz ao vivo, 

Farejador de Notícias! Bom dia, Luciano Silva! ” ([locução de]AUGUSTO, 2020). 

 No programa musical Manhã 100,7, de 21 de dezembro de 2020,  o locutor, 

Zé Rogério, também usou de apelido afetivo para passar a sensação de intimidade 

aos ouvintes: “Quero mandar um abraço todo especial para a minha amiga, Cidinha 

Monteiro, que está sempre ouvindo a gente. Ô, Jojozinha, como é que você está? ” 

Na escuta feita durante o mês de dezembro, observou-se que os locutores 

aproveitaram a data para incluir a religiosidade nos discursos. Isso se percebe num 

exemplo encontrado nessa mesma edição do programa Manhã 100,7.  

 
[...] E essa semana, mais do que nunca, vamos aproveitar que é a semana 
do Natal, que simboliza o nascimento de Jesus, para que a gente não fique 
só no comer, só no bom e no melhor, só nos presentes, só nas festas. A 
gente também precisa orar. E esse ano, tem um ponto da oração que ele é 
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mais importante ainda, se a gente está passando pela pandemia. ([Locução 
de] ROGÉRIO, 2020). 

 

No Jornal das Sete de 18 de dezembro de 2021 temos mais um modelo de 

discurso religioso, em vista do período natalino, feita por outro locutor.  

 
O Natal tá chegando. Vamos celebrar o nascimento do Menino Deus e que 
o Menino Jesus realmente esteja conosco, como fez todos esses anos, 
mesmo com as dificuldades, né?[...] Mas a gente supera, ah com Deus na 
frente a gente vai mais longe, aliás, a gente vai sempre longe. ([Locução de] 
AUGUSTO, 2020). 

 

A religiosidade também poderia estar ligada à categoria temática  de 

programa, porém observa-se que ele apareceu mais no período natalino, como um 

recurso da linguagem do momento, para se adequar ao clima que a audiência 

estava vivendo. Os programas em que estas falas foram feitas não têm nenhum 

cunho religioso. Com essa estratégia, os locutores optaram por se aproximar da 

audiência, com mensagens que estivessem envolvidas com seu clima cultural. 

Ainda para chamar a atenção da audiência, a partir das emoções, a emissora 

fez vinhetas de mensagens natalinas com as vozes dos seus anunciantes como 

esta, identificada no programa Giro de Notícias, de 18 de dezembro de 2020: 

 
Oi, amigo. Chegamos a mais um final de ano e, neste, com muita luta e 

trabalho. Eu, Denise, da Tectron Eletrônica, venho agradecer a você, amigo, 

cliente e, dizer que sem vocês não seria possível passar mais este ano, né? 

Obrigada a todos e que 2021 seja cheio de paz, esperanças. Esses são os 

votos da Tectron Eletrônica a todos vocês. ([locução de] DENISE). 

 

A estratégia foi usar da voz da anunciante para aproximá-la do ouvinte e a 

mensagem de felizes votos para envolvê-lo sentimentalmente. A trilha de fundo 

usada nesta vinheta foi uma canção natalina tradicional, a fim de alcançar estes 

efeitos. Diversas vinhetas neste estilo circularam pela programação durante o mês 

de dezembro. 

Nos programas musicais, alguns locutores tentam colocar um tom descolado, 

ritmo direto e animado mais parecido com a locução de FM, como é o caso do 

Vitrola, apresentado até 2020, pelo então locutor e diretor da rádio Jorge Luiz 

Conde, o Pop Brasil, o Estúdio 100,7, os programas noturnos e os de final de 

semana. 

Percebemos, ainda, na linguagem da Rádio Mantiqueira FM, que alguns 

locutores procuram dar uma característica alegre à emissora. Dessa forma, eles 
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usam das falas, da expressividade, de risos insistentes e das mensagens de 

otimismo. Verificamos isso, por exemplo, em vários episódios do programa Manhã 

100,7, entre os quais destacamos o trecho de 18 de dezembro de 2020:  

 

Oi, turma! Muito bom dia! Salve, salve, nação! Vamos pra cima da sexta-
feira, Cruzeiro! Dezoito de dezembro, 2020. Estamos a uma semana do 
Natal, bom demais estar ao seu lado [...] Já tá fazendo calor, vinte e nove 
graus! Sextou, no clima! Energia positiva, otimismo. Bom dia, pra você que 
está em casa. Bom dia pra você que tá trabalhando em casa... Vamos 
animar a nossa sexta-feira. Hoje é dia de: tomar uma com os amigos! 
([Locução de] ROGÉRIO, 2020). 

 

Essas mensagens de otimismo também tentam sensibilizar a audiência e 

cativá-la afetivamente. Na escuta de vários programas, verificamos ainda o uso da 

função emotiva da linguagem. Até nos jornais, a emissora cita textos reflexivos para 

despertar sentimentos nos ouvintes. Algumas mensagens são feitas de improviso, 

como esta da  mesma edição do Manhã 100,7: 

 

Olha a gente aqui outra vez! É calor, é chuva, fim de ano, correria, Natal se 
aproximando, meu Deus quanta coisa acontecendo [...]. A gente precisa 
continuar sonhando, porque o sonho é que alimenta a vida da gente. Pra 
que esse sonho se torne realidade e, mesmo nas horas difíceis, a gente tem 
que continuar [...]. É na humildade, na simplicidade e com muito trabalho 
que você vai mudar sua vida em 2021 [...]. ([Locução de] ROGÉRIO, 2020). 

 

O locutor foi bastante expressivo nessa mensagem, usando trilha sonora lenta 

e instrumental, com o mesmo intuito de comover os ouvintes. O programa Giro de 

Notícias geralmente termina com uma curta reflexão como essa de 22 de dezembro 

de 2020: “A mensagem hoje é assim, quero que os anjos te protejam, que a tristeza 

te esqueça, que a bondade te domine, que a felicidade te rodeie e que Deus te 

abençoe todos os dias da sua vida” ([Locução de] AUGUSTO, 2020). 

Algumas vezes são usados provérbios para trabalhar com as palavras do 

discurso, tendendo para a função poética da linguagem. Na abertura do Jornal 

Verdade de 21 de dezembro de 2020, identificamos este:  “Bons momentos se 

tornam boas lembranças. Maus momentos se tornam grandes lições” ([Locução de] 

SILVA, 2020) 

Em relação aos slogans, a Mantiqueira procura passar a ideia de que a rádio 

é propriedade dos ouvintes; além disso, tenta criar expectativa na audiência para as 
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suas promoções a fim de favorecer o êxito das estratégias promocionais, que 

também têm cunho financeiro, conforme declarou o então diretor da emissora: 

 
Nosso slogan atual é “Aqui é sua rádio” destacando que a emissora é a 
principal companheira do ouvinte/internauta. Adotamos também a “A Rádio 
das grandes promoções” por ser este um projeto importante para o 
Departamento Comercial. (CONDE, 2020). 

 

Outros slogans e vinhetas tentam posicionar a rádio como a mais ouvida da 

região: “Manti FM, a mais ouvida”,  “[...] Somos a única rádio de frequência 

modulada oficial da cidade”. Com essa estratégia, a Mantiqueira FM passa a 

mensagem de que é importante o ouvinte sintonizar a rádio, por ser “oficial” e porque 

muita gente ouve.  

Pelo exposto, percebemos que a Mantiqueira FM usa a linguagem verbal, das 

mais variadas formas, para envolver a audiência emocionalmente e fidelizar a 

escuta.  

 

b) Músicas: A música no rádio “possibilita ao ouvinte sentir o que se transmite” 

(FERRARETTO, 2001, p. 286). Desse modo, ela se torna um meio de expressar 

mensagens e reforçá-las a partir das sensações e imagens criadas. A música 

também pode expressar um sentimento cultural ou a própria cultura de um povo. No 

rádio, ela pode  gerar proximidade com as manifestações simbólicas da audiência 

quando, por exemplo, exprime sua identidade; assim como pode afastar o público de 

sua cultura, pela omissão e não representatividade.   

A Rádio Mantiqueira FM 100,7 trabalha as trilhas sonoras de acordo com a 

mensagem que está sendo emitida. Ao trazer um discurso motivacional, que procura 

mexer com o lado emocional do ouvinte, a emissora põe uma trilha instrumental 

mais lenta e reflexiva. As músicas de fundo são usadas também para marcar os 

programas, os quadros, editorias dos jornais ou a mudança de assunto, assim como 

nas vinhetas e espotes, de acordo com a mensagem a ser passada, o ritmo e a 

entonação da voz. No período de escuta da rádio, como já mencionamos, vimos 

uma série de vinhetas de mensagens natalinas, usando como trilha de fundo 

músicas de Natal.  

Além do uso nas peças comerciais, que já abordamos, a Mantiqueira trabalha 

a linguagem musical com os jingles institucionais, construindo a imagem da rádio 

como portadora de simpatia, pioneirismo, tradição e contemporaneidade.  
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Outra forma de usar a linguagem da música é através da própria seleção 

musical, que tende também a acompanhar a linguagem animada que a rádio tenta 

passar. Um exemplo disso foi identificado no modelo que temos usado do programa 

Manhã 100,7, de 18 de dezembro de 2020. O locutor abriu a programação com uma 

música sertaneja atual, bem alegre, para criar a sensação de prazer e alívio por ser 

sexta-feira. As várias canções veiculados pela emissora durante os programas 

exprimem a abrangência de ritmos e gêneros musicais abraçados pela rádio. 

Embora a categoria música seja, de certa forma, também uma temática, optou-se 

por agrupá-la como uma categoria da linguagem radiofônica por não se perceber 

estratégias de uso da música para gerar relação com aa manifestações simbólicas 

da região. Considerando que cada um dos gêneros musicais têm uma linguagem 

cultural, nota-se a mistura de culturas presente na rádio e, ao mesmo tempo, uma 

certa dificuldade de ver nesses programas musicais elementos característicos da 

identidade regional. A programação musical da Mantiqueira representa uma tentativa 

de abarcar um  público mais abrangente.  

 

c) Efeitos sonoros: “Os efeitos permitem ao público ver o que está sendo descrito”. 

(FERRARETTO, 2001, p. 286, grifo do autor). Dito de outro modo, ele permite que 

os ouvintes criem as imagens em suas mentes a partir do que escuta. Essas 

imagens são feitas de acordo com o que o público do rádio traz de conhecimentos, 

visão de mundo e cultura. Sendo assim, a linguagem dos efeitos sonoros, faz a 

mediação entre a rádio e o ouvinte.  Como é comum na linguagem radiofônica, a 

Rádio Mantiqueira FM usa alguns efeitos sonoros para reforçar a mensagem que 

quer passar para a audiência e influenciar o imaginário do ouvinte.  

No período de escuta da emissora – dezembro de 2020 –, verificamos uma 

série de chamadas, espotes e vinhetas, tanto comerciais quanto institucionais, em 

que foram usados sons de sino e trilha sonora natalina, trazendo o clima de Natal 

para a rádio e colocando o ouvinte nesse contexto. Esses recursos endossaram as 

mensagens de prosperidade, como esta veiculada no bloco de intervalo do 

programa Giro de notícias, de 23 de dezembro de 2020: 

 

Abertura com jingle animado: Um feliz e Santo Natal! 

Locução: Olá, amigos e ouvintes da Rádio Mantiqueira, eu sou Evandro 
Machado e estou aqui para traduzir a mensagem ditada pelo coração da 
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nossa equipe: “Feliz Natal e que 2021 melhor ano na vida de vocês!” 
(MACHADO, 2020)   

Fechamento com jingle animado: Você se liga aqui! Manti FM, a mais 
ouvida! Jingle: Feliz ano novo! 

 

Essa espécie de  mensagem de Natal oficial da Mantiqueira foi feita na voz  

do  locutor de longos anos, Evando Machado, que atuava também na AM. A ideia é 

usar da credibilidade do jornalista, que assina os jornais da emissora e representa a 

tradição da rádio, aos jingles que dão o tom de modernidade à vinheta. Essa tática 

configura uma forma de manter a história da AM na FM. Nesse caso, houve uma 

associação da linguagem verbal com os efeitos sonoros.  

Outro recurso de som que percebemos na escuta foi  o das  vinhetas de 

abertura de programas. A do Jornal Verdade, por exemplo, usou a trilha musical com 

som de trombeta e voz impostada como o som de uma AM antiga, conservando a 

história do jornal que já teve grande credibilidade na região. Já a vinheta de abertura 

do programa Giro de notícias com ecos na voz, narração com entonação de 

suspense e vários tipos de efeitos dão um estilo moderno à plástica da rádio. A 

vinheta do quadro policial, com tom grave e trilha também de suspense tentam 

colocar o ouvinte no ambiente policial. A Mantiqueira utiliza bastante vinhetas para 

marcar os diferentes quadros dos programas, este é um modo de dinamizar a 

programação, reforçar a mensagem e despertar a atenção da audiência pela 

plástica, como percebemos, por exemplo, no Jornal das Sete.  

No que diz respeito à linguagem radiofônica, verifica-se que a Mantiqueira faz 

bastante uso da linguagem verbal para se aproximar da audiência, despertar a 

curiosidade, ou representar o clima cultural vivido por ela como nos exemplos que 

apresentamos sobre o que foi feito no Natal.  Os sotaques acabam gerando também 

uma identificação do público com a rádio. A emissora trabalha diferentes tipos de 

vozes para sustentar a mensagem que deseja atingir. A linguagem musical expressa 

uma mistura de culturas presentes na região, com seus vários gêneros e ritmos, e é 

trabalhada de forma abrangente, destacando, da cultura local, o gênero sertanejo, 

que mais caracteriza a região para qual se dirige a programação da emissora.  
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3.2  Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus (BA)65 

        

 

Aspectos históricos da Rádio Clube AM 86066 

 

A Rádio Clube AM 680 é uma das emissoras mais antigas da microrregião 

denominada Recôncavo Baiano. Está localizada na cidade de Santo Antônio de 

Jesus, que fica a 180 quilômetros da capital Salvador. Esse município  possui uma 

área territorial de 261,740 km² e sua população é estimada em 101.512 pessoas67. A 

Rádio Clube foi criada por um grupo de três sócios: Álvaro Martins, Antônio França 

Teixeira e Fernando Henrique Batista Chagas. Foi outorgada em 18 de agosto de 

1978, pelo Ministério das Comunicações, e inaugurada em 1979.  

De acordo com dados fornecidos em entrevista pela direção-geral da 

emissora, em 1992, a Rádio Clube ficou um tempo fora do ar e, nessa época, havia 

um interesse da parte dos sócios em transferir suas cotas para a sociedade. Nesse 

mesmo ano, a Diocese de Amargosa (BA), sede da Igreja Católica local, adquiriu a 

Rádio Clube AM 680,  tendo como objetivo  ser “um veículo de comunicação de 

massa para facilitar a Evangelização na Diocese” e realizar um “serviço à 

comunidade”.68 Os responsáveis pela compra foram D. João Nilton dos Santos 

Souza, Mons. Gilberto Vaz Sampaio e Pe. Esmeraldo Barreto Farias.   

Em 21 de dezembro de 1992, a emissora voltou ao ar às 10 horas, com um 

ato de bênção das instalações. Segundo os dados, devido à precária condição do 

material técnico da rádio, no começo a Diocese teve dificuldades para gerenciá-la: 

“os equipamentos eram praticamente todos sucateados, todos antigos, quebravam 

muito. Então, um dos grandes desafios era modernizar a emissora” (SANTANA, 

2020). O diretor considera que a compra da rádio pela Diocese marcou uma 

segunda fase da emissora com as grandes mudanças e investimentos.  

                                                           
65

 Não foi colocada a frequência porque ora trataremos da emissora AM, ora da FM. 
66

 Tanto no material institucional quanto nos dados fornecidos pela Rádio Clube de Santo Antônio de 

Jesus (BA) encontramos poucas informações históricas. Não obtivemos dados, por exemplo, dos 
principais programas e locutores da época ou sobre outros fatos que nos deem uma visão maior do 
que foi a emissora no passado, principalmente entre 1979 e 1992, antes da compra pela Diocese de 
Amargosa (BA). Verifica-se que, a partir de 1992, é que se tem uma preocupação em documentar a 
rádio, entretanto, com poucas informações. Tentamos aqui reconstruir a história a partir do que foi 
coletado em nossas pesquisas.  
67

 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/. Acesso em: 1 dez. 2019. 
68

 INAUGURAÇÃO DA RÁDIO CLUBE FM. Texto usado na cerimônia de inauguração do canal de 

FM. Dados fornecidos pelo diretor da emissora, Valdinei Santana (2020). 

https://www.ibge.gov.br/
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 Em 1998, foi criada a Fundação Nossa Senhora do Bom Conselho que 

passou a dirigir a  Rádio Clube. A emissora tronou-se conhecida então como Sua 

Amiga de Fé. Faziam parte da diretoria da Fundação: Dom João Nilton dos Santos 

Souza (presidente); Pe. José Raimundo dos Santos, (diretor-geral); Pe. Nelson Luiz 

da Franca (diretor administrativo); Pe. Almiro Rezende Peixoto (diretor financeiro) e 

Mons. Gilberto Vaz Sampaio (diretor assistente).  

Segundo o site institucional da Rádio Clube AM, a emissora  mantinha uma  

programação que abrangia vários gêneros como esportivo, jornalístico, religioso e 

entretenimento, visando a uma integração regional, com o objetivo de formar, 

informar e realizar cobertura de eventos.69 Segundo o diretor-geral, esse perfil ainda 

se mantém.  

Em 2009, o parque de transmissão e os estúdios da rádio foram instalados 

em um novo endereço. O diretor afirma que esse foi um grande desafio e, para 

tanto, contou com a participação do povo: “foram investimentos altos, nós tivemos 

que fazer campanhas com a participação do próprio povo [...] feiras, leilões, festas, 

tudo pra fazer arrecadação de dinheiro, pra ajudar nessa mudança“ (SANTANA, 

2020).  

Um fato que demonstra a importância da emissora para a região é o de que a 

rua do antigo endereço dos estúdios da Rádio Clube se chamava Rua Marieta 

Martins, nome da mãe de um dos primeiros donos da emissora. Segundo o     

diretor-geral, ao redor da rua formou-se um bairro que hoje é conhecido como Bairro 

Rádio Clube e, mesmo com a mudança do local, este nome é mantido. A rádio 

movimentava a localidade com a circulação de autoridades e artistas que por ali 

passavam para participar dos programas. O bairro, afastado do centro da idade, é 

ainda hoje um local bastante pobre, situado na zona norte de Santo Antônio de 

Jesus.  De acordo com Santana (2020), muitas pessoas confundem a rádio com o 

bairro (informação verbal).70 Atualmente, a emissora está localizada no centro do 

município, em uma casa pertencente à Paróquia de Santo Antônio, Igreja Matriz da 

cidade (Figura 7).  

 

 

                                                           
69

 Disponível em: www.clube860.rcr.org.br/. Acesso em: 1º nov. 2019. 
70

 Informação verbal obtida através do diretor da Rádio Clube, Valdinei Santana, durante visita à 

emissora, em janeiro de 2020. 

http://www.clube860.rcr.org.br/
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Figura 7 – Prédio atual da Rádio Clube FM 92,7 de Santo Antônio de Jesus (BA) 

 
Fonte: Rádio Clube FM de Santo Antônio de Jesus (BA) (2020). 

 

A Rádio Clube AM se mantinha através dos comerciais, mas também com o 

auxílio do Clube Amigos de Fé, que existe há 28 anos, formado por cerca de 5 mil 

ouvintes, presentes em toda a região de alcance da emissora. Ainda hoje, os sócios 

fazem doações em dinheiro e colaboram também enviando notícias e informações 

para serem divulgadas na programação da rádio. Cada sócio do Clube tem um 

cadastro na emissora e, de acordo com o diretor, a rádio procura levar à 

programação fatos que acontecem nas localidades onde se encontram os sócios: 

“falamos o aniversário daquela pessoa que faz parte do Clube Amigos de Fé, aí nós 

falamos os acontecimentos daquela comunidade” (SANTANA, 2020). Com a 

carteirinha do Clube, os sócios têm direito a descontos em algumas clínicas que 

possuem convênio como a emissora. O valor do desconto varia entre 20% e 30% do 

valor do exame ou consulta. A colaboração fica a critério de cada sócio, que pode 

doar dinheiro ou não; e, para quem ajuda financeiramente, não há um valor 

estipulado (SANTANA, 2020). 

 Apesar das doações, a Rádio Clube não tinha condições de manter grandes 

profissionais com a sua receita. Não havia também divisão de departamentos e 

todos faziam diversos tipos de trabalho.  Com a FM, afirma Santana (2020), a rádio 

começou a investir nessas mudanças. 
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Em 2012, a Rádio Clube começou uma nova fase com o início do processo de 

migração de AM para FM. Foram feitos investimentos com compra de novos 

equipamentos e novo local de instalação do parque de transmissão:  

 
Conseguimos uma mobilização regional com o povo, com os ouvintes e a 
própria Diocese de Amargosa, e também a própria emissora e conseguimos 
adquirir os equipamentos e migrar pra FM em 2017 [sic] (SANTANA, 2020). 

 
 

Uma expectativa para a migração da frequência AM 680 kHz para a FM 92.7, 

foi realizada durante o aniversário de 35 anos da Rádio Clube, em 2014. A data foi 

comemorada com um programa feito na principal praça pública da cidade. Em vídeo 

sobre a comemoração, um dos locutores da rádio, o repórter  Hélio Alves, afirma que 

a Rádio Clube retirou a cidade e a região do “anonimato”.71  

No ano de 2016, em Brasília (DF), foi assinado o termo de migração dessa 

rádio pelo bispo emérito D. João Nilton dos Santos Souza. Houve um período de 

funcionamento nos dois sistemas. A concessão que autorizou a migração da Rádio 

Clube foi publicada em 10 de novembro de 2017, no Diário Oficial da União. A 

emissora passou a ser sintonizada na FM 92.7, em 15 de dezembro do mesmo ano. 

A estreia da nova frequência foi celebrada com uma missa, na Igreja Matriz de Santo 

Antônio de Jesus (BA).  

Em entrevista ao jornal Tribuna do Recôncavo72,  no dia da migração, o 

diretor da rádio, Valdinei Santana,  afirmou que “a Rádio Clube foi a terceira rádio da 

Bahia a assinar o termo de migração”. Para ele, além de melhorar a qualidade de 

som e operar com a mesma potência 24 horas por dia, a migração favoreceu a 

captação de sinal da rádio para mais ouvintes, já que a AM não era recebida em 

alguns aparelhos como, por exemplo, os celulares e os rádios de automóveis. O 

diretor ressalta que a migração gera mais recursos que serão usados em 

investimentos na programação e que o processo marcou o início da terceira fase da 

Rádio Clube: “A chegada do FM vai possibilitar uma maior venda e, com isso, 

teremos mais recursos para ser revertido em qualidade da programação jornalística, 

esportiva e musical” (SANTANA, 2020). 

                                                           
71

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HQrlEenYjX8. Acesso em: 5 nov. 2019. 
72

 Disponível em: https://tribunadoreconcavo.com/radio-clube-fm-foi-inaugurada-nesta-sexta-feira-15-

em-santo-antonio-de-jesus/. Acesso em: 5 nov. 2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQrlEenYjX8
https://tribunadoreconcavo.com/radio-clube-fm-foi-inaugurada-nesta-sexta-feira-15-em-santo-antonio-de-jesus/
https://tribunadoreconcavo.com/radio-clube-fm-foi-inaugurada-nesta-sexta-feira-15-em-santo-antonio-de-jesus/
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Apesar de uma certa perda na abrangência (área em que o sinal da emissora 

é captado), em entrevista à essa pesquisa, o diretor reconhece que a situação 

melhorou, porque houve uma otimização da qualidade do sinal e da recepção, uma 

vez que em FM não há tanta interferência como antes. Porém, a rádio não alcança 

hoje os locais mais distantes, que abrangia quando operava no sistema AM. Apesar 

disso, por ser FM classe A, a rádio tem ainda uma grande cobertura, chegando a 

uma região de aproximadamente 120 municípios, sendo os principais: Santo Antônio 

de Jesus, Cruz das Almas, Sapeaçú, Itatim, Santa Terezinha, Castro Alves, Santa 

Inês, Santo Estevão, Milagres, Antônio Cardoso, São Miguel das Matas, Milagres, 

Varzedo, Elísio Medrado, Salinas, Nazaré, Lage, Mutuípe, Jequiriçá, Amargosa, 

Ubaíra, Dom Macedo Costa, Conceição do Almeida, São Felipe, Muniz Ferreira, 

Aratuípe, Governador Mangabeira, Cabaceiras de Paraguaçu, Muritiba, São Felix, 

Cachoeira, Maragogipe, Conceição de Feira, São Gonçalo dos Campos, Feira de 

Santana, Conceição de Jacuípe, Coração de Maria, Amélia Rodrigues, Santo 

Amaro, Saubara, Candeias, Lauro de Freitas, Simões Filho. 

 

3.2.1 Contexto sociocultural da emissora: Recôncavo Baiano  

 

O Recôncavo Baiano, região da Bahia que abriga a Rádio Clube, está 

localizado a cerca de 100 quilômetros de distância da capital Salvador, situado em 

torno da Baía de Todos-os-Santos. É formado pelas cidades do interior próximas à 

Baía e parte da região metropolitana de Salvador. A palavra recôncavo se refere ao 

formato côncavo da Baía e da parte, também, côncava do litoral baiano, vindo daí o 

nome re-côncavo. É composto por 34 cidades do interior do estado, cada uma com 

manifestações culturais peculiares. 73 Na Figura 8, está o mapa da Bahia, com 

destaque na região do Recôncavo Baiano, considerando as cidades do interior.  

                                                           
73 Encontrou-se divergência sobre o número de cidades que compõem a região de Recôncavo 

Baiano, talvez pelas subdivisões político-administrativas que foram se sucedendo. Consideramos o 
número 34, a partir do artigo Cultura Popular no Recôncavo Baiano: Visibilidade através das 
mulheres, de Fania de Cerqueira Santos, 2018, por ser a mais recente encontrada. Pelo fato de 
também não se encontrar um mapa preciso para mostrar as cidades, apresenta-se aqui a relação: 
Amargosa, Aratuípe, Brejões, Cabaceiras do Paraguaçu, Castro Alves, Conceição do Almeida, 
Conceição do Jacuípe, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Governador 
Mangabeira, Itatim, Jaguaripe, Jiquiriçá, Laje, Maragogipe, Milagres, Muniz Ferreira, Muritiba, 
Mutuípe, Nazaré das Farinhas, Nova Itarana, Salinas da Margarida, Santa Terezinha, Santo Amaro, 
Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Felix, São Miguel das Matas, São Gonçalo dos Campos, 
Sapeaçu, Saubara, Ubaíra e Varzedo. Disponível em: 



119 

                                  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Localização do Recôncavo Baiano 

 
                           Fonte: https://www.todamateria.com.br/reconcavo-baiano/. 

 

De acordo com Queiroz e Souza (2009), o Recôncavo Baiano é uma das mais 

antigas áreas produtivas do Brasil, cuja sua primeira atividade econômica 

desenvolvida foi a extração do pau-brasil, na época das capitanias hereditárias.  

Depois ficou conhecido pelo plantio da cana-de-açúcar e do fumo, no período 

colonial, do século XVI a início do século XVIII. Essas atividades fomentaram o 

sistema escravista brasileiro, trazendo muitos negros africanos para trabalhar nas 

lavouras. Na segunda metade do século XIX, houve uma diminuição da produção do 

açúcar com alternância dos ciclos de crescimento, que levaram à paralisação 

econômica, e a região não conseguiu voltar ao desenvolvimento de antes, mesmo 

com a ferrovia, que, no final de século XIX, acabou ajudando na povoação do local. 

Essa situação acabou caracterizando os aspectos socioculturais da região sentidos 

                                                                                                                                                                                     
https://www.copene2018.eventos.dype.com.br/resources/anais/8/1538356101_ARQUIVO_CulturaPop
ularnoReconcavoBaiano-COPENE.pdf. Acesso em: 5 nov. 2020. 

https://www.copene2018.eventos.dype.com.br/resources/anais/8/1538356101_ARQUIVO_CulturaPopularnoReconcavoBaiano-COPENE.pdf
https://www.copene2018.eventos.dype.com.br/resources/anais/8/1538356101_ARQUIVO_CulturaPopularnoReconcavoBaiano-COPENE.pdf
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até hoje.  O Recôncavo ficou conhecido, ainda,  pela produção de tabaco e farinha 

de mandioca, assim como  pela pecuária. No século XX, teve início a extração de 

petróleo na região e a industrialização, porém, sua economia, em muitas cidades, 

ainda permanece estagnada.  

Atualmente há um investimento no potencial turístico do Recôncavo, onde 

existem cidades históricas que resguardam cerca de 400 antigos  engenhos do 

período colonial.  Entre os municípios de grande importância histórica e econômica  

para a região estão: Santo Antônio de Jesus, Santo 

Amaro, Amargosa, Nazaré, Salinas da Margarida, Cachoeira, Jaguaripe, São 

Félix, Castro Alves, Maragojipe e Cruz das Almas.  Cachoeira é a cidade que possui 

o maior acervo arquitetônico da Bahia depois de Salvador. Devido à forte presença 

do estilo Barroco, o município foi tombado como Patrimônio Histórico, Artístico e 

Nacional pelo Ministério da Cultura em 1971. Por causa do seu patrimônio natural, a 

região também se constitui em uma área de turismo (QUEIROZ; SOUZA, 2009). 

No Recôncavo, houve grande influência da cultura africana. Com essa 

presença significativa de negros, a região é considerada como  o berço do samba de 

roda, que surgiu por volta de 1860 e influenciou, inclusive, o samba carioca e outras 

variações do samba no Brasil. Esse gênero musical foi proclamado pela Unesco 

como Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade em 2005. No ano de 2004, foi 

inscrito no Livro de Registro das Formas de Expressão do Patrimônio Imaterial 

Nacional e, em 5 de março de 2020, passou a ser Patrimônio Imaterial do Estado da 

Bahia. Como elemento cultural, o samba mesclou o ritmo e as danças africanas a 

traços da cultura portuguesa como a viola, o pandeiro e a língua com suas formas 

poéticas, gerando, então, este elemento cultural que se desenvolveu em todo o país 

a ponto de se tornar um dos símbolos nacionais (SANTOS, 2018). Grandes nomes 

da música popular brasileira nasceram no Recôncavo, como Caetano Veloso e 

Maria Bethânia. 

 Outras manifestações importantes típicas do Recôncavo são: o jogo de 

capoeira, uma espécie de luta e dança, e o Carnaval dos Mascarados, no qual os 

foliões se caracterizam com fantasias, indicando diversos personagens, e dançam 

ao som de marchinhas de carnaval. 

No campo da religiosidade, o Recôncavo é marcado por tradições das 

religiões católica e de matrizes africanas, assim como pelo sincretismo destas duas 

vertentes, como se observa, por exemplo, na Irmandade da Boa Morte, fortemente 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Amaro_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Amaro_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amargosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%A9_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cachoeira_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaguaripe
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_F%C3%A9lix_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_F%C3%A9lix_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Alves_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maragojipe
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presente na região com aspectos das duas religiões. Hoje, há uma presença 

importante de várias denominações evangélicas também na região. Caracterizando 

a religiosidade local, as festas juninas e o forró – gênero musical e dança –  são 

manifestações ligadas às festas de São João, Santo Antônio e São Pedro, mas que 

não se limitam a suas respectivas datas, manifestando-se durante todo o ano. 

Acompanhando essas festas, outra dança típica da região é a Quadrilha. 

Na gastronomia do Recôncavo, tem destaque a produção familiar de licor, 

tradição ligada às festas juninas, assim como as comidas à base de milho.  Santo 

Antônio de Jesus e Cachoeira são as cidades que se destacam nessa produção. 

Também as comidas com uso do azeite de dendê – caruru, vatapá, acarajé, 

moquecas de peixe – são bastante encontradas no Recôncavo, principalmente nos 

dias de comemorações. É possível encontrar, ainda, comidas com influências 

portuguesa e indígena.  

 

 A cidade de Santo Antônio de Jesus (BA) 

 

O município de Santo Antônio de Jesus, onde está localizada a Rádio Clube, 

é considerado a capital do Recôncavo Baiano.  Segundo o IBGE, sua população é 

estimada em 102.380 habitantes.74 A cidade fica a 187 quilômetros de Salvador e foi 

criada em 30 de junho de 1892. Destaca-se como centro comercial, industrial e de 

serviços de toda a região. Santo Antônio de Jesus se desenvolveu em torno da 

Igreja Matriz, dedicada ao santo padroeiro de quem herdou o nome.  

A colonização da área do Rio Jaguaripe, nos séculos XVI e XVII, e as 

expedições na região resultaram na povoação do local, que deu origem ao 

município. O solo fértil e a madeira era o que favorecia inicialmente a concentração 

de pessoas. Em seguida, teve início a produção de cana-de açúcar e a criação de 

pequenos engenhos. Depois veio o cultivo da mandioca fazendo com que, no século 

XVIII, a principal economia do lugar fosse a farinha.75 

Dentre os lavradores de farinha estava o padre Mateus Vieira de Azevedo, 

que é considerado um dos desbravadores da cidade.  Em sua residência foi 
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 Disponível em : https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/santo-antonio-de-jesus/panorama. Acesso em: 

26 nov. 2020.  
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 Disponível em: http://www.vertentes.ufba.br/o-municipio-de-santo-antonio-de-jesus-no-reconcavo-

baiano. Acesso em: 26 nov. 2020. 
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construído um oratório dedicado a Santo Antônio de Jesus, formando, assim, o 

primeiro povoado, próximo ao Rio Sururu. Em 1777, o oratório se tornou uma Capela 

e, no ano de 1852, foi transformado em Igreja Matriz. Na figura 9 está a Praça Padre 

Mateus, com vista da Igreja Matriz, local de onde a cidade se desenvolveu. 

              

 

 

 

 

Figura 9 – Praça Padre Mateus e Igreja Matriz – Santo Antônio de Jesus (BA) 

 

Fonte: www.vertentes.ufba.br/o-municipio-de-santo-antonio-de-jesus-no-reconcavo-baiano 

 

Essa região pertencia ao município de Nazaré e, em 1832, já contava com 

escolas públicas e particulares. O povoado se  desmembrou de Nazaré em 1880 e, 

juntamente com o território de São Miguel da Nova Laje, formou a Vila  de Santo 

Antônio de Jesus, elevada à categoria de cidade em 30 de junho de 1892.76  

Em Santo Antônio de Jesus, foi construída a última linha da estrada de ferro 

da região, o que favoreceu o seu desenvolvimento. A história do município foi 

marcada por embates políticos. Entre as atividades econômicas de Santo Antônio de 

Jesus está a produção de amendoim, limão e laranja, além de criação de gado 

bovino e muares (mulas), produção de areia e argila, assim como os serviços e 

comércio que se tornaram as principais formas de economia da cidade na década de 

1970. A Feira Livre de Santo Antônio de Jesus – considerada também um dos 

símbolos culturais do município – foi uma de suas primeiras atividades econômicas, 
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 Disponível em: http://www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br/historia. Acesso em: 27 nov. 2020. 
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tendo origem quando a cidade ainda era um povoado ao redor do Oratório de Santo 

Antônio (MOTA, et al, 2012). Com a proposta de venda a preços baixos, a feira 

movimenta até hoje a economia local, vendendo alguns produtos cultivados na zona 

rural da cidade, além de vários outros.  Muitas pequenas fazendas foram vendidas 

para grandes produtores de gado, no final da década de 1970 e início dos anos 

1980, promovendo um forte êxodo rural para a área urbana da cidade e, 

consequentemente, diminuição da produção agrícola.  No campo da indústria existe, 

no município, a produção, feita por microempresários de vassouras e de fogos de 

artifícios (que acompanham os festejos juninos), além de muitos outros produtos; 

mas a cidade cresce atualmente com a entrada de novas indústrias.    

No âmbito da cultura, Santo Antônio de Jesus é conhecida por realizar a 

tradicional festa São João da Bahia, festa popular que atrai milhares de visitantes 

todo ano, oriundos de várias partes do país. Outros eventos populares de destaque 

na cidade são os festejos de Santo Antônio, São José e São Benedito, marcas da 

religiosidade católica nesta parte do Recôncavo Baiano. Segundo o jornal Gazzeta 

do Recôncavo, Santo Antônio de Jesus é historicamente marcada pelo interesse por 

manifestações culturais. A cidade fundou a Sociedade Beneficente dos Artistas, que 

reunia artesões do município, e um importante Centro Cultural para fomento da 

cultura da região. Atualmente, o Centro promove atividades com artistas regionais e 

diversos eventos na área social. Na imprensa, um jornal que teve grande 

notoriedade foi O Paládio, que circulou durante 52 anos. Hoje, Santo Antônio de 

Jesus conta com diversos jornais on-line. 

A cidade foi também palco de festivais de música e poesia, reunindo artistas 

locais e regionais que se tornaram conhecidos como Jorge Portugal, professor, 

escritor e compositor. O município possui duas filarmônicas tradicionais: a Amantes 

da Lira e a Carlos Gomes. Ainda no campo das artes, a Biblioteca Municipal realiza 

feiras, lançamentos de livros peças teatrais, além de outras atividades.    

Na Cidade das Palmeiras, como é conhecida, surgiram grandes 

colaboradores das literaturas baiana e nordestina. Diversas festividades folclóricas, 

fazem parte da cultura de Santo Antônio de Jesus, entre elas: Capoeira, Terno-de-
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reis, Bumba-meu-boi, Burrinha de Ouro e o Jegue-trio.77 É no contexto dessa 

microrregião da Bahia que se insere a Rádio Clube FM 92,7. 

 

 

3.2.2  Perfil da programação  

 

A Rádio Clube tem uma ação intensa nas mídias digitais, o que amplia o seu 

público e a faz estar conectada com ele em outro ambiente de transmissão. Boa 

parte dos programas diários (das 6 às 19 horas)  é feita também  através de lives no 

Facebook,78 Instagram79 e disponibilizados no YouTube,80
 com interações dos 

ouvintes na maioria dos programas. Eles participam também pelo WhatsApp da 

rádio.   A programação é quase toda ao vivo, e os programas gravados ficam 

restritos ao período da noite, após às 21 horas.  

  A emissora transmite, ainda, a programação através de aplicativo e de vários 

players de rádio. A Clube realiza, às  terças e quintas-feiras às 18 horas, programas 

exclusivos para as redes sociais com entrevistas sobre questões políticas e 

assuntos relacionados ao dia a dia da cidade, em estúdio criado para conteúdos da 

web. Esse  projeto da emissora, denominado Clube na Tela, visa ampliar o foco na 

web, com diversos programas. No Instagram são colocadas também mensagens de 

artistas promovendo a emissora, comunicações da rádio com a audiência, 

postagens de datas comemorativas e assuntos de conteúdos dos programas 

transmitidos na rádio pelo dial.  Até 9 de janeiro de 2021, a Rádio Clube tinha 14.457 

seguidores no Facebook, 756 inscritos no YouTube e 4.340 seguidores no 

Instagram. 

 A emissora é basicamente regional e traz isso em sua filosofia de trabalho. 

Durante a nossa visita à Clube, esse intuito ficou evidente na fala do diretor, Valdinei 

Santana: “Você tá trabalhando a cultura que a gente já tem, eu acho que isso é 

essencial” (informação verbal)81. Mesmo com a proposta de trabalhar com a região, 

a emissora não exclui informações nacionais e internacionais nos programas. 
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 Na escuta, percebeu-se que a rádio tem uma programação generalista. De 

acordo com o diretor da emissora, “a Rádio Clube tem programação pra todos os 

gostos” (SANTANA, 2020).  Considerando a grade da programação geral, nota-se 

que o perfil de público que a emissora pretende atingir vai do infantil até o adulto, 

passando pelos jovens, englobando também todas as classes sociais. A Rádio 

Clube se envolve no dia a dia das pessoas da cidade, entrevista políticos, 

profissionais liberais e artistas, tentando mostrar que a sociedade regional está ali 

representada. O quadro de locutores é formado por funcionários, por terceiros pagos 

a partir de anúncios e por voluntários, que fazem os programas religiosos.  Pela 

escuta, observou-se que os locutores trocam bastante de horários, embora os 

programas possuam os seus titulares.  Dentro do conceito de Ferraretto (2001), a 

programação da Rádio Clube FM pode ser denomina de “mosaico”, porque os 

programas mudam de formatos e gêneros, mantendo elementos como a 

interatividade, a informação e a presença de repórteres ao vivo. A Clube pode ser 

considerada também uma rádio de mobilização, de acordo com Ortriwano (1985, p. 

30), pelo dinamismo, prestação de serviço e interação com os ouvintes. Segue, na 

Figura 10, um mapa geral das metacategorias de linguagem, temática e formatos de 

programa analisadas na Rádio Clube. 
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Figura 10 – Mapa categorial dos elementos que relacionam a Rádio Clube FM com a cultura regional

 
 Fonte: A autora (2021). 
 

 

3.2.2.1 Formatos dos programas  

 

De acordo com o diretor da Rádio Clube FM, os programas da emissora são 

elaborados segundo às necessidades dos ouvintes e, aos poucos, vão sendo 

adaptados (SANTANA, 2020). Na análise dos dados levantados nessa emissora, 

encontram-se seis gêneros de programas, baseados na classificação de Barbosa 

Filho (2003). Estes são: entretenimento, jornalístico, propagandístico, especial, 
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educativo-cultural  e publicitário. Dentro desses gêneros, os formatos de programas 

identificados foram:  

a) Entretenimento: Musical 

b) Jornalístico: entrevista, radiojornal, boletim, esportivo 

c) Educativo-Cultural: Instrucional 

d) Especial:  variedades  

e) Propagandístico: religioso 

f) Publicitário: espote, jingles, testemunhal, texto-foguete, entrevista 

comercial 

 

a) Entretenimento: É o gênero que busca entreter, influenciar no imaginário e 

favorecer a intimidade com o ouvinte (BARBOSA FILHO, 2003). Deste gênero, o 

formato encontrado na Rádio Clube foi o musical.  

● Musical – Em vários programas, a emissora transmite uma série de músicas 

intercaladas com anúncios comerciais, vinhetas e boletim de notícias. Entre essas 

seleções, existem blocos de horários segmentados, como sertanejos, samba, 

pagode, reggae, pop, romântico. Nessa linha estão os programas Falando de amor, 

Papo de Samba, Paradão Popular, Reggae Night, Nação Pagode, Top Classic, 

Brasil Caboclo. Nos horários de músicas variadas, estão os programas:  Insônia, 

Manhã Total, Alô Clube, Caldeirão Musical, Sucessos que o povo canta, Roberto 

Carlos e convidados, As mais pedidas da Clube. Também no formato musical 

existem alguns programas mistos com música e variedade. São eles: A Tarde é 

Nossa, Tarde Alegria e Mistura Musical. 

 

b) Jornalístico: A Rádio Clube possui cinco programas jornalísticos de segunda a 

sexta-feira e faz transmissões de jogos durante a semana. No gênero jornalismo, 

identificou-se quatro formatos:  

Entrevista – A rádio trabalha bastante com entrevistas. De acordo com Melo82 

(1992 p. 58 apud  BARBOSA FILHO, 2003, p. 95), a entrevista “[...] privilegia um ou 

mais protagonistas do acontecer, possibilitando-lhes o contato direto com a 

coletividade [...]. Pela escuta, percebeu-se que, de fato, com a entrevista, a rádio 

cria um elo entre a audiência e o representante da região e da cultura, que ali ganha 

                                                           
82
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um papel de destaque. O formato de entrevista está presente em diversos horários 

da programação. Observou-se que há entrevista com ouvintes também. O programa 

jornalístico Falando Alto, que vai ao ar ao meio-dia, é um horário frequente de 

entrevista, em que o apresentador recebe um convidado, geralmente um 

especialista ou agente público, para uma conversa mais aprofundada.   

● Radiojornal – É um “formato que congrega e produz outros formatos” 

(BARBOSA FILHO, 2003, p. 100). De segunda a sexta-feira, a emissora transmite 

um radiojornal pela manhã (Bom dia cidade), um ao meio-dia (Falando Alto), e um 

no final da tarde (Alerta Total). O matutino traz as primeiras notícias do dia, nos 

âmbitos regional, nacional e internacional. Além disso, tem participações de 

ouvintes, cotações de produtos agrícolas, entrada de repórteres de alguns pontos da 

cidade como hospitais, feira livre, etc., e reportagens gravadas, sempre com 

comentários dos locutores. Há, ainda, a veiculação de um programete produzido por 

uma equipe da Universidade Federal da Bahia. O programa Alerta Total traz 

entrevistas e as principais notícias que marcaram o dia, também com participações 

de repórteres e interações com os ouvintes. 

● Boletim – a cada hora cheia a rádio veicula o boletim Clube Notícias83 com as 

principais notas ou notícias daquela hora. É veiculado ao longo da programação. 

Esses boletins têm duração de mais ou menos três minutos.   

● Esportivo –  Barbosa Filho (2003) considera o formato esportivo pertencente 

ao gênero jornalístico “tem como finalidade a divulgação, cobertura e análise dos 

eventos esportivos”(BARBOSA, FILHO, 2003, p. 106). Nesse formato está o 

programa Show de Bola, que traz notícias  e comentários sobre o futebol baiano, em 

especial, mas também sobre os clubes e campeonatos nacionais e internacionais. 

Dentro do formato esportivo, a rádio faz também transmissão de jogos dos times da 

Bahia, com narração e comentários dos profissionais da emissora e equipe de 

esportes terceirizada.84 Em todos os formatos jornalísticos, com exceção do Clube 

Notícias, os locutores fazem comentários de alguns fatos.    

c) Educativo-Cultural: Este gênero não está na classificação da programação 

fornecida pela rádio, no entanto, na escuta, observa-se que há programas que, 
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 Esse boletim não consta do quadro da grade de programação por ser um programete. 
84 De acordo com o diretor da Rádio, os esportivos da emissora são de responsabilidade de uma 

equipe terceirizada. Na escuta, verificou-se que estes programas contam também com alguns 
profissionais da rádio. 



129 

embora a emissora identifique como de  variedades, entendemos que se encaixam  

na definição da educação radiofônica de Barbosa Filho (2003), que inclui 

 
[...] todas aquelas que procuram a transmissão de valores, a promoção 
humana, o desenvolvimento integral do homem e da comunidade, as que se 
propõem a elevar o nível da consciência [...]. (KAPLUN

85
, 1978, p. 17-43 

apud BARBOSA FILHO, 2003, p. 110).  

 

          Embora não trabalhem com apostilas, materiais didáticos e não tenham a 

intenção de ser um programa educativo, percebemos que três formatos da emissora 

cumprem um papel de instruir e educar a população:  Clube em Ação, De bem com 

a vida, Clube da criança e A voz do empreendedor. 

● Instrucional: Considera-se que esses seriam formatos “instrucionais”, 

emprestando o conceito de Barbosa Filho (2003, p. 111).   O programa Clube em 

Ação é um horário semanal de entrevista, apresentado por um advogado que recebe 

outros profissionais da área jurídica, para explicação de questões legais e 

esclarecimento de dúvidas da população. Nossa percepção é evidenciada nesta fala 

da entrevistada do programa Clube em Ação, de 12 de dezembro de 202086:  

 

É porque nosso papel aqui é um papel de educação da sociedade, né? Nós 
estamos tentando mudar paradigmas porque as leis já chegaram aí num 
momento de evolução, de transformação dos costumes da sociedade. 
([Entrevistada] PÓVOAS, 2020).  

 

O Clube da Criança é um caso também de formato instrucional. Embora na 

classificação de Barbosa Filho (2003, p. 138), por ser infantil, ele coubesse no 

“gênero especial”, através da escuta observamos um forte caráter instrutivo e 

cultural, inclusive pelos temas das entrevistas e quadros como o Baú da Cultura. O 

Clube da Criança é apresentado por uma locutora mirim e trata a respeito de leitura, 

poesia, apresentações artísticas das crianças, dicas de português, entrevistas com 

artistas, entre outras coisas (SANTANA, 2020). De acordo com o diretor da rádio, o 

intuito desse programa é também incentivar nas crianças o gosto pelo rádio.  Mesmo 

desejando alcançar o público infantil, na escuta observou-se que o programa tratou 

de assuntos bem importantes para o cenário cultural não só das crianças, mas 
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também dos adultos, conforme veremos ao tratar da categoria temática de 

programas. 

 Outro programa desse formato, o De bem com a vida, produzido pela 

Pastoral da Criança87 – com mediação de um locutor da Rádio Clube –,  também dá 

instruções e faz esclarecimentos, principalmente sobre questões de saúde, que é o 

seu foco.  

Há, ainda, um programa que entrou no ar no início de 2021: A voz do 

empreendedor, apresentado por um professor. A ideia do programa é dar dicas e 

informações a pequenos empreendedores. Sobre a edição de 29 de janeiro de 

202188 desse programa,  uma ouvinte comentou pelo Facebook: “Parabéns, 

professor! Que dicas boas! Sou Juanice, moro em Santiago do Chile. Estou 

aprendendo com você professor” (ouvinte). 

 

d) Especial: Barbosa Filho (2003, p. 138) considera “especial o formato que não 

possui função específica como os outros gêneros, mas, sim, apresenta várias 

funções concomitantes”.  Encontramos, na Clube FM, alguns programas desse 

gênero, no formato de variedades.  

● Variedades: Na escuta, observa-se que os programas classificados como de 

variedades pela emissora estão também alinhados ao formato musical: Tarde 

Alegre, A tarde é nossa e Mistura Musical. Percebe-se que estes têm mais de uma 

função: entreter, informar, prestar serviço, despertar interesse artístico e discutir 

sobre assuntos diversos. O programa A tarde é nossa, por exemplo, entrevista um 

artista que trata sobre sua carreira e sua música todas as sextas-feiras. Nessas 

entrevistas, outros assuntos acabam sendo tocados, conforme veremos na 

discussão sobre a temática. Esse programa não só entretém com as músicas como 

presta serviços de informação. O Tarde Alegre veicula notícias, cotações de 

produtos agropecuários e conta com participação de ouvinte pelas redes sociais. Já 

o Mistura Musical, além das músicas, apresenta notícias, brincadeiras e interage 

com os ouvintes.  

                                                           
87 A Pastoral da Criança é um organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do 
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e) Propagandístico89: Conforme já dissemos, de acordo com Barbosa Filho (2003), 

este é um gênero de programa cujo objetivo é propagar ideias, crenças, princípios 

ou valores de um determinado grupo. Na Rádio Clube, o formato que identificamos 

neste gênero é o religioso.  

● Religiosos: Ainda que não se tenha sido mencionado na visita, entrevista ou 

material institucional, é possível que, entre os interesses da emissora, esteja 

também a propagação da fé, já que pelo menos alguns programas da AM foram 

mantidos e também pelo fato de a rádio pertencer à Igreja Católica local, como já 

informado. Existem três horários diários de programas religiosos na programação 

geral da Clube FM. Pela manhã, o programa A vida do povo de Deus, que é 

apresentado por um padre e trata de temas da religião católica. Mesmo a 

programação religiosa sendo mais enxuta, esse programa é veiculado às 8 horas da 

manhã – horário em que é comum uma forte audiência do rádio – às terças, quartas 

e quintas-feiras, com duração de uma hora. À noite, de segunda à sexta-feira, a 

rádio apresenta os programas Momento religioso, de oração e reflexão, e o Encontro 

com Deus, no qual vários grupos católicos se revezam na a apresentação, durante a 

semana. Na quinta-feira, é feita a transmissão ao vivo da missa. No domingo, duas 

missas também são transmitidas na programação, no horário denominado Santa 

Missa em seu lar: uma no período da manhã e outra à tarde.      

  Os seis programas que aparecem nesse gênero se justificam pelo fato de a 

emissora pertencer à Igreja Católica da região. Por outro lado, a religiosidade 

também faz parte da cultura do Recôncavo, como já foi apontado. Portanto, essa é 

também uma forma de dialogar com uma parte da audiência.    

 

f) Publicitário:  A emissora tem bastante espaço para divulgação e venda de 

produtos e serviços. Esse gênero não aparece descrito também na programação da 

Clube, mas, pelo fato de a rádio ser comercial, é bastante presente.  Os formatos 

aparecem ao longo de toda a programação e, em menor proporção, nos horários 

religiosos. Os percebidos na escuta foram: espote, jingles, testemunhal, texto-

foguete, entrevista comercial. 
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● Espote: Nos intervalos comerciais, uma série de espotes de anunciantes 

locais são veiculados. Além de produtos de varejo e de serviços, observamos 

também anúncios de instituições.  

● Jingles: a rádio veicula jingles de anunciantes. Eles reforçam as mensagens 

das outras peças do mesmo cliente influenciando na adesão do ouvinte. A rádio 

Clube se utiliza de diversos ritmos em seus jingles, veiculados repetidamente na 

programação, como estratégia de ligar os produtos e marcas à audiência, fixando 

informações sobre o produto ou serviço vendido.    

● Testemunhal: A Rádio Clube utiliza da credibilidade dos comunicadores para 

vender anúncios com esse tipo de peça comercial. Alguns comunicadores até fazem 

demonstrações, aproveitando que os programas são transmitidos em vídeo por meio 

de live no Facebook, como este que foi feito no programa Bom dia cidade, de 9 de 

dezembro de 2020:  

 

[...] Então se você acordou com a dor na pá, vá até a farmácia e procure a 
pomada Ney max. Tem sebo de carneiro na composição... Basta colocar um 
pouquinho na mão, você esfrega assim, oh! Entre as mãos. E aí pode 
massagear. Rapidamente, em menos de um minuto, você já vê o lugar 
começar a ficar gelado. Daqui a pouco esquenta. Daqui a pouco passou [...]. 
([locução de]PEREIRA, 2020).  

 

      O testemunhal é o formato propagandístico que mais aparece na emissora, 

sempre com a personalização dada pelos locutores. Talvez, a grande presença se 

deva à influência do AM.   

● Texto-foguete: Este formato é uma “locução simples com no máximo duas 

linhas” (BARBOSA FILHO, p. 124), fazendo a divulgação de um produto ou serviço. 

O texto-foguete aparece com muita frequência na programação da Clube. Na 

escuta, observamos esta peça ligada às notícias, às transmissões esportivas, em 

passagens de quadros dos programas, ou na hora certa, como neste exemplo do 

programa A tarde é nossa, de 27 de novembro de 2020: “Agora, quatro e vinte e 

nove. Mercadão! O melhor supermercado da cidade”90 ([locução de]OLIVEIRA, 

2020).   

● Entrevista comercial: De acordo com Barbosa Filho (2003, p. 128), dentro do 

gênero publicitário existem “atividades diversas” realizadas fora do estúdio pelas 
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emissoras. Embora o autor não cite especificamente a entrevista como um dos 

formatos publicitários, ele aparece de modo frequente na Clube FM, por isso 

apontamos aqui. Dentre as diversas definições de gêneros publicitários, Reis (2010) 

coloca o formato entrevista.  A Rádio Clube faz propagandas de anunciantes através 

de entrevistas comerciais em estabelecimentos, algumas transmitidas ao vivo 

durante a programação, como essa de 18 de dezembro de 202091: 

 
Eu tô aqui no Federal Car. Tá inaugurando hoje aqui em Santo Antônio de 
Jesus. Aqui ao lado do Tiago... tamo aqui na rádio e também na live, né?... 
Tiago, Federal Car, em Santo Antônio de Jesus... o que é que você pode 
falar dessa chegada aqui... desse retorno na verdade agora, com toda força, 
do Federal Car aqui na capital do Recôncavo? ([Locução de] OLIVEIRA, 
2020).  

 

Todos esses programas da Rádio Clube FM, com exceção dos publicitários, 

estão distribuídos na grade de programação, apresentada no Quadro 6:  

 

Quadro 6 – Programação da Rádio Clube FM 92,7 de Santo Antônio de Jesus (BA) 

Programação da Rádio Clube FM 92,7 
 

Horários Dias 

Seg a Sex Sáb dom 

0h à1h Falando de Amor 
(romântico) 

Falando de Amor Insônia  
 

1h às 2h Insônia – musical 
 

Insônia  
 

Insônia  

2h às 3h Insônia 
 

Insônia Caldeirão musical 

3h às 5h Brasil Caboclo- sertanejo 
 

Brasil Caboclo  Brasil Caboclo  

5h às 6h Brasil Caboclo 
 

Som da gente-sertanejo  

6h às 7h Bom dia cidade – 
jornalismo 

Bom dia Cidade  Roberto Carlos e Convi- 
dados – musical 

07h às 8h Bom dia Cidade Bom dia Cidade Santa Missa em seu lar 

08h às 09h De bem com a vida 
(somente às segundas-
feiras) 

Clube em Ação Santa Missa em seu lar 

08h às 08h30 A voz do empreendedor 
(somente às sextas-
feiras) 

Clube em Ação Santa Missa em seu lar 

08h às 09h A vida do povo de Deus Clube em Ação Santa Missa em seu lar 

8h30 às 09h A vida do povo de Deus 
 

Clube em Ação Sucessos com que o 
povo canta 

09h00 às 10h Manhã Total – Musical Clube da criança Sucessos com que o 
povo canta 

10h às 12h Alô Clube – musical Alô Clube Papo de Samba 
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Musical 

12h às 14 Falando Alto-jornal Papo de Samba-musical Papo de Samba 

13h às 14h Falando Alto-jornal  Mistura Musical-
variedades 

14h às 17h A tarde é nossa (musical) Tarde Alegre-variedade Mistura Musical- 

17h às 18h Alerta Total - jornalismo Tarde Alegre As mais pedidas da 
Clube (musical) 

18h às 18h15 Momento religioso Momento religioso Momento de reflexão e 
paz 

18h15 às 19h Encontro com Deus Paradão Popular Momento de reflexão e 
paz 

19h às 20h  Varia de acordo com os 
jogos 

Paradão Popular Santa Missa em seu lar 
( até 20h30) 

20h às 21h Show de Bola (esportivo) Reggae Night Horário não 
denominado na 
programação 

21h às 22h A Voz do Brasil ( EBC) Nação Pagode Horário não 
denominado na 
programação 

22h às 23h Falando de Amor Top Classic  

22h à 0h Falando de Amor  Falando de Amor 

23h às 0h Falando de Amor Planeta Top 15  Falando de Amor 

Fonte: A autora, com informações fornecidas pela direção da emissora, 2020
92

. 

 

A grade de programação é também apresentada no gráfico da Figura 11, a 

fim de se demonstrar como a programação da emissora está distribuída por gêneros 

de programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Gráfico dos gêneros de programas da Rádio Clube FM 92,7 
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 Observando a programação fornecida pela emissora com a do site e a do aplicativo, verifica-se que 

há algumas divergências. Foram deitas algumas adaptações de acordo com a programação escutada 
no ar.  
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          Fonte: A autora, 2020. 

 

Os gêneros e formatos são maneiras de o público se relacionar com a 

emissora. Percebe-se que alguns formatos da Rádio Clube FM estão alinhados com 

seu objetivo de ser uma rádio regional.  Em todos os formatos  da programação da 

Rádio Clube há uma grande interação com o público, que participa, em sua maioria 

pelo Whatsapp, com mensagens de áudio gravadas ou de texto, pela página do 

Facebook  da emissora.  Mesmo não dominando suas estruturas técnicas, os 

ouvintes se envolvem com os formatos e correspondem a eles de acordo com seus 

contextos. Pela escuta, observa-se que há ouvintes em outros estados e países, o 

que faz acontecer o processo de hipersegmentação, que discutimos no primeiro 

capítulo. 

Embora  não existam programas classificados como culturais, de acordo com 

o diretor,  o Bom dia Cidade e o Clube da Criança são formatos que tentam se 

aproximar mais da cultura local. O primeiro porque traz a presença de artistas de 

diversas áreas; o segundo porque trata de histórias, dicas gramaticais, cultura, entre 

outros assuntos (SANTANA,2020). Na escuta, verificamos alguns programas 

musicais e entrevistas em horários jornalísticos que trataram também da cultura 

local, conforme discutiremos adiante.  

Os programas musicais constituem a maior parte da programação, com a 

segmentação em alguns horários. Através deles,  a emissora lida com a mistura de 

ritmos e culturas presentes também na Bahia, bem como com o gosto da população 
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pela música e pela dança. Os formatos religiosos, embora estejam mais restritos, se 

relacionam com a religiosidade católica dessa parte do Recôncavo Baiano.   Já o 

jornalismo dialoga com a audiência local, apresentando notícias regionais, nacionais 

e internacionais, além da prestação de serviço. Os educativos buscam levar 

instrução e cultura à população com temas de interesse dos ouvintes.  

A partir da escuta da rádio, notamos duas estratégias fortes na programação: 

as entrevistas e a interatividade. A primeira coloca representantes locais, artistas, 

autoridades, profissionais, especialistas, além de ouvintes e anunciantes (neste 

caso, é mais comum em ações externas) na programação, fazendo o púbico se 

sentir representado de diversos modos; a segunda, ainda que de modo restrito, o 

coloca como parte do processo de produção e contribuinte da emissora.  Essas 

estratégias relacionam a audiência com elementos da sua cultura. Adiante, a partir 

de trechos desses programas, analisa-se os temas que favorecem a mediação entre 

rádio e cultura da audiência.   

 

 

3.2.2.2 Temática de programa 

 

Além de se relacionar com a cultura local por meio dos variados formatos de 

programas e representações simbólicas, o rádio também pode estabelecer este 

vínculo através de suas temáticas, uma vez que o conteúdo é o elemento principal 

nos meios de comunicação.  A Rádio Clube FM trabalha temas locais em todos os 

formatos de programa.  

 
Na linha editorial, nós procuramos....  atender a toda a comunidade [com] 
fatos que são de interesse da própria comunidade, seja da cidade ou de 
outra cidade [...] [A Rádio] cumpre esse dever de informar a região aqui das 
determinações, das coisas que são feitas e, às vezes, as pessoas não têm 
acesso à internet, mas têm acesso ao rádio [sic]. (SANTANA, 2020). 

 

Temáticas regionais criam um forte laço com a cultura. Além disso, é 

principalmente através deste elemento – como já dissemos no primeiro capítulo - 

que a rádio expressa sua filosofia. Ainda de acordo com Santana (2020), os 

conteúdos são escolhidos conforme as ocasiões, e geralmente a rádio segue os que 

estão no fluxo de notícias do jornalismo:  
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Os temas são escolhidos de acordo, assim, de acordo a necessidade […] o 
momento, o que que tá acontecendo [...] Na programação jornalística, todos 
os dias têm que ter um tema ligado à pandemia, né? Ao afastamento social, 
aos cuidados. Então, é coisa do momento, os temas são de acordo com o 
momento. E fora a pandemia aí, a gente vai mesclando também, cada 
semana um tema diferente, desde que esse tema seja interessante, né? Seja 
um tema interessante pra o nosso público (SANTANA, 2020). 

 

No período eleitoral, por exemplo, no programa que é transmitido 

exclusivamente pelas redes sociais, o Conversa Franca, a emissora  recebeu os 

diversos candidatos, apresentando propostas de suas campanhas.  

Em relação à análise dos dados da categoria temática de programa na 

emissora, encontramos estas subcategorias de assuntos:  

a) Notícias  

b) Local 

c) Artistas  

d) Cultura 

e) Gêneros musicais 

f) Religião 

g) Ouvinte  

 

a) Notícias: Nos programas jornalísticos, uma boa parte do noticiário é local ou 

regional e geralmente traz fatos internacionais ou nacionais, que interessam também 

à região. Os internacionais, porém, aparecem em quantidade reduzida. O Bom dia 

cidade é o jornal da manhã dirigido ao público que está se preparando para ir ao 

trabalho, por isso traz as principais notícias do final da tarde e da noite do dia 

anterior, bem como as primeiras notícias do dia. Na escuta desse programa, 

encontramos assuntos discutidos na mídia atual, como, por exemplo, a questão da 

covid no Brasil, na Bahia, na região do Recôncavo e na cidade. Entre os temas 

locais que aparecem de modo recorrente, estão notícias policiais, acidentes nas 

estradas, situação das ruas e ocorrências nos hospitais, como se vê nestes trechos 

do programa de 9 de dezembro  de 202093:  
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Notícia nacional: “O país registrou 796 mortes pela covid-19 nas últimas 24 

horas, chegando ao total de 178 mil 184 óbitos desde o começo da pandemia [...]” 

([Locução de] CASTRO, 2020).  

Notícia local: 

 
Quem caminha pela Praça Padre Mateus está precisando redobrar a 
atenção, sobretudo, ao passar aqui no perímetro central da praça, porque 
parece que, com o crescimento das raízes de algumas árvores que ficam 
aqui próximas aos bancos da Praça Padre Mateus, houve uma ruptura no 
solo. Ou seja, principalmente as pessoas mais idosas, gestantes que 
passam por aqui, podem, a qualquer momento, tomar aquela tradicional 
topada. ([Locução de] PEREIRA, 2020). 

 

Os locutores comentam as notícias e vão acrescentado outros temas a elas. 

Nesse mesmo episódio do Bom dia Cidade, após apresentar sua matéria de cinco 

minutos sobre o problema na ruptura do solo citado acima, o locutor, Felipe Pereira, 

ainda falou mais oito minutos sobre a questão, fomentando cada vez mais o 

assunto, que instigou a participação de ouvintes, endossando as reclamações. 

Várias pautas foram tratadas em torno desse problema. Os comentários vão 

acontecendo espontaneamente, como uma conversa bem típica da região:  

 

Tá aí, este grande imbróglio. Então meu povão, fica atento, você, sobretudo, 
que mora em outra cidade – Laje, Varzedo, São Miguel das Matas, 

Conceição de Almeida, São Felipe, Sapeaçu –  e que vem sempre a Santo 

Antônio de Jesus, que não está acostumado muito a passar na Praça Padre 
Mateus! Todo cuidado é pouco. Ainda mais porque tem um detalhe 
importante: dizem que velho só morre de quê? Sabe não? Queda! [...] 
Então, muito cuidado gente! ([Locução de] PEREIRA, 2020). 

 

Devido ao fato de a cidade ser um forte centro comercial da região, o 

programa Bom dia Cidade traz um quadro de cotação de produtos agrícolas, carne, 

peixe e vários outros produtos vendidos no comércio:  

 

Falamos aqui na emissora dos produtos agrícolas de toda a região, como é 
que tá o preço [...] as cotações agrícolas dos produtos da roça, que aqui nós 
temos bastante […] população rural aqui é bastante grande. (SANTANA, 
2020).   

 

Extraímos um trecho do Bom dia cidade, de 9 de dezembro de 2020.  

 

[...] trazendo a cotação aqui, na sua Clube, dentro do Bom dia Cidade! Olha, 
gente, o abacate médio na Ceasa, em Salvador, a saca com 30 quilos está 
custando 150 reais. O abacaxi médio 250 reais o centro. O alho na Ceasa 
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em Juazeiro, a caixa com 10 quilos, 145 reais. O amendoim, 90 reais uma 
saca com 10 quilos, na Ceasa em Juazeiro. A banana da prata, o quilo, 2 
reais e 20 centavos ([Locução de] CASTRO, 2020). 

 

Nesse programa há ainda quadros de dicas de saúde e bem-estar que 

também se inserem no contexto da região, como neste exemplo em que a locutora 

falou sobre plantas Pancs, comuns na região: 

 

Olá! Eu sou Nedja Santos, nutricionista e professora da escola de nutrição da 
UFBA. Hoje, o nosso papo seguro será sobre pancs. Como vocês sabem, o 
papo seguro é nossa conversa semanal sobre alimentação e nutrição em 
tempos de pandemia. Vamos começar o podcast de hoje com a seguinte 
pergunta: você sabe o que são pancs? Pancs significa: plantas alimentícias 
não convencionais ([locução de]SANTOS, 2020). 

 

Esse tipo de informação é útil para a população porque essas plantas, 

encontradas no campo, podem ajudar na alimentação de pessoas de baixa renda. 

O programa de jornalismo que vai ao ar ao meio-dia é o Falando Alto. De 

acordo com o diretor, o horário traz “entrevistas regionais com o estado, prefeitos, 

vereadores, presidentes de sindicatos e associações […] ou de pessoas que querem 

reivindicar alguma coisa” (SANTANA, 2020). Na escuta, observamos que, no 

episódio desse programa de 17 de novembro de 202094, logo após as eleições 

municipais de primeiro turno, o locutor recebeu o prefeito eleito que avaliou sua 

campanha e falou sobre os projetos para a cidade. O locutor Lélis Fernandes 

perguntou bastante a respeito dos projetos, algo que é de interesse da população, e 

tocou também na questão racial, já que o prefeito foi o primeiro negro a ser eleito 

para o cargo na cidade. 

 

Vamos conversar agora de administração, né? Genival, o primeiro negro a 
assumir a prefeitura de Santo Antônio de Jesus. O que isso significa pra 
você? Que tipo de preocupação traz pra você? Que tipo de 
responsabilidade? Como é que você se sente, no momento, assumindo a 
cidade de Santo Antônio de Jesus, cidade desse tamanho [...] e tem mais, o 
preço ainda maior: o primeiro negro a administrar Santo Antônio de Jesus. 
Pesa muito? [sic] ([locução de] FERNANDES, 2020). 

 

Sendo o locutor também negro, tocar nesse tema foi relevante não só, talvez, 

por ser de interesse comum dos interlocutores, mas ainda porque a cidade traz um 

histórico de eleições apenas de pessoas brancas, de acordo com o locutor, algo que 
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desperta a curiosidade, já que a população local, em sua grande maioria, é negra, 

assim como a da região do Recôncavo e do estado da Bahia. Esse foi um modo de 

falar com a sociedade local e regional a respeito de seus problemas raciais e 

sociais. 

No programa de 11 de dezembro de 202095, o locutor recebeu o diretor de um 

hospital bastante conhecido na cidade para falar sobre um prêmio dado pelo estado 

a esta instituição.   

 

É um prêmio local [...] Isso é um motivo de orgulho, eu acredito, para a 
região porque a gente, tendo um hospital de referência em uma região, isso 
é importante porque até no futuro aí – a se definir um investimento, um 
capital estrangeiro por uma grande empresa – o pessoal vai ver essa 
infraestrutura, se tem um hospital bom, se tem boas escolas, se tem boas 
vias [...] ([Entrevistado] GONZALES, 2020).  

 

Essa fala do médico entrevistado, Dr. Arthur Gonzales, põe no ar o tema 

sobre a expansão e o desenvolvimento da região. É também um modo de 

conscientizar a audiência local sobre a sua própria realidade social, bem como sobre 

as instituições reconhecidas e o que isso leva de vantagens para a comunidade.  

O programa Alerta Total, jornal da tarde que vai ao ar das 17 às 18 horas, 

trabalha as principais notícias do dia, também com foco nas notícias locais e ainda 

apresenta entrevistas, algumas delas com artistas da região, conforme se observou 

na escuta e se discute adiante, ao tratar da temática cultura.  

Nos programas esportivos, embora falem de times nacionais, o foco principal 

são os times baianos e locais. As transmissões esportivas, priorizam jogos em que 

estejam escalados times baianos, mas não somente estes. Ao fazer essas 

transmissões, o programa Show de Bola também constrói e mantém o vínculo com a 

cultura local que aprecia o futebol.  

Por fim, o boletim Clube Notícias também traz informações nacionais, 

regionais e locais.  

Pela escuta, percebe-se que os locutores, ao dar determinadas notícias, 

fazem  críticas e reclamações dirigidas ao poder público, como se observa no 

programa Bom dia Cidade, de 9 de dezembro de 202096: 
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[...] depois do resultado das eleições, dia 15 de novembro, parece que os 
secretários tomaram um chá de sumiço, né? Os secretários que ainda estão 
em vigor... que eu nunca mais nem vi. Doutora Sônia Fontes, da 
infraestrutura, doutor Leandro Lobo, da Secretária de Saúde. Há uma série 
de incógnitas ainda nessa questão da pandemia do coronavírus. Muita 
gente reclamando também do atendimento no local, que foi disponibilizado 
para o tratamento da covid [...] É importante que possam estar sempre no 
processo de comunicação com o nosso público ouvinte ([Locução de] 
PEREIRA, 2020).   

 

Algumas vezes, as críticas são feitas pelos próprios entrevistados, como 

aconteceu no programa Clube da Criança, de 28 de novembro de 202097:  

 

O município não tem um Conselho de Cultura. Passei por um problema 
muito sério: fui expulsa, praticamente, do comitê emergencial da covid para 
os artistas do município pelo poder público local ([Entrevistada] ANIAS, 
2020).  

 
 

b) Local:  Apesar de existirem novas formas de proximidade, conforme se 

discutiu no primeiro capítulo, concorda-se com Peruzzo (2005) quando afirma que a 

territorialidade ainda é importante nos meios de comunicação. O lugar é um 

elemento que hospeda uma gama de significações de uma cultura. Muitas vezes o 

clima, a vegetação e o relevo são fatores que determinam certos hábitos que se 

tornam representativos de uma região. Vê-se que a questão da territorialidade é 

muito presente na Rádio Clube FM. Desse modo, a temática local é entendida como 

uma subcategoria da metacategoria temática de programa, porque ela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

aparece de maneira, destacada, justamente pela sua proposta de ser uma rádio 

regional.  

 
[...] o nosso compromisso com a região é divulgar as ações da região, o que 
que vai acontecer na região, na comunidade, ouvir a comunidade, aí 
quando tem o aniversário da cidade vizinha, a rádio tá presente noticiando 
[...] Aí nós falamos os acontecimentos daquela comunidade, aí tem um fato 
importante naquele local, nós noticiamos o fato importante de cunho 
informativo, ou seja  [...] um campeonato de futebol, é… um final de semana 
alegre que vai ter na comunidade. Às vezes, nós transmitimos missas ou 
eventos das localidades aqui da região. (SANTANA, 2020). 

 

É comum os locutores chamarem repórteres que estão em vários pontos da 

cidade e da região, como, por exemplo, da Feira Livre Municipal, símbolo cultural da 
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cidade como já foi descrito. Presente na Feira, a Rádio Clube se coloca em espaço 

significativo para a audiência.  

No programa A tarde é Nossa, que foi ao ar em 1º de novembro de 201998, 

percebeu-se que o local apareceu supervalorizado nas falas da cantora entrevistada, 

Joyce França.  

 

Eu faço questão de dizer: ‘Amo Salvador’, mas eu sou do interior, eu sou do 
interior da Bahia, eu sou de Santo Antônio de Jesus [...] eu vim de interior, da 
zona rural, hoje não moro mais... mas eu vim de lá. Então, estar lá na terra 
que é referência de cultura também, como a Bahia, foi muito especial. Eu sou 
de lá, você é daqui, mas nós somos todos iguais [...]. Passei uma semana lá 
em Pernambuco, falando da minha cidade, carregando aí cada um no 
coração [...]. ([Entrevistada]FRANÇA, 2019). 
 

 O lugar é onde as manifestações culturais se estabelecem (Beltrão99, 2004 

apud LIMA, 2007). Cada vez que a entrevistada cita o local, percebe-se que não se 

refere apenas à questão geográfica, mas à representatividade cultural que ele traz.  

O local também aparece pelas diversas participações de ouvintes, cada um de uma 

parte da região e de outras territorialidades, que se conectam à emissora pela 

proximidade cultural que mantém com a região: 

   Do programa Bom dia cidade, de 9 de dezembro de 2020:  

 

Tem mais uma ouvinte aqui, Felipe: “Bom dia a todos!”, É a Nívea, 
acompanhando a nossa Clube, lá do Tabuleiro das Almas. ([Locução de] 
CASTRO, 2020)  

A dona Alaíde Barbosa está em São Paulo. Bom dia Felipe! Elaine! Que 
Deus proteja todos vocês! Um abraço dona Alaíde aí em São Paulo, em 
Vargem Grande, acompanhando a gente. ([locução de]CASTRO, 2020).  

O Tonhão Santos, lá de Cotia/São Paulo ([locução de] CASTRO, 2020).  

          

 Do programa Clube da Criança, de 28 de novembro de 2020:  

 
Olha, a Juanice lá no Chile, ela tá desejando bom dia, pra mim, pra 
Valdelice, pra Conça, pra escritora Paula Anias e pra todos os queridos 
ouvintes. ([Locução de] COSTA, 2020). 

        
  
 Do programa A tarde é nossa, de 27 de novembro de 2020:  
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Tem o Fábio também, boa tarde pra vocês todos aí! De Brasília, Distrito 
Federal. O Fábio, né? Tá lá em Brasília, acompanhando a gente também. 
([Locução de] OLIVEIRA, 2020). 

 

A rádio faz a hipersegmentação a partir da interação com os ouvintes, 

principalmente pelas redes sociais.  

Percebe-se nos locutores a estratégia de tentar fazer a mediação entre os 

convidados das entrevistas com público da região.  Ao receber a dupla sertaneja 

mineira Mateus Ferraz e Tiago no programa A tarde é nossa, de 27 de novembro de 

2020100, o locutor Edilson Oliveira aproveitou para falar do território e sua cultura. 

 

[...] a gente espera passar essa fase pra ter vocês também, em breve, 
fazendo shows  aqui, aliás Santo Antônio de Jesus  que promove o maior 
São João da Bahia, né? ... Aqui é uma região muito fértil também nos 
festejos juninos. Além de Santo Antônio de Jesus, Cruz das almas, 
Amargosa, tem um tripé muito bacana, que é onde acontece os maiores 
festejos juninos da Bahia, né? Alguns dos maiores, né? Santo Antônio, Cruz 
das Almas, Amargosa, fica bem próximo aqui da gente. Então, a gente 
espera tê-los aqui em breve, fazendo essa festa maravilhosa, que todo 
mundo gosta, que combina muito com o som de vocês, tá bom? ([locução 
de] OLIVEIRA, 2020).  

 

O locutor, desse modo, estabelece uma relação entre a dupla mineira e a 

localidade, deixando uma possibilidade de aumento deste vínculo com uma possível 

apresentação da dupla na região do Recôncavo. Apesar de ser um modo de 

influenciar a aceitação do público por um determinado artista, estratégia da indústria 

cultural, esse é também um modo de valorizar um símbolo cultural tão presente em 

outros territórios, mas que acabou entrando na cultura local: o gênero sertanejo.  

Com artistas da terra, o locutor usa da mesma estratégia – construir um elo 

do entrevistado com o local –, tentando levá-lo para mais próximo da audiência. A 

ideia foi usada na entrevista com a artista baiana Mari Antunes da banda Babado 

Novo, no programa A Tarde é nossa que foi ao ar em 4 de dezembro de 2020101:  

 

Você já esteve aqui em Santo Antônio, né? Já conhece um pouco, eu sei que 

tá mais de passagem agora mas já esteve aqui, tocando por algumas vezes. 

O que te marcou aqui na cidade, Santo Antônio de Jesus, pela tua passagem, 

uma dessas tuas passagens? ([Locução de] OLIVEIRA, 2020). 
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Essa abordagem fez a artista, que já é conhecida nos grandes 

conglomerados de mídia do Brasil, conectar-se com a cultura do Recôncavo. 

Nascida no sul da Bahia, a cantora declara que possui uma relação com a cidade de 

Santo Antônio de Jesus (BA): 

  

Eu fiz um show [antes da banda Babado Novo], que meus empresários 

lembram até hoje que foi aí em Santo Antônio de Jesus.
102

 Então, eu digo 

que é também uma terra de divisor de águas, assim, na minha carreira. 

([Entrevistada] ANTUNES, 2020).  

 

c) Artistas: Um grande número de artistas regionais, entre compositores, 

cantores, instrumentistas, escritores, etc., participa de programas da Rádio Clube. E 

quase sempre são apresentados em tom de valorização e reconhecimento.  Essa é 

uma maneira possível de ir na contramão de programas da mídia hegemônica em 

que, algumas vezes, a figura do nordestino é estereotipada, como já citado.  

   O programa A Tarde é nossa recebe103, às sextas-feiras, artistas locais ou de 

regiões diferentes, mas que têm alguma afinidade com o público regional, ou que  

buscam esta afinidade, como discutido na categoria anterior. Os programas 

abordam a vida, a trajetória e os gêneros musicais dos artistas, mas temas diversos 

vão sendo colocados no bate-papo. A presença deles, na emissora, é um meio de 

fazer acontecer a representação cultural – principalmente quando os artistas são da 

região –, porque a rádio, local de apresentação, representa de algum modo o seu 

“contexto de ocorrência”, não sendo, portanto, uma participação distante da 

realidade do público (ARANTES, 1990, p. 19-20). Pelo contrário, estão inseridos no 

grupo que representa e são “signos” dessa cultura. Um exemplo disso foi verificado 

no A tarde é Nossa, de 1º de novembro de 2019104. Nesse programa, a cantora de 

forró da região, Joyce França, conta como foi sua turnê em Pernambuco, 

reconhecendo o seu papel de representante cultural. 

 

Porque, de qualquer forma, a gente leva o nome da cidade... a gente leva a 

Bahia, quando a gente vai, a gente leva tudo isso junto [...] A gente volta 
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com o coração cheio de gratidão, mas com a responsabilidade de fazer 

melhor em casa, né? Na nossa Bahia, na nossa Terra. 

([Entrevistada]FRANÇA, 2019). 

 

Nas edições desse programa que foram analisadas, percebeu-se que o 

locutor, Edilson Oliveira, aproveitou da representatividade e da influência dos artistas 

para tocar em questões sociais.  No episódio do A tarde é Nossa, de 4 de dezembro 

de 2020105, cuja entrevistada  foi a cantora  Mari Antunes - como já dissemos na 

categoria anterior : baiana, vocalista da banda Babado Novo - o locutor aproveitou a 

oportunidade de estar com uma representante de um forte símbolo da Bahia, o Axé, 

para tratar, além da carreira e do trabalho da artista,  sobre o impacto da pandemia 

no setor de eventos musicais no estado da Bahia, algo que envolve a 

empregabilidade:  

 

Esse período, realmente, é muito delicado, a gente sabe. O setor que mais 

está sofrendo com isso é o artístico. A gente sabe que não tá fácil, não são 

apenas os vocalistas, os cantores mas tem todo o pessoal por trás de 

produção, o pessoal que trabalha na montagem das estruturas, tudo 

parado, né? Isso reflete de uma forma tremenda [...] pra essas pessoas que 

tanto necessitam deste, que foi o primeiro a parar e vai ser o último a ser 

retomado, que é a questão dos eventos, né? ([locução de] OLIVEIRA, 

2020).  

[...] logo quando a pandemia se instalou no nosso país, já era claro, 

evidente que a classe artística, o entretenimento, a arte musical seriam as 

últimas a se restabelecer e voltarem pro mercado, afinal de contas, a gente 

está ligado totalmente a esse lance da aglomeração da interação com 

pessoas [...] É uma gama de profissionais... são tantas famílias que um 

evento só consegue gerir, dar [...] emprego pra tanta gente, e de fato é 

triste, uma situação assim [...]. ([Entrevistada] ANTUNES, 2020). 

 

Os próprios entrevistados acabam levando à emissora símbolos de sua 

cultura, sejam escritores, músicos, ou contadores de histórias. Nesse mesmo 

programa, os interlocutores falaram bastante sobre a baianidade: mistura de ritmos, 

alegria, o carnaval e as festas, tudo isso como parte da identidade cultural da Bahia. 

A presença dos artistas na emissora como símbolos culturais pode ser 

vista, também, no programa Clube da Criança. Na edição de 28 de novembro de 

2020, a locutora, de 14 anos, recebeu no estúdio a escritora e também historiadora e 

pesquisadora local Paula Anália Anias, para falar sobre o seu livro “História sua e 
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minha: beiju de coco da Dona Nenzinha". Durante a conversa, outra artista 

renomada no estado Palmira Heine, escritora,  pesquisadora, professora 

universitária, fez uma participação por telefone, contando seu envolvimento no 

projeto do livro voltado para crianças, mas que trata de uma iguaria que ambas 

consideram um patrimônio imaterial do estado, o beiju de coco.106 A presença das 

escritoras na rádio deu a audiência a oportunidade de conhecer e valorizar símbolos 

de sua cultura.  

No jornal Alerta Total, de 3 de dezembro de 2020107, o locutor, Hélio Alves,  

entrevistou dois escritores regionais para divulgar uma Antologia feita por artistas 

locais: “Danni O. Motta e Jorge Santana, eles que vão falar sobre um evento 

literário, que vai ser realizado na querida cidade de Amargosa. É o evento 

‘Amarguras ao vento, beleza da terra’” ([locução de]ALVES, 2020). 

 

d) Cultura: Cada grupo, numa determinada região desenvolve formas de 

expressão e organiza símbolos de modo a torná-los significativos (ARANTES,1990).  

Além das temáticas vistas até agora, a Rádio Clube FM se relaciona com a cultura 

de sua região, referindo-se a uma série de símbolos que a representa, pelos 

sentidos que lhes foram dados por esta mesma cultura.  Menções à cultura local 

aparecem em muitos programas da emissora, entre eles:  Alerta Total, Bom dia 

cidade, Clube da Criança e A tarde é nossa. Os temas da cultura regional vão sendo 

tratados, de acordo com o ritmo dos eventos, festas e comemorações realizados na 

cidade.  

 

Por exemplo, nós estamos na época de São João, nós não vamos ter festa 
[devido à pandemia], mas a emissora tá fazendo forró até cinco, tocando as 
músicas típicas da região [...] e fazendo lives com os artistas. Eles não podem 
vir, mas a gente faz a live, e a rádio transmite a live deles, tanto nas redes 
sociais como no rádio, nós transmitimos, aí essa programação diária. 
(SANTANA, 2020). 

 

Os elementos simbólicos tratados na emissora fazem sentido para a cultura 

do Recôncavo Baiano, a apresentação deles nos programas comunica que a rádio 

está interligada com a cultura. No programa, A tarde é nossa, de 1º de novembro de 
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2019108, o tema cultura ganhou grande espaço no programa, embora a entrevistada, 

Joyce França, tenha sido convidada para falar sobre sua experiência de cantar no 

estado de Pernambuco. Propositadamente ou não, dentro da amplitude do tema 

cultura, diversos aspectos foram levantados pelos interlocutores, entre eles, a 

questão da diversidade cultural:  

 

A gente vê que você tá levando o nome de Santo Antônio de Jesus lá pra 
outro estado, né? Uma outra cultura também, é nordestino, mas tem as 
suas particularidades. A cultura do povo de Pernambuco [...]. É uma ponte 
interessante que esse encontro da nossa cultura baiana com a 
pernambucana [...] É uma troca. ([Locução de] OLIVEIRA, 2020).  

 

Alfredo Bosi (1992, p. 308) destaca que a “unidade ou uniformidade parece 

não existir em sociedade moderna alguma”. O locutor e a artista conversaram sobre 

diversidade cultural com um discurso de unidade mesmo com as diferenças: “Eu sou 

de lá, você é daqui, mas nós somos todos iguais e isso é muito gostoso” 

([Entrevistada] FRANÇA, 2020). Esse tipo de abordagem, no rádio, tende a levar as 

pessoas à valorização de ambas as culturas e a ter uma visão nova sobre o que é 

diferente de seus costumes. Com a discussão, a rádio exerce também um papel de 

mediador de tensões culturais.  

No episódio de 4 de dezembro de 2020109, a cultura baiana foi tratada 

também em relação aos costumes: festa, alegria e miscigenação, principalmente ao 

tratar do Axé110, como elemento representativo da cultura baiana:  

 
O Axé... quando ele foi lançado, ele veio, ele já surgiu de uma mistura de 
ritmos.  Isso é uma característica de nós baianos... esse caldeirão de ritmos 
né, essa miscigenação, isso é muito forte na nossa cultura e isso não ia 
ficar isento na música. ([Entrevistada] ANTUNES, 2020).  

Pois é e nós estamos na Bahia, Bahia é um estado festivo o ano inteiro. Em 
especial, nesse período de fim de ano, né? ([Locução de] OLIVEIRA, 2020).  

A Bahia é o estado que tem música no sangue de todo mundo, aí então vai 
conseguindo absorver bem os outros ritmos [...]. ([locução de]OLIVEIRA, 
2020).  
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Nesses comentários, a rádio legitima características da cultura local por meio 

de pessoas que ali exercem uma certa influência sobre o público: a artista e o 

locutor. A emissora toma como base a identidade local (PERUZZO, 2005). 

O programa Alerta Total, de 3 de dezembro de 2020111, entrevistou escritores 

regionais, como dito na categoria Artistas. No bate-papo, além de explicar o 

trabalho, a antologia Amarguras ao vento: belezas da terra, incentivaram artistas 

ainda não conhecidos em sua própria terra a divulgarem suas obras, a fim de 

desenvolver a cultura da região:   

  
E o projeto iniciou justamente desse anseio por enfatizar um pouco mais a 
cultura da nossa região, e mostrar pra aquele artista –  pra aquela artista, 
que tá ali pensando: ‘Pô, será que eu devo mesmo acreditar nessa coisa da 
escrita? Será que eu devo produzir e tal?’ – que, sim, é possível produzir, 
que, sim, a gente tem um espaço pra essas publicações, que a gente pode 
concretizar isso. Então, vem nessa linha o nosso projeto. ([Entrevistado] 
SANTANA, 2020). 

 

No programa Clube da Criança, de 28 de novembro de 2020112, citado na 

categoria anterior, os temas da literatura, do patrimônio imaterial local e da cultura 

africana aparecem nas falas das entrevistadas e da locutora. Dentro de um livro 

voltado para crianças, sobre a história do beiju de coco113, outros assuntos que 

envolvem o tema foram tratados como, por exemplo, a dificuldade de incentivo à 

cultura por parte do poder público local e os problemas dos artistas da terra com 

essa questão, nesta época da pandemia; o registro de um patrimônio cultural 

imaterial da região; a criação de uma fundação que trabalha com a cultura, enfim, 

diversos assuntos correlacionados circularam em uma hora de programa.   

 

[...] o livro tem uma qualidade imensa porque traz questões da nossa 
história, né? E que precisam ser colocadas para as crianças. Então, nós 
precisamos estar sempre conhecendo, sempre valorizando a nossa história, 
né? E faz parte da cultura imaterial baiana, faz parte da nossa história, 
como diz o título do livro, né? ([Entrevistada] HEINE, 2020). 

A gente já tá com uma conversa com a secretária Estadual de Cultura, pra a 
gente dar andamento do tombamento no beiju de coco, como patrimônio 
imaterial do território do Recôncavo pelo Iphan, nós já estamos 
conversando. ([Entrevistada] ANIAS, 2020). 
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Eu como historiadora... eu tinha o compromisso com a verdade 
historiográfica das fontes, da pesquisa oral, dos documentos, né? [...] Esse 
livro, ele traz a história da criação do beiju do coco de dona Maria Santana, 
que é uma mulher negra, empreendedora, que já faz parte da história do 
Recôncavo [...] Com certeza, já vai contribuir pra preservação da nossa 
memória cultural da Região Nordeste, onde o beiju de coco já é uma das 
mais apreciadas iguarias. ([Entrevistada]ANIAS, 2020).  

[...] a Unicef criou o podcast para que conteúdo didático sobre a história e 
cultura afro-brasileira continue disponível para alunos do ensino infantil e 
ensino fundamental, de 3 a 8 anos, professores e até familiares [...]. 
([locução de] COSTA, 2020).  

A gente precisa preconizar esses princípios, né? A gente esqueceu as 
nossas matrizes. Principalmente, também a matriz indígena, mais ainda do 
que a matriz africana. ([Entrevistada]ANIAS, 2020). 

 
 

O Clube da Criança trata de temas importantes para a cultura e de grande 

interesse por parte dos adultos, inclusive dos pais, já que trabalha a cultura voltada à 

criança. Apesar disso, não deixa de dialogar com o público infantil em alguns 

quadros, como o Baú de cultura, que traz curiosidades para o público mirim, além de 

entrevistas com crianças, e a música tocada, que geralmente é direcionada para o 

público infantil. 

Pelo exposto, a categoria cultura tem grande relevância na programação da 

Rádio Clube FM. A emissora usa vários recursos para destacar as manifestações 

simbólicas da região. 

 

e) Gêneros musicais: A arte é significativa e traz em si uma série de 

sentidos que representam uma cultura (ARANTES, 1990). Como a emissora visa a 

atingir vários públicos, observa-se, pela escuta, que circulam na programação 

músicas que vão do brega à MPB, passando por samba, pagode, reggae, rock, funk, 

pop nacional e internacional, axé, sertanejo e vários outros. Embora o forró seja um 

gênero bastante ligado à cultura local, pelo fato de a cidade promover uma das 

maiores festas juninas da Bahia, ele é bastante tocado no período de festa junina e, 

fora desse período, vários outros gêneros ganham espaço. Como já pontuamos, 

alguns horários da programação segmentam determinados gêneros, dando 

destaques àqueles ligados a cultura local, como por exemplo o samba e o reggae. O 

reggae, nascido na Jamaica foi bastante aceito na Bahia, sendo levado por cantores 

baianos como Caetano Veloso, que nasceu no Recôncavo, e Gilberto Gil. Já o 

samba tem suas origens no samba de roda, ritmo originado também no Recôncavo 

Baiano e que influenciou outras vertentes do samba no Brasil (SANTOS, 2018).  
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Em relação aos gêneros musicais que não trazem relação tão forte com a 

cultura local, percebemos que há uma tentativa da emissora em promovê-los ou em 

trabalhar com os que são mais consumidos pela cultura local. No programa A Tarde 

é Nossa, de 27 de novembro de 2020114, o locutor, Edilson Oliveira, recebeu a dupla 

sertaneja Mateus Ferraz e Thiago e, no meio da entrevista, fez as conexões entre a 

dupla mineira, o gênero sertanejo e a cultura baiana: 

 

Locutor: [...] E a gente ainda tá na expectativa de ter vocês aqui na Bahia 
também, visitando a rádio e fazendo shows, né? Promovendo a música de 
vocês aqui pra nossa Bahia, que é tão grande e tão diversificada também. 
Tem aí, certamente, a música de vocês precisa muito daqui da festividade 
toda baiana, né? Baiano gosta de festa, vocês sabem bem disso, né? 
[...].([locução de] OIVEIRA, 2020) 

Músico:  Sim. São fortes demais. Nosso sonho é conhecer vocês aí, fazer 
um showzão pra toda essa Bahia [...] ([Entrevistado], FERRAZ, 2020) 

A gente já foi e gravou a música Personal... que é o que tá rolando e, 
graças a Deus, tá sendo muito aceito na Bahia [...].([Entrevistado], FERRAZ, 
2020) 

Locutor:  [..] Tô sabendo que vai ter parceria na rádio aí? ([locução de] 
OIVEIRA, 2020) 

Músico: Vem coisa boa! Os ouvintes fiquem ligados aí na música Personal, 
vai ter uma parceria diferenciada aí  [...].([Entrevistado], FERRAZ, 2020) 

Locutor: [...] Então, a gente espera tê-los aqui em breve fazendo essa festa 
maravilhosa, que todo mundo gosta, que combina muito com o som de 
vocês, tá bom? [...].([locução de] OIVEIRA, 2020) 

 

Muitas vezes, uma emissora pode tentar convencer a cultura local a aceitar 

um determinado gênero musical devido a parcerias comerciais. Desse modo, a 

adesão a gêneros musicais, símbolos de outras culturas, nem sempre é natural. Mas 

no caso das novas variações do gênero sertanejo, ainda que possa haver uma certa 

influência da emissora, a aceitação do público pode estar relacionada também com 

o fato de a cultura baiano ter facilidade em abraçar ritmos diferentes, como disse o 

locutor.115   

   Outro exemplo da atenção dada aos gêneros musicais pela Rádio Clube FM  

pode ser visto no episódio do programa A tarde é Nossa, de 4 de dezembro de 
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Disponível em: https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/196803755236000. Acesso em: 

10 dez. 2020. 
115 Embora a intenção da pesquisa não seja tratar de ritmos musicais em si nem de variações da 

música sertaneja,  o objetivo esse comentário é apenas explicar que o locutor tentou aproximar a 
música sertaneja da cultura baiana. Entretanto, as falas sugerem haver uma parceria comercial sendo 
formulada entre a rádio e a dupla, o que pode justificar as conexões feitas pelo locutor. Contudo, 
ainda assim, considera-se que há também afinidades entre as pessoas dessa região da Bahia e o 
ritmo sertanejo, que vão além de influências dos meios de comunicação.  
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2020116, citado em outras categorias e no qual se discutiu também o gênero Axé e 

as mudanças pelas quais vem passando:   

[...] Na verdade, o que tá acontecendo com o Axé, já aconteceu com os 
outros ritmos também, que é essa questão da música ser cíclica né? [...]  
Um processo mesmo de ir maturando, e de renovação. O sertanejo teve 
esse processo dele de renovação [...] O lance mistura dentro do Axé 
sempre existiu, ele já surgiu de uma mistura de ritmos. Isso é uma 
característica de nós, baianos. Esse caldeirão de ritmos, né, essa 
miscigenação isso é muito forte na nossa cultura e isso não ia ficar isento 
na música. Então, o Axé ele veio com inspirações e influências do frevo, do 
maracatu, internacionais [...], inserindo algumas células que estão num 
contexto atual pra umas células raízes. ([Entrevistada]ANTUNES, 2020). 

 

Segundo a abordagem feita pela entrevistada Mari Antunes, o Axé, um dos 

símbolos da cultura baiana, passa por mudanças como é próprio da música popular. 

A artista também lembrou ao público um dos principais elementos da cultura   

baiana: a miscigenação.  

A presença desses gêneros musicais na emissora e a forma como são 

tratados nos programas mostram que há uma tentativa de relacioná-los com 

elementos da cultura local. A mistura de gêneros, nesse caso, representa a mistura 

de raças, culturas e ritmos que o Recôncavo e a Bahia possuem, não se resumindo 

apenas ao Axé, como às vezes é passado pela grande mídia.   

 

f) Religião: A religiosidade é bastante percebida na Rádio Clube FM, embora a 

emissora faça uma programação generalista. Nota-se que boa parte dos ouvintes 

que participam são religiosos, certamente por serem, muitos deles, os mesmos 

ouvintes da antiga AM, cujo cunho religioso era ainda mais presente. Em diversas 

interações do público, identificamos referências a Deus e à fé, como estas do 

programa Falando Alto, de 11 de dezembro de 2020117.    

 

Boa tarde meus amigos! Que Deus abençoe grandiosamente cada um de 
vocês [...]. (OSVALDO, nome fictício). 

Quem não obedece às leis dos homens, não obedece às leis de Deus. 
Amém. (RICARDO, nome fictício). 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/3448940441808968. Acesso 

em: 11 dez. 2020. 

https://www.facebook.com/300669513294579/videos/413950869739732
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/3448940441808968


152 

         Na edição do Falando Alto de 17 de novembro118, que entrevistou os 

candidatos eleitos à prefeitura e vice-prefeitura de Santo Antônio de Jesus (BA), os 

ouvintes interagiram também com mensagens religiosas: “Parabéns Genival e 

Careca! [prefeito e vice eleitos em 2020] Que Deus abençoe a sua nova caminhada!” 

(ROSA, nome fictício).   

          Mesmo os locutores que não fazem programas religiosos retribuem os votos 

dos ouvintes e, às vezes, expressam algo sobre religião, como verificamos no 

programa Clube da Criança, de 28 de novembro de 2020119:  

 

Então, vamos pra nossa oração da criança? Você que tá aí na sua casa, 
junte as suas mãozinhas e ore comigo: Querido Deus, gosto muito do 
senhor. Gosto do papai, da mamãe, dos meus irmãos [...] ([locução 
de]COSTA, 2020). 
 

          No Bom dia Cidade, de 14 de dezembro de 2020120, o locutor Felipe Pereira 

faz um comentário citando os mandamentos cristãos:  

 

Busque, a cada dia que passa, ser uma pessoa melhor e, sobretudo, com o 
coração sempre voltado a ajudar o outro. Quem acredita em Deus aí? Eu 
acredito que a maioria vai dizer assim: ‘Eu! Eu acredito!’. Eu também 
acredito. Então, se a gente acredita em Deus, vamos tentar fazer o que ele 
nos ensinou [...] Lembra do primeiro mandamento que ele ensinou? ‘Amar a 
Deus sobre todas as coisas’. Isso é muito interessante. E, na sequência, 
amar ao próximo como a nós mesmos [...]. ([locução de]PEREIRA, 2020). 

 

Embora o programa seja um horário de jornalismo, o comentário foi feito 

espontaneamente pelo locutor. O fato de o público ser religioso talvez seja o motivo 

de o locutor passar este tipo de mensagem com naturalidade e sem causar 

estranhamento à audiência. Somado a isso está o fato de a emissora  pertencer a 

um grupo religioso. O que chama a atenção na categoria religiosidade é o fato de 

que, ainda que com a migração para FM a programação religiosa tenha ficado 

restrita a seis programas da grade, a religiosidade aparece em outros horários, 

certamente por fazer parte da cultura dos ouvintes e de alguns locutores.  
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Obviamente, os programas que são do formato religioso falam sobre temas 

religiosos, de acordo com as celebrações que acontecem na Igreja Católica ao longo 

do ano. Mas também tratam de valores, solidariedade, comunhão, saúde, entre 

outros assuntos que estão relacionados com a cultura cristã. No mês de dezembro, 

por exemplo, os programas trataram da preparação para o Natal, em especial o 

programa A vida do povo de Deus. Além dos programas, identificamos na escuta da 

rádio que algumas vinhetas também trazem mensagens religiosas, com trechos 

bíblicos inseridos no intervalo comercial, durante a programação. 

 

g) Ouvintes: De acordo com o diretor da emissora, a forma de interação da rádio 

com a audiência ganhou mais dinamismo a partir da FM, apesar de terem duração 

mais limitada. Além da questão comercial, um dos motivos da diminuição de tempo 

de interação foi dar mais fluidez à programação e tocar mais músicas, já que a FM é 

caracterizada pelo musical e o dinamismo da programação. Mesmo com a redução 

do tempo de participação, os ouvintes continuam presentes na emissora – como 

observamos na escuta – e colocam suas vozes, impressões sobre os programas, 

pedem música, citam os entrevistados, interagem com eles. Às vezes, levam 

notícias de suas regiões, participam ao vivo do estúdio ou por telefone, fazem 

reclamações e pedidos entre várias outras ações.  A seguir, algumas participações 

do programa Bom dia cidade, de 9 de dezembro de 2020, que indicam alguns destes 

tipos de interação. Elas foram lidas pela locutora Elaine Castro, e alguns nomes de 

ouvintes não foram mencionados. 

 

[...] Mas muito bonito a apresentação de vocês aí no início. Ô Elaine, 
aproveita para fazer para o Inácio assim também, quando ele voltar... Ele 
está de férias ou como tá, como é que está? [sic]. ([locução de]CASTRO, 
2020). 

Tem mais aqui, Felipe:  a dona Alaíde Barbosa está em São Paulo:  ‘Bom 
dia Felipe! Elaine! Que Deus proteja todos vocês! Um abraço dona Alaíde aí 
em São Paulo, em Vargem Grande, acompanhando a gente. ([locução 
de]CASTRO, 2020) 

Ouvinte aqui questionando, dizendo que o relógio do contorno, ali próximo à 
prefeitura, está parado. Há gente que se baseia muito com aquele relógio! 
([locução de]CASTRO, 2020). 

Tem mais um ouvinte aqui:  “Bom dia! Passando para noticiar um poste com 
a lâmpada queimada na Rua Dos Ferreira Silva”. Todos os dias, esse 
ouvinte, está aqui nos alertando. E a gente aproveita e passa esse recado 
aí para os responsáveis da iluminação pública. ([locução de]CASTRO, 
2020). 
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 [...] Você, Felipe, está de parabéns mais Elaine. Nesse programa 
maravilhoso que nosso amigo Inácio faz, você está fazendo muito bem, 
graças a Deus!. Mas eu quero, nesse momento, parabenizar uma pessoa 
muito importante na minha vida, que é o meu pai, sr. José de Jesus Santos, 
morador de Teolândia na Bahia, que está fazendo 105 anos hoje. ([locução 
de]CASTRO, 2020). 

 

A citação da participação constante do público gera uma proximidade com a 

rádio e convida outros a participarem. Diversos ouvintes interagem em vários 

horários. Percebe-se que o ouvinte se sente íntimo dos locutores e tem a rádio como 

uma companhia ou algo que faz parte de sua vida. Algumas vezes, os locutores 

incentivam os agradecimentos dos entrevistados do programa, a fim de se 

mencionar nomes de ouvintes e gerar mais proximidade. No exemplo abaixo, do 

programa Alerta Total, de 3 de dezembro de 2020121, o locutor pede que a 

entrevistada - a miss real Santo Antônio de Jesus, Alice Passos - faça 

agradecimentos. Enquanto a convidada cita alguns nomes, o apresentador explica, 

inclusive, quem é uma das ouvintes citadas. Desse modo, cria-se uma interação 

entre a audiência: 

 

Locutor: Você quer fazer algum agradecimento, para as pessoas que 
estiveram ao seu lado lhe apoiando, tanto na preparação como também até 
a sua ida ao Rio de Janeiro? Fique à vontade. ([Locução de]ALVES, 2020). 

Entrevistada: Então, quero agradecer a todos meus familiares. Minha mãe, 
meu pai que sempre estavam… ([Entrevistada]PASSOS, 2020). 

Locutor: Pode Falar os nomes! ([Locução de]ALVES, 2020). 

Entrevistada: Joselito, Sandra, todas as pessoas que estavam junto comigo. 
Minha vó Dora, minha vó Nice, minha tia Uda, que pediram para mandar um 
beijo também. ([Entrevistada]PASSOS, 2020).  

Locutor:  Uda, pra quem não sabe, é dona Miúda do Badacuva, na Jangada. 
([Locução de]ALVES, 2020).  

 

Alguns ouvintes participam dos programas, apresentando também seus 

talentos como, por exemplo, no infantil, Clube da Criança. Segundo o diretor da 

rádio, o programa tem participação de crianças: 

 

Essas outras crianças, nesse programa, leem historinha pra incentivar a 
leitura [...] Aí tem a participação do dia: a criança que também é artista, que 
canta ou que faz alguma coisa, ou que imita. (SANTANA, 2020).  
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 Muitas das participações dos ouvintes no Clube da Criança são feitas no 

próprio estúdio. Porém, na escuta, vimos que houve uma diminuição da participação 

de crianças no espaço da rádio por causa das restrições impostas pela pandemia da 

covid-19. Entretanto, o Clube da Criança, de 28 de novembro de 2020122, contou 

com a presença de uma ouvinte mirim: “E tem Bia também aqui, que tá com esse 

penteado lindo, tá aqui arrasando... Pessoal, não sei se tá dando pra ver na live, 

mas ela tá linda, tá uma princesa hoje” ([Locução de] COSTA, 2020). 

Muitas vezes os locutores comentam as participações dos ouvintes mais 

assíduos, como esta do Clube da Criança, também de 28 de novembro de 2020:  

 
Um beijo, dona Aidil. Gente, quando eu escuto esses áudios de dona Aidil, 
sempre eu fico com a mesma cara. Eu fico assim, parece que eu recebi um 
abraço de carinho, porque dona Aidil é uma pessoa maravilhosa. ([locução 
de]COSTA, 2020).  

 

Ainda de acordo com o diretor da emissora, o programa de maior audiência é 

o Alô Clube, cujo tema central é a participação do ouvinte. O programa vai ao ar  das 

10 às 12 horas, geralmente o horário de pico do rádio: 

 

Esse horário é o horário que tem mais participação de ouvinte, é o horário 
que o ouvinte mais manda o WhatsApp, que o ouvinte mais liga aqui na 
emissora no telefone, é o horário mais comentado. (SANTANA, 2020).  

 

O chamado Clube Amigos da Fé – ao qual nos referimos na seção sobre a 

história da Rádio Clube –, composto por ouvintes que colaboram financeiramente 

com a emissora, é ainda uma estratégia que ajuda na relação rádio e audiência: 

 

[...] A pessoa colabora, recebe uma carteirinha da emissora. Nós temos aqui 

convênio com algumas clínicas, laboratórios[...] Hoje são mais de 5 mil 

pessoas que fazem parte desse Clube Amigos de Fé e que colaboram e 

passam informações, notícias pra rádio [...] Nós temos um grupo de 

WhatsApp pra essas pessoas, né? (SANTANA, 2020). 

 

Percebe-se que essas várias formas de contribuição dos ouvintes do Clube 

Amigos de Fé, seja financeira, seja com informações, são maneiras de a rádio se 

manter como patrimônio da região. Esse é um modo também de o público participar 

da produção da mensagem, ainda que limitadamente. Alguns ouvintes têm o 
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costume de visitar a emissora para fazer as ofertas em dinheiro, pedir doações no ar 

ou simplesmente para conhecer o prédio e visitar os locutores. Uma dessas visitas 

aconteceu em meio à pandemia, também no programa Clube da Criança de 28 de 

novembro de 2020:  

 

Gente, olha que maravilha, a gente tem aqui um pessoal que tá aqui no 
nosso estúdio. Eu quero agradecer a Levi e o seu papai que vieram ver a 
gente e tão aqui no estúdio, vieram visitar a gente. ([locução de]COSTA, 
2020). 

 

Outra visita que percebemos na escuta aconteceu no horário do jornal Bom 

dia cidade, de 9 de dezembro de 2020.  Uma ouvinte foi à rádio pedir ajuda para a 

compra de um remédio. Estimuladas pelos locutores, ainda no decorrer do 

programa, ou seja, em menos de duas horas, várias pessoas já haviam declarado a 

ajuda. Os apresentadores aproveitaram a ocasião para elogiar e comentar a 

solidariedade da audiência sempre que situações parecidas acontecem:   

 

Uma senhora procurou aqui o nosso departamento de jornalismo para fazer 
um apelo, a fim de comprar um medicamento de uso contínuo que ela está 
com dificuldade para poder adquirir. Bom dia! Como é o nome da senhora?  
([locução de]PEREIRA, 2020). 

  

Uma das marcas de uma rádio mobilizadora é a sua proximidade com o 

ouvinte e o estímulo à solidariedade, à participação em acontecimentos e a 

proximidade com a comunidade (ORTRIWANO, 1985, p. 30). Percebe-se que esses 

elementos estão presentes na interatividade proposta pela Rádio Clube FM.  

 De modo geral, a característica temática de programas, na Rádio Clube, 

trabalha a relação com a cultura local de várias formas: por meio de notícias locais e 

prestação de serviço; através da presença de representantes da cultura local e dos 

elementos simbólicos que ganham espaço na emissora; das músicas relacionadas à 

identidade local; por meio da interatividade, colocando o púbico e alguns de seus 

temas no ar; e através da discussão sobre a cultura regional e sua identidade. A 

seguir, será analisada a relação da emissora com a audiência a partir dos recursos 

da linguagem radiofônica que ela adota.  

 

3.2.2.3 Linguagem radiofônica  

 



157 

Um recurso da linguagem radiofônica bastante usado na Rádio Clube é o da 

expressividade na fala. Outro, é a música, que também é uma forte característica da 

região. Numa intensidade menor, verificou-se, ainda, o uso de alguns efeitos 

sonoros para criar imagens e reforçar mensagens. Na coleta dos dados, foram 

identificadas três subcategorias da categoria linguagem radiofônica da Clube FM: 

 

a) Linguagem verbal 

b) Música  

c) Efeitos sonoros 

 

a) Linguagem Verbal: No que se refere aos recursos da linguagem verbal, a 

Rádio Clube usa das funções da linguagem para convencer o ouvinte sobre o que 

deseja expressar. Cada formato de programa faz uso da função mais apropriada aos 

seus objetivos, ainda que, num mesmo programa, apareçam várias funções de 

linguagem diferentes. É claro que essas descrições não embarcam completamente o 

uso que é feito da linguagem radiofônica na emissora, principalmente pelo fato de a 

rádio ter a maioria da programação ao vivo, sempre com entrevistados novos e 

incrementos na programação que podem alterar também os usos da linguagem. O 

que se objetiva aqui é apresentar o que foi observado na coleta de dados que 

culminou com a escuta da rádio. 

    Na Rádio Clube FM, observa-se que, em alguns momentos, os locutores 

aproveitam da linguagem do  jornalismo para fazer comerciais como se estes 

fizessem parte da notícia.123 Não usam nenhuma trilha ou efeito para indicar a 

mudança de assunto. A ausência da trilha reforça a ideia do comercial fazer parte da 

notícia, conferindo, assim, mais credibilidade, de modo a favorecer a aceitação do 

produto ou serviço vendido, conforme já dito aqui. Isso é recorrente ao longo da 

programação. Reproduzimos aqui um trecho extraído do Bom dia Cidade, de 9 de 

dezembro de 2020:  

 

Chegando com as primeiras informações que movimentaram o plantão do 
hospital regional nas últimas 24 horas. Daniela de Jesus Silva, 38 anos, 
Alexvaldo Fiel de Souza, 36 anos e Ronaldo da Conceição, 40 anos, todos 
residentes em Santo Antônio de Jesus, se envolveram em acidente de 
moto. Os três foram socorridos e trazidos aqui para o HRSAJ, sendo 

                                                           
123

 Esse uso foi citado em outra categoria, mas que cabe, também, na discussão sobre linguagem 

radiofônica. 



158 

atendidos e, em seguida, liberados. Estamos em nome do Hospital do 
Dente. O consultório odontológico mais completo da cidade. Na rua dos 
correios ao lado da igreja matriz. Acesse o Instagram do Hospital do Dente. 
([locução de]ALVES, 2020).

124
 

 

Aqui a técnica foi a linguagem verbal e o silêncio (ausência da trilha).  Nesse 

mesmo programa, outra estratégia identificada foi a expressividade na voz, durante 

a veiculação de testemunhal de propaganda, a fim de reforçar o apelo e sugerir ao 

ouvinte a confiança no produto indicado. Além disso, termos populares foram usados 

também para criar conexão entre o discurso da rádio e a  linguagem da região. 

 

No oferecimento da pomada Ney Max para você que sofre com artrite, 
artrose, bico do papagaio [...]. Acordou com aquela dor na pá? Na verdade, 
é região lombar, mas eu gosto de falar a linguagem do povo. O povo diz o 
seguinte: “eu acordei com a dor na pá, que eu tô me vendo rodado! ” Então, 
se você acordou com a dor na pá, vá até a farmácia e procure a pomada 
Ney Max. Tem sebo de carneiro na composição [...] Basta colocar um 
pouquinho na mão, você esfrega assim, oh! [locutor mostra na live] Entre as 
mãos [...] E aí pode massagear. Rapidamente, em menos de um minuto, 
você já vê o lugar começar a ficar gelado. Daqui a pouco, esquenta. Daqui a 
pouco, passou! Aí tomou a porrada, uma pancada na perna [...] Porrada, se 
estiver jogando bola, pancada é se bateu de repente em uma mesa [...] Aí 
fica aquele lugar roxo, ô negócio que dói! Acontece isso direto com você, 
não é, Elaine? A gente, às vezes, passa despercebido aí bate, na quina da 
mesa, a região da coxa. Heim! Gente, como dói! Aí você vai à farmácia e 
pronto! Comprou a pomada Ney Max, esfregou na mão, deu a massagem, 
ela esquenta, depois esfria, depois passou a dor. Pomada Ney Max, não se 
iluda. O nome é esse, pomada Ney Max. Não é Neymar, não, viu gente. É 
Ney Max! ([locução de]PEREIRA, 2020). 

 

 

Na escuta, observou-se que a forma de fazer o testemunhal com a linguagem 

bem coloquial e a particularidade do locutor, inclusive com um pouco de humor, 

falando expressões do povo, coloca o ouvinte atento ao comercial, que, com a forte 

expressividade, tende a convencer sobre a mensagem e receber a adesão. Como 

discutido no capítulo primeiro, a linguagem radiofônica sugere os sentidos e a 

aceitação da mensagem a ser passada, além de  criar mais proximidade com o 

público.  

 Percebe-se que o locutor, Felipe Pereira, tem o costume de usar os ditados 

populares, com algumas interpretações, para reforçar o conteúdo que quer passar.  

Em linguagem coloquial, esses ditados expressam também as crenças da cultura 

popular, como vemos nestes trechos do mesmo episódio do Bom dia cidade: 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/3849863825032214. Acesso 

em: 15 dez. 2020. 

 

https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/3849863825032214
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E caso receba alguma mensagem dessa natureza, desconfie! Seguro 
morreu de velho, desconfiado tá vivo, não morreu ainda. Se o seguro 
morreu de velho, o desconfiado ainda tá vivo e com os olhos, ó, bem 
arregalados. ([locução de]PEREIRA, 2020). 

 

Usa-se aqui um dos sentidos dados ao ditado popular, acrescentando mais 

informações. Com isso, o locutor está propondo que os ouvintes não aceitem como 

seguros links de desconhecidos, mas que desconfiem e não acessem, a fim de 

evitar danos maiores.  

No intuito de se aproximar da linguagem da audiência, este mesmo locutor 

usa termos bem populares e explica por que faz essa opção:  

 

A tripa tá batendo assim uma na outra, ó! [locutor faz demonstração na live] 
Intestino? Eu não! Eu gosto de falar a linguagem do povo: a tripa tá batendo 
assim uma na outra já, de fome. Você manda uma coisa bonita dessa, hein? 
Hein, Elaine? [...] A gente só vê, olha assim, vê, mas comer... baba – a baba 
chega a escorrer pelo canto da boca –, mas comer que é bom, nada, necas 
de pitibiriba.

125
 ([locução de]PEREIRA, 2020).  

 

Os locutores escolhem usar expressões da linguagem regional. No programa 

A tarde é nossa, de 1º de novembro de 2019126, notou-se que, além de comentários 

sobre os sotaques baiano e pernambucano, alguns termos usados tanto pelo locutor 

quanto pela cantora entrevistada estabeleceram uma identificação da cultura local 

com a emissora, uma vez que são o jeito regional de falar:    

 

– Você acha o quê? Que a gente não tava fuçando a sua vida, não é?  
([locução de]OLIVEIRA, 2020).  

– Não se avexe não! ([locução de]OLIVEIRA, 2020). 

– Oxente! ([Entrevistada]FRANÇA, 2020).  

– É a Pró [professora] Lu, né? ([Entrevistada] FRANÇA, 2020). 

 

Outro recurso de expressão verbal identificado foi o tom  sério e a voz 

empostada na vinheta institucional com a mensagem de Natal em nome da equipe, 

estratégia que busca passar credibilidade ao público. 

                                                           
125

 Nessa fala, o locutor está fazendo um comentário sobre a foto de alguma comida, que uma ouvinte 

enviou ao WhatsApp da rádio, querendo dizer que o envio da foto fez aumentar a sua fome. Parece 
que, ao usar o termo “tripa”, o locutor foi chamado a atenção nos bastidores, porém continuou seu 
discurso.  
126 Disponível em https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/2798948933491014. Acesso 

em: 8 nov. 2019. 

https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/2798948933491014
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No geral nota-se que a maioria dos comunicadores tem um estilo de locução 

de AM, com bastante discurso, no desenvolvimento das ideias, ritmo e entonação 

pausados e, por vezes, com vozes empostadas. De oito locutores ouvidos durante a  

programação, observa-se que dois, ao menos, têm estilo de locução de FM. 

Percebe-se ainda, durante a escuta da emissora, que praticamente todos os 

locutores falam com o sotaque, expressões e entonação regionais e fazem disso um 

compromisso, como afirma o diretor: “Então, nós [...] tamos [sic] presentes em toda a 

região porque nós falamos a linguagem mesmo do povo, sabe? De toda a região 

aqui” (SANTANA, 2020). Embora citando aqui a “linguagem” num sentido bem 

amplo, Santana (2020) esclarece que, em termos de linguagem radiofônica, a 

grande preocupação que a emissora traz é a de ser uma rádio alegre: 

 
[...] Nós procuramos, no máximo com seriedade, fazer um programa alegre, 
pra cima. Então, nós adotamos assim ser um programa[programação] que 
atenda o ouvinte, mas de forma alegre, cordial... Nós temos hoje o slogan 
“Rádio clube a sua amiga de fé” ... e tem outro slogan também que é “Indo 
bem mais longe pra ficar mais perto de você”. (SANTANA, 2020).  

 

A Rádio Clube FM se apropria de padrões de linguagem radiofônica para se 

colocar como a melhor opção de emissora da região, entretendo o ouvinte, com 

locuções quase sempre animadas, principalmente nos programas musicais, a fim de 

manter a audiência a partir da empolgação e dos sentimentos expressos em relação 

ao ouvinte. Isso aparece em alguns recursos  como, por exemplo, nas vinhetas 

institucionais: "Tá na Clube, tá com tudo". “Muito mais potência, muito mais 

audiência. Clube FM”, “A rádio do seu coração”. “Apaixonada pelo ouvinte.” Esse 

estilo animado também estabelece vínculo com a audiência, já que a cultura baiana 

é permeada de comemorações, danças e músicas.  

  

b) A música: Como foi tratado no primeiro capítulo desta dissertação, a música é 

fundamental na linguagem radiofônica. No geral, ela marca o tempo, cria o ambiente 

e mostra a mudança de assunto, além de reforçar uma mensagem (BIANCHI, 2011). 

A Rádio Clube faz bastante uso de músicas como trilha sonora, principalmente nos 

programas musicais, religiosos e de variedades, em ritmos que expressam os 

quadros dos programas. A rádio utiliza o recurso de mudar de trilha sonora de 

acordo com o que acontece num determinado momento de um programa. Por 
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exemplo: No programa Clube da Criança de 19 de dezembro de 2020127, uma 

ouvinte enviou um áudio pelo WhatsApp, com uma poesia de própria autoria. Na 

reprodução do áudio, foi colocado o instrumental da música Então é Natal, com o 

intuito de despertar o sentimento da audiência.  

Outro modo de sugerir sentimentos aos ouvintes através da música foi a 

veiculação de uma série de mensagens no período do Natal de 2020, feitas pelos 

anunciantes, tendo como trilha sonora também a música Então é Natal, que já está 

na memória auditiva do público. Diversas mensagens se referiram ao ano difícil de 

2020 com votos de “Feliz Ano Novo”. Além de mexer com os sentidos, foi uma 

estratégia de propaganda de marcas e produtos, com forte poder de adesão devido 

ao apelo sentimental. É também um modo de relacionamento com a cultura local, 

uma vez que os anunciantes são locais. Na rádio, os ouvintes entram em contato 

com as lojas que veem em seu território. 

A música é utilizada como elemento artístico no rádio. De acordo com Arantes 

(1990), a arte é significativa, principalmente quando traz uma série de sentidos 

dados pela própria cultura que representa. Boa parte das canções utilizadas nos 

programas da emissora fazem parte do contexto cultural dos ouvintes, algumas 

vezes se adaptando à época e à programação da rádio. Na semana do Natal de 

2020, por exemplo, o programa Papo de Samba, que toca canções deste gênero, 

utilizou como músicas de fundo da fala do locutor trilhas natalinas como Bate o Sino 

Pequenino, em ritmo de samba, sendo essa uma forma de se aproximar da festa 

vivida da audiência.   

Nota-se, ainda, a presença de muitos jingles animados, mantendo o 

sentimento de empolgação e alegria que a emissora deseja passar. O jingle do fim 

do ano de 2020, por exemplo, incluiu diversas vozes, dando a ideia de muita gente, 

num mesmo objetivo. Os ritmos dos jingles são em forma de música pop ou rock e 

tentam dar o aspecto moderno de FM à plástica, buscando se aproximar dos 

padrões das rádios FMs dos grandes centros. Os jingles são usados tanto nas 

propagandas dos anunciantes quanto nas peças institucionais. Alguns jingles 

traziam o  gênero sertanejo, bastante consumido, atualmente, pela cultura local. 

 

                                                           
127

 Disponível em: https://www.facebook.com/300669513294579/videos/235905031304990. Acesso 

em: 19 dez. 2020. 

https://www.facebook.com/300669513294579/videos/235905031304990
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c) Efeitos sonoros: Algumas vinhetas de abertura de programas usam efeitos 

que transmitem a ideia de suspense e novidade, a fim de atingir principalmente o 

público jovem. O programa Clube da Criança usa também vozes de crianças para 

marcar as vinhetas dos quadros. Há bastante vinhetas de quadros dos programas, 

efeito para apontar a hora certa, jingle com nomes dos locutores, enfim, elementos 

próprios da linguagem do rádio. O silêncio usado entre uma frase e outra é próximo 

da locução do AM e permite maior assimilação da mensagem que será ouvida, 

porém se afasta da característica de locução de FM, que geralmente é mais rápida e 

direta. 

   Ao fazer algumas propagandas, alguns locutores dialogam com o 

sonoplasta no ar. Por exemplo, para introduzir um testemunhal sobre um café 

produzido na região, o operador de rádio pôs um efeito sonoro do café caindo na 

xícara que serviu de introdução para o locutor fazer o testemunhal. Tudo isso a fim 

de despertar a curiosidade e o interesse sobre a mensagem, o que pode levar a uma 

adesão.  

Num dos episódios do programa A tarde é nossa, foi colocado um efeito de 

voz: “Misericórdia!”, que é um tipo de interjeição usada na Bahia para expressar 

admiração ou espanto com alguma coisa.  Mas, no geral, através da escuta, 

observou-se que a rádio utiliza ainda poucos efeitos. Percebe-se que a Clube, com 

apenas três anos de migração, traz naturalmente uma influência da amplitude 

modulada no que se refere à linguagem.   Isso, de algum modo, faz ouvintes antigos 

continuarem se identificando com a rádio, ao perceberem elementos da emissora 

AM.  

 A partir do que foi exposto a respeito dos dois modelos de emissora, 

apresenta-se, no quadro 7, um comparativo, a fim de esclarecer as principais 

diferenças entre esses dois veículos. 

 

Quadro 7- Comparação entre dois modelos de emissoras regionais 

Dois modelos de emissoras regionais 

 Rádio Mantiqueira FM 100,7 – 

Cruzeiro/SP 

Rádio Clube FM – S. Ant. de 

Jesus/BA 

Distribuição da 

programação 

● Dial FM 100,7 

● Aplicativo Rádio 

Mantiqueira FM 

● Dial FM 92,7 

● Site 

● Aplicativo Clube FM 92.7 

● Facebook – uso frequente 

transmissão  – ao vivo e on 
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demand  

● YouTube – transmissão ao 

vivo parcialmente - menos 

frequente 

Uso das redes 

sociais 

● YouTube – programas 

diferentes do dial  

● Facebook – notícias, 

trechos de programas on 

demand – não atualizados 

● Instagram – notícias, 

eventos, promoções e 

propagandas da rádio  

● YouTube – alguns 
programas on demand e 
ao vivo - atualizados e 
programas diferentes do 
dial 

●  

● Facebook –programas on 

demand e ao vivo 

atualizados e notícias em 

geral 

● Instagram – propagandas e 

promoções da rádio 

 

Foco de trabalho 

declarado pelos 

gestores 

● Entretenimento e 

informação 

● Divulgar o que acontece na 

região 

Público ● Adulto 

● Jovem 

● Classe B,C e D 

 

● Adulto 

● Jovem 

● Crianças 

● Classe A,B,C e D 

Relação com a 

audiência através 

dos formatos de 

programas 

Estratégias usadas:  

 

● Musicais - segmentação de 

alguns gêneros da música 

● Radiojornal local, e 

prestação de serviço e 

policial 

● Testemunhais e promoções 

–- divulgação de produtos, 

serviços e marcas locais  

● Transmissões de missas 

locais 

 

 

 Cultura e manifestações simbólicas 

– com representatividade parcial 

Estratégias usadas: 

 

● Musicais -– segmentação 

em alguns gêneros 

musicais. 

● Religiosos  

● Radiojornal local, 

entrevistas, programa 

esportivo; 

● Instrucional  

● Testemunhais e entrevistas 

comerciais – divulgação de 

produtos, serviços e 

marcas locais 

 

Cultura e manifestações simbólicas 

– ampla representatividade  

 

Relação com a 

audiência através 

da temática de 

programas  

Estratégias usadas:  

● Apresentação de notícias 

locais e regionais e 

prestação de serviço. 

● Divulgação de eventos 

locais e regionais 

● Interatividade –- temáticas 

dos ouvintes, de modo 

Estratégias usadas: 

● Apresentação de notícias 

locais, regionais e 

prestação de serviço 

● Destaque e valorização do 

lugar (território) 

● Destaque de artistas locais 

e regionais nos programas  
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controlado, são postas na 

programação. Valorização 

do ouvinte nas celebrações 

de aniversário. 

 

Temas culturais e identidade 

cultural são pouco presentes. 

● Valorização de símbolos 

culturais local e regional  

● Gêneros musicais 

trabalham mistura de 

ritmos presentes na região, 

destacando similaridades e 

trabalhos regionais 

● Representação da 

religiosidade católica de 

parte do Recôncavo 

Baiano 

● Interatividade –- ainda que 

de modo restrito, coloca o 

ouvinte como parte do 

processo de produção da 

emissora, através de seus 

temas posto no ar.   

Representantes da cultura local, 

temas sobre a identidade da região 

e os elementos simbólicos são 

destacados na emissora.  

Relação com a 

audiência através 

da linguagem de 

radiofônica 

Estratégias usadas: 

 

● Linguagem verbal – 

coloquial, sotaques da 

região, desperta 

curiosidade e usa de 

discursos que representam 

o clima vivido pela 

audiência. Usa de vozes 

para fomentar uma ideia. 

Os slogans procuram 

passar a ideia de que a 

rádio é propriedade dos 

ouvintes. Em alguns 

momentos, entonação de 

vozes em estilo AM.  

● Música –- expressa a 

mistura de culturas 

presentes na região. É 

trabalhada de forma 

abrangente. Gênero 

sertanejo é o que mais 

caracteriza a cultura 

regional. 

Usada para criar sensações 

e a imagem da emissora.  

● Efeitos sonoros – despertar 

a curiosidade, imprimir a 

ideia de pioneirismo, 

tradição e modernidade e 

representar o clima cultural 

vivido pela audiência  

Estratégias usadas: 

 

● Linguagem verbal – 

coloquial, sotaques da 

região, uso de expressões 

regionais. A expressividade 

colocada gera adesão a 

ideias e produtos. Uso de 

ditados que expressam as 

crenças da cultura popular. 

Linguagem próxima do 

estilo AM. Os slogans 

tentam passar a ideia de 

rádio alegre, onde o 

ouvinte tem prioridade.   

 

● Música – marca ideias que 

a rádio deseja passar. 

Busca despertar 

sentimentos e entrar no 

clima vivido pela audiência. 

Os gêneros musicais 

fazem parte do contexto 

dos ouvintes. Alguns 

jingles usam gêneros 

relacionados com a cultura 

local.  

● Efeitos sonoros – usados 

para reforçar a mensagem, 

criar o clima do programa, 

destacar expressões 

locais. Usa do silêncio em 

locuções mais pausadas, 
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A cultura local é representada pelos 

sotaques e alguns gêneros 

musicais. 

 

para reforçar o discurso. 

 

A cultura local aparece nos 

sotaques, uso de expressões 

locais, ditados populares, pelos 

gêneros musicais representativos e 

efeitos com expressão local.. 

Fonte: A autora (2021). 

Percebe-se que a Rádio Clube FM 92,7, por ser uma emissora que preservou 

o compromisso com a cultura local, proposto quando operava em AM, usa de 

estratégias que representam e valorizam a comunidade. A Rádio Mantiqueira FM 

100,7 –- que existe desde a Mantiqueira a AM -– passou por um processo de 

migração diferenciado. Já tendo nascido FM, ela busca agora manter a tradição e o 

patrimônio histórico da Mantiqueira AM, que foi desligada. Dessa forma, seu 

envolvimento com a região é focado, principalmente, nas notícias locais e na 

prestação de serviço. Isso confirma que é mais comum emissoras AM terem maior 

ligação com os elementos simbólicos de suas regiões. Ratifica também que, após a 

migração, emissoras podem manter elos com a cultura local, como a Clube FM, que 

por ter uma tradição de AM, ainda foca nesses vínculos culturais. No entanto, ainda 

cabe discutir a questão do patrimônio cultural imaterial construído pelas emissoras 

AM, que precisa ser levado em conta nos processos de migração AM/FM. Esse é o 

assunto do próximo capítulo.   
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CAPÍTULO 4 –   AS RÁDIOS MANTIQUEIRA AM E CLUBE AM  

                                COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL  

 

O rádio traz em seu bojo um patrimônio de representações simbólicas que 

ajudam a identificar e interpretar as culturas que se desenvolveram em diversas 

regiões do Brasil.  Pelo exposto no capítulo anterior, verifica-se que as emissoras 

estudadas, após passarem, cada uma a seu modo, pelo processo de migração de 

AM para FM, tentam gerar proximidade com  suas regiões de formas diferentes: uma 

adentrando mais nos símbolos culturais que a outra. Neste capítulo, analisa-se a 

questão do patrimônio cultural imaterial nestas emissoras, partindo de uma reflexão 

de como este conceito se aplica ao rádio para, em seguida, identificar este 

patrimônio nos veículos estudados, considerando suas antigas operações - Rádio 

Mantiqueira AM 550 de Cruzeiro (SP) e Rádio Clube AM 680 de Santo Antônio de 

Jesus (BA). O objetivo aqui é discutir a ideia do rádio enquanto patrimônio cultural 

imaterial e verificar como estas emissoras, enquanto AM, se envolveram com suas 

regiões a ponto de se tornarem um bem intangível desses territórios. A reflexão é 

relevante para se ter uma visão das perdas e dos ganhos do processo de migração 

no patrimônio imaterial construído pelo rádio no Brasil.  

Embora, no país, ainda sejam poucas as pesquisas que têm buscado discutir 

o rádio enquanto patrimônio cultural imaterial, existe uma preocupação com o 

registro deste meio de comunicação com este selo, a fim de se preservar a história e 

a memória que ainda há em programas, emissoras e locutores de modo geral. Um 

estudo pioneiro nessa linha é o realizado por Antônio Adami (2014). Trabalhando a 

história do rádio, este pesquisador destaca o quanto este meio de comunicação 

ajuda a aprofundar a própria história do país. Evoluindo seus estudos, com destaque 

para o rádio paulista, o autor trabalha a questão do patrimônio do rádio, discutindo 

aspectos legislativos em vista de uma preservação da memória do rádio de São 

Paulo (ADAMI, 2020).  De acordo com Adami, o patrimônio do rádio 

 

todos os dias desaparece um pouquinho, correndo sério risco de sumir por 
completo, por diferentes fatores, primeiramente pelo fato de que, 
infelizmente, muitos dos profissionais de rádio dos anos 1920, 1930, 1940 e 
até dos anos 1950 estão nos deixando, dada a idade, mas também pelo fato 
de que muito da história do rádio se perde em gavetas, salas, caixas e 

demais depósitos sem o mínimo cuidado (ADAMI, 2020, p. 57). 
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Diante desse cenário de perda da história, acelerado pelo processo de 

migração, a discussão de como salvaguardar esse bem radiofônico se faz urgente.  

Para discutir o conceito de patrimônio cultural imaterial aplicado ao rádio, 

utilizaremos como base a noção de patrimônio cultural imaterial desenvolvido nos 

campos da Antropologia, Sociologia, História e Memória. Sobre a discussão a 

respeito da preservação da memória do rádio, nossa base de estudos é o já citado 

trabalho de Adami (2020). 

 

 

4.1 O conceito de patrimônio cultural imaterial 

 

A palavra patrimônio tem sua origem do latim patrimonĭum e se refere aos 

bens de família, herança; pode ser definida também como riqueza ou preciosidade. 

Durante muitas décadas, o conceito de patrimônio foi construído a partir de sua 

dimensão material. A ideia de patrimônio estava voltada para a propriedade, a 

preservação ou para o conceito de herança a ser transmitida. De acordo com 

Gonçalves (2003), a preocupação relativa ao patrimônio não é nova. Era 

preocupação das sociedades tribais, do mundo clássico, da Idade Média e chegou à 

atualidade, uma vez que, querer preservar a memória faz parte das sociedades 

humanas.  

A partir da Revolução Francesa, o patrimônio deixou de ser considerado 

apenas como um bem privado e se tornou também o conjunto de bens que formam 

a identidade de uma nação. É nesse período que o olhar se volta para os 

monumentos, castelos, prédios, paisagens, edifícios históricos ou até mesmo 

cidades e obras de arte (ABREU, 2003). A ideia de patrimônio cultural material se 

conjuga, nessa época, a com ideia de nacionalidade, tendo de fundo questões 

políticas e históricas. Mecanismos de políticas públicas começam a ser criados para 

salvaguardar obras que corriam risco de extinção, conforme avançavam as 

mudanças causadas pela modernidade. Revolucionários franceses quiseram destruir 

obras e monumentos que lembravam antigos regimes, ao que alguns intelectuais se 

posicionaram contra, por considerar que nestas obras estava também a história do 

povo, e não somente a dos nobres, dos reis ou do clero.   

 Segundo Sant’Anna (2003), é a partir da Segunda Guerra Mundial que 

começam a se conceber os processos e as práticas como patrimônio, e é também 
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desse momento histórico que surge a preocupação com um patrimônio da 

humanidade, percepção essa que “veio de países asiáticos e do chamado Terceiro 

Mundo” (SANT’ANNA, 2003, p. 49). Nessas regiões, o que faz de algo um 

patrimônio não é precisamente a materialidade, mas o significado que determinada 

coisa ou processo tem como expressão de uma cultura. Portanto, salvar o 

conhecimento que faz este elemento se manter é algo de extrema importância.  

De acordo com Pelegrini e Funari (2008),  na segunda metade do século XX, 

começa a surgir uma série de questionamentos sobre o conceito de patrimônio 

reconhecidos e protegidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, a Unesco.128  Esta Organização foi criada em 1945, com o 

intuito de combater os conflitos entre  as nações, defendendo a ideia de um 

patrimônio da humanidade. Nessa mesma época, o conceito antropológico de 

cultura já abarcava “o conjunto de realizações humanas em suas mais diversas 

expressões” (ABREU, 2003, p. 33). Com base em novos estudos das ciências 

humanas, a Unesco revisou seu conceito, ampliando, portanto, a ideia daquilo que 

deveria ser considerado um bem cultural. Além disso, críticas a modelos políticos e 

sociais dos anos 1960 levaram também à consideração de bens culturais numa 

esfera imaterial. Essa nova apreciação desses bens passou a ser propagada a partir 

de encontros mundiais. 129 

 

O mundo ocidental só começou realmente a considerar estas questões 
quando, após a aprovação da Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natural da Unesco, em 1972, países do Terceiro Mundo reivindicaram a 
realização de estudos para a proposição, em nível internacional, de um 
instrumento de proteção às manifestações populares de valor cultural. 
(SANTA’ANNA,2003, p. 50).

130
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 A Unesco foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial com o “objetivo de garantir a paz por 

meio da cooperação intelectual entre as nações, acompanhando o desenvolvimento mundial e 
auxiliando os Estados-Membros (hoje são 193 países) na busca de soluções para os problemas que 
desafiam nossas sociedades”.  Atua nas áreas de: Educação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e 
Sociais, Cultura e Comunicação e Informação. Unesco – Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura. Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/. Acesso 
em: 22 jun. 2020. 
129

 Segundo Pelegrini e Funari (2008, p. 35), as “cartas patrimoniais resultantes de conferências 

internacionais realizadas nas décadas de 1960 e 1970, em especial na ‘Carta de Veneza' (1964), na 
‘Declaração de Amsterdã’ (1975) e na ‘Declaração do México’ (1982) fixaram novos padrões para a 
apreciação dos bens culturais”. 
130

 A partir dessa solicitação, em 1989, é feita a Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura 

Tradicional e Popular (SANT’ANNA, 2003). 

https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/
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Diante desse cenário, foi preciso criar uma nova concepção de patrimônio 

com características próprias, diferentes das do patrimônio material, que trabalha com 

as ideias de conservação e direito de propriedade limitado. Enquanto o patrimônio 

material, está relacionado a uma identidade nacional, o patrimônio imaterial se refere 

às representações simbólicas que constroem o capital cultural de um determinado 

povo e de uma região, embora elas também façam parte de uma nação. A ideia de 

um patrimônio intangível mudou o paradigma do conceito, fazendo os intelectuais e 

pesquisadores das ciências sociais voltarem o olhar para as manifestações culturais: 

“línguas, festas, rituais, danças lendas, mitos, músicas, saberes, técnicas e fazeres 

diversificados” (ABREU; CHAGAS, 2003, p. 11). É importante ressaltar que, apesar 

das diferenças nestes dois conceitos, ambos constituem um patrimônio cultural. 

 

4.2 O patrimônio cultural imaterial no Brasil: aspectos legislativos 

 

A preocupação com o patrimônio cultural imaterial surgiu no Brasil na década 

de 1930, época em que o país buscava construir sua identidade e integração 

nacional. Porém, a criação do decreto de tombamento (Decreto-Lei 25 de 30 de 

novembro de 1937), que “organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional”131, contemplou apenas o patrimônio material. Em 1937, o governo de 

Getúlio Vargas criou também o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan), por meio da Lei nº 378. Cabe a este órgão federal “proteger e promover os 

bens culturais do País, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações 

presentes e futuras”.132  

É na Constituição Federal (CF) de 1988 que o reconhecimento de um 

patrimônio imaterial aparece. Em seu artigo 215, é expressa a necessidade de 

defesa, valorização, produção e difusão do patrimônio cultural brasileiro, tendo em 

vista a valorização da “diversidade étnica e regional”. O parágrafo terceiro deste 

artigo afirma o seguinte:  

A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 
visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do 
poder público que conduzem à:  

I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro”;  

                                                           
131

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm. Acesso em: 6 ago. 

2020. 
132

 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/872. Acesso em: 17 jul. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/872
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II - produção, promoção e difusão de bens culturais; 

III -  formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 
múltiplas dimensões;  

IV - democratização do acesso aos bens de cultura;   

V - valorização da diversidade étnica e regional. (BRASIL, 1988).  

 

No artigo 216, a Constituição considera a existência do patrimônio cultural 

imaterial no Brasil como algo que se relaciona com a história, a memória e a 

identidade de um grupo:  

 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”.  

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. (BRASIL, 1988). 

 

A referência ao patrimônio cultural imaterial, na Constituição, mostra que a 

preocupação existe há alguns anos no país.  Embora a Lei coloque como dever do 

Estado a garantia, valorização e incentivo dos bens culturais, ela também prescreve 

a “colaboração da comunidade”.  Nesse sentido, pode-se considerar que a 

promoção de um patrimônio cultural imaterial é também papel de quem lida e 

interfere, de alguma maneira na cultura, como por exemplo, os meios de 

comunicação de massa, que são um bem público, ainda que a sua maioria, no 

Brasil, seja dirigida por empresas privadas.  

De acordo com o Iphan, a Constituição Federal amplia o conceito de 

patrimônio cultural, considerando os bens culturais de natureza imaterial. Outro 

ponto importante do artigo 216 da CF é o estabelecimento do registro e do inventário  
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como formas de preservação além do tombamento.133  Em vista do exercício seu 

papel, o Iphan abriu caminho para o Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000, que 

instituiu “o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem 

patrimônio cultural brasileiro”134. O decreto também criou o Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial135 e trata de outras questões relacionadas a este patrimônio. 

Com base na Constituição, o decreto afirma o seguinte:    

 

Art. 1º  Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial 
que constituem patrimônio cultural brasileiro. 
§ 1º  Esse registro se fará em um dos seguintes livros: 
I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e 
modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 
II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas 
que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 
entretenimento e de outras práticas da vida social; 
III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas 
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, 
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem 
práticas culturais coletivas. 
§ 2o  A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a 
continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a 
identidade e a formação da sociedade brasileira. (BRASIL, 2000). 

 

Outro conceito de patrimônio imaterial – confirmado também pelo Brasil em 

2006 –  é o expresso pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, a Unesco,  na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial, ocorrida em Paris, em 17 de outubro de 2003:   

 

as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – com 
os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 

                                                           
133

  Em 2004 foi criado, no Brasil, o Departamento do Patrimônio Imaterial (DPI), a fim de se estruturar 

as políticas de salvaguarda dos bens culturais. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234. Acesso em: 17 jul. 2020. Ver-se-á, mais adiante, a 
importância dessas políticas para o patrimônio cultural imaterial. 
134

 Presidência da República. Decreto Nº 3.551, de 4 de agosto de 2000. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3551.htm. Acesso em: 16 jul. 2020.  
135

 De acordo com o Iphan (2012), o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, criado pelo Decreto 

nº 3.551/2000, tem por objetivo fomentar as ações do governo federal na criação de políticas de 
salvaguarda, proteção e divulgação do patrimônio. Dessa forma, ele busca valorizar a diversidade 
cultural tão marcante no Brasil. Cabe ao Programa, ainda, a captação de recursos, bem como a 
promoção e a criação de parcerias que apoiem a preservação do patrimônio imaterial. Outro 
programa do governo que promove a manifestação cultural é o Programa de Apoio a Atividades 
Artesanais – Paca, cujo objetivo é valorizar e preservar o trabalho de artesão, melhorando também a 
qualidade de vida. O Paca é coordenado pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. 

 
  

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3551.htm
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associados –  que as comunidades, os grupos e, em alguns casos os 
indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A 
CIÊNCIA E A CULTURA, 2003, p. 2).  

 

A Convenção também afirma que o patrimônio cultural imaterial se manifesta 

em: 

a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do 
patrimônio cultural imaterial; b) expressões artísticas; c) práticas sociais, 
rituais e atos festivos; d) conhecimentos e práticas relacionados à natureza 
e ao universo; e) técnicas artesanais tradicionais. (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 2003, 
p. 2-3).  

 

É nessa convenção que a Unesco dá as orientações sobre a salvaguarda do 

patrimônio imaterial. Essas orientações são medidas que visam a garantir a 

realização de um patrimônio cultural imaterial, a saber:  identificação, 

documentação, investigação, preservação, proteção, promoção, valorização, 

transmissão e revitalização. 

Com base nesses conceitos, vemos que o patrimônio cultural imaterial está 

ligado principalmente a grupos e regiões e trazem características específicas. Os 

bens imateriais têm características próprias que o configuram, portanto não é todo 

bem cultural que pode ser caracterizado como patrimônio imaterial. Este se 

manifesta de diferentes formas ao longo do tempo e é reconhecido, antes, pelos 

próprios grupos. O grupo o reconhece como algo que representa a sua identidade, 

que fala da sua história e está impresso na memória como algo do qual não se 

deseja esquecer, pelo valor e representatividade que assume nessa cultura. Outra 

característica é que o bem imaterial geralmente é transmitido de uma pessoa para 

outra ou de uma geração a outra, fazendo parte do cotidiano do grupo. Tal bem 

imaterial se constitui, ainda, como algo que se transforma dentro de um processo 

dinâmico e que pode assumir significados diferentes de um grupo para outro.  

Algumas vezes, um bem cultural pode ter dificuldades para manter-se vivo, e 

esses problemas podem ter origens diversas, desde questões financeiras a pessoas 

que continuem as tradições. O enfrentamento disso deve ser de interesse da 

comunidade detentora daquele bem, indo em busca de apoios tanto governamentais  

quanto técnicos, além de recursos de empresas privadas (BRAYNER, 2012).  
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Diante desse desafio é que a salvaguarda do patrimônio se torna relevante. 

Os instrumentos de salvaguarda dos bens imateriais são o inventário e o registro. O 

primeiro consiste numa listagem descritiva dos bens, a partir da construção de uma 

documentação que manifeste a sua existência e as diversas fases pelas quais ele 

passou, assim como o estágio em que se encontra na atualidade.  

Trata-se de descrever e documentar uma manifestação cultural por meio da 
realização de entrevistas, produção de textos, fotografias, desenhos, 
gravações sonoras, filmagens, entre outros recursos de documentação. 
(BRAYNER, 2012, p. 22).  

 

O segundo, o  registro136 é a inscrição dos bens em um ou mais livros citados 

no Decreto nº 3.551, de 2000, já descritos anteriormente – Livro de Registro dos 

Saberes, Livro de Registro das Celebrações, Livro de Registro das Formas de 

Expressão, Livro de Registro dos Lugares.  A inscrição nesses livros classifica o bem 

como Patrimônio Cultural do Brasil, no Iphan.137  

 
Esse reconhecimento... Tem como efeito a obrigação, por parte do poder 
público, de documentar e dar ampla divulgação a esse bem, de modo que 
toda a sociedade possa ter acesso a informações sobre sua origem, sua 
trajetória e as transformações por que passou ao longo do tempo... 
(BRAYNER, 2012, p. 23).  

 

O registro se dá a partir do inventário, que inclui a identificação das ameaças 

e dificuldades para a existência de um determinado bem e o reconhecimento do 

quanto ele contribui para o desenvolvimento do grupo ao qual pertence. As 

recomendações para a salvaguarda são uma condição para que um bem seja 

registrado como Patrimônio Cultural do Brasil. No processo de registro, devem caber 

as propostas de como o bem em questão será preservado. Essas propostas são 

elaboradas pelos grupos interessados, juntamente com as instituições públicas ou 

privadas.  

Feito o registro, é elaborado um plano de salvaguarda pelo Iphan. Esse plano 

prevê as ações de preservação que serão desenvolvidas tanto pelo  poder público 

quanto pelas instituições e pessoas que fazem parte dos grupos sociais envolvidos 

com aquele patrimônio. Tais ações precisam considerar, ainda, o modo como as 

                                                           
136

 Os pedidos de registro de bens culturais imateriais devem ser feitos de acordo com os artigos 2º a 

4º da Resolução Nº 001, de 3 de agosto de 2006. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/687/. Acesso em: 25 jun. 2020. 
137

 Tal processo é o reconhecimento realizado em nível federal através do Iphan, porém o 

reconhecimento de um bem como patrimônio imaterial pode ser requerido também nas instâncias 
estadual e municipal.  

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/687/
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manifestações registradas vão contribuir para o desenvolvimento daquele grupo. Em 

resumo, o processo de preservação passa pelas etapas de: identificação, 

documentação, registro e salvaguarda (BRAYNER, 2012).  A preservação acontece 

de modo mais efetivo quando é assumida pelas pessoas que fazem parte do 

processo de produção e manifestação daquele bem.  Esse envolvimento, prescrito 

na Constituição como já pontuamos, torna-se relevante para que a preservação seja 

mais eficaz, uma vez que a comunidade detentora do bem em questão terá mais 

propriedade para pensar e avaliar as formas de preservação.   

Diante do exposto a respeito do conceito de patrimônio cultural imaterial e 

sobre alguns aspectos de legislação brasileira a respeito deste patrimônio, há ainda 

que consideramos o fato de que a Constituição Brasileira de 1988, no artigo 221, 

prescreve para os meios de comunicação a promoção da cultura nacional e regional, 

afirmando o seguinte: 

 
A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão 
aos seguintes princípios: 

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção 
independente que objetive sua divulgação; 

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 
percentuais estabelecidos em lei; 

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. (BRASIL, 
1988). 

 

Portanto, direcionar uma produção voltada também para as manifestações e 

representações simbólicas, sejam elas nacionais ou regionais, faz parte do papel 

social dos veículos de comunicação. Desta forma, há uma relação entre os meios de 

comunicação e a questão do patrimônio cultural imaterial das diversas culturas 

existentes no Brasil. No rádio, essa relação com as manifestações simbólicas –  

através das características de regionalismo e de proximidade  bem peculiares às 

emissoras regionais – aparece, principalmente, através da linguagem, das notícias, 

conteúdos e tipos de programas escolhidos pela rádio, privilegiando a cultura e os 

acontecimentos locais e/ou regionais, conforme já discutido neste estudo. As 

expressões, os termos comuns, as festas, as crenças, a culinária, os lugares 

simbólicos  são elementos que estão enraizados na vida das pessoas e foram 

valorizados pelo rádio, em sua história.  Tais temas convivem ou conviveram nas 

emissoras regionais em concomitância com os temas e notícias nacionais e globais. 
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A seguir, é abordado como uma  rádio que traz em si esse arsenal da cultura onde 

está inserida pode, de alguma medida, ser vista como patrimônio cultural imaterial.  

 

4.3 O rádio regional como patrimônio cultural imaterial 

As semelhanças entre rádio e patrimônio cultural imaterial encontram 

barreiras quando são considerados os aspectos jurídico e econômico do patrimônio. 

Embora, de acordo com Brayner (2012, p. 5), o Iphan afirme que existe uma 

contribuição a ser dada por todos para a construção de uma salvaguarda adequada 

aos diferentes bens culturais em seus contextos, percebe-se que há uma certa 

reserva do próprio Iphan para considerar o rádio como patrimônio cultural imaterial. 

Para Marcos Rabelo (2020), um dos analistas técnicos do Iphan, o Instituto 

precisa discutir mais sobre os bens da modernidade enquanto patrimônio cultural 

imaterial.  Segundo ele, na forma como o patrimônio cultural imaterial é entendido 

hoje, uma rádio e um programa não cabem nesta caracterização porque eles não 

estão ligados a um grupo de pessoas detentoras daquele bem. O analista afirma que  

um patrimônio cultural se relaciona a "uma base social específica, quer dizer, você 

tem um grupo específico de pessoas que são os chamados detentores desses 

conhecimentos, dessas celebrações" (RABELO, 2020).138 Embora considere que o 

rádio está relacionado com a formação e a difusão da  cultura brasileira, a ideia de 

indicá-lo como patrimônio não é a mais adequada até então, de acordo com Rabelo: 

“quando se fala em patrimônio cultural ou em transformar alguma coisa em 

patrimônio, você tá [sic] falando de pensar políticas públicas para aquilo... pra que o 

Estado pense em políticas públicas pra aquilo” (RABELO, 2020). 

É possível verificar essas questões nas discussões que se sucederam a partir 

de um possível reconhecimento do programa A Voz do Brasil139 como um patrimônio 

                                                           
138

 Informação obtida por meio de entrevista com um analista técnico do Iphan para coleta de dados.   
139

 A Voz do Brasil é o programa mais antigo do país que ainda está no ar. Foi criado em 1935, no 

governo Getúlio Vargas. Seu primeiro nome foi Programa Nacional e tinha o objetivo de divulgar os 
feitos do governo em caráter nacional. Em 1938, passou a se chamar A Hora do Brasil e a ter 
transmissão obrigatória para as rádios do país, no horário fixo das 19 às 20 horas, de segunda à 
sexta-feira. Em 1971, mudou novamente de nome, passando a se chamar A Voz do Brasil até os dias 
de hoje. O programa, que trata de notícias  dos três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário –, é 
produzido pela Empresa Brasil de Comunicação. Durante o período militar, serviu também para a 
realização da chamada integração nacional e propagação do Regime. A Lei nº 13.644, de 4 de abril 
de 2018, permitiu que o programa A Voz do Brasil fosse veiculado de maneira flexível, dentro da faixa 
de horário das 19 às 22 horas, e não mais das 19 às 20 horas. A obrigatoriedade continua (exceto em 
casos excepcionais em que o Poder Executivo isente). O programa é transmitido, ao vivo, pelo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_Brasil_de_Comunica%C3%A7%C3%A3o
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cultural imaterial. No portal do Senado Federal, consta o Projeto de Lei nº 19, de 

2011, de autoria da senadora paraense Marinor Brito (PSOL) que propusera a 

declaração do programa radiofônico, A Voz do Brasil, como Patrimônio Cultural 

Imaterial. A ementa do projeto 

estabelece a veiculação obrigatória do referido programa de segunda a 
sexta-feira, das 19h às 20h, pelo horário oficial de Brasília, em cadeia 
nacional formada por todas as emissoras de rádio públicas e privadas em 
operação no território nacional; determina aos entes do Poder Público, nos 
termos do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, a obrigação de zelar 
pela manutenção da integridade do programa e pela preservação de sua 
memória.

140
 

 

O Projeto sugeria uma imutabilidade do programa com a “obrigação” do zelo 

pela “integridade”. Isso vai de encontro à natureza intangível do bem imaterial. Nota-

se que houve, nesta época, pouca compreensão da natureza do patrimônio 

imaterial. Uma matéria publicada em 20 de maio de 2013, no portal da Agência 

Brasil – Empresa Brasil de Comunicação (EBC), sobre PLS 19/2011, afirma: 

  

A [então]presidente do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional 
(Iphan), Jurema Machado, disse que o programa não pode virar patrimônio 
imaterial do país. Na avaliação de Jurema houve um equívoco na 
elaboração do projeto e na interpretação do que pode ser considerado 
patrimônio imaterial. Segundo ela, se o objetivo da proposta for proteger o 
programa para impedir que ele acabe um dia, esse não seria o instrumento 
adequado [...] A salvaguarda é um monitoramento no sentido de que aquele 
bem continue existindo, mas não de obrigar a sua existência. (MELO, 2013)  

 

Segundo a matéria, a então presidente do Iphan afirmou, ainda, que “um 

programa radiofônico não se encaixa dentre as possibilidades de inclusão como 

patrimônio imaterial” (MELO, 2013). Essa ideia vai na mesma linha do analista de 

patrimônio do Iphan em resposta à nossa entrevista. Embora não tenha se referido 

especificamente sobre o programa A Voz do Brasil, ele afirma  que, na análise que é 

feita hoje de um patrimônio imaterial, há uma tendência a se considerar o processo, 

e não o produto. Avalia-se a forma como o produto é realizado, os processos, os 

saberes ali impressos, e não o produto em si (RABELO, 2020).  Refletindo sobre a 

hipótese de um registro do rádio como patrimônio cultutal imaterial, ele considera 

que um programa "é o produto da rádio, então, esse produto em si, ele não vai ser 

                                                                                                                                                                                     
satélite e pelo streaming da Rede Nacional de Rádio. Em seguida, o arquivo de áudio fica no site, 
disponível também para download. 
140

Projeto de Lei do Senado n° 19, de 2011. Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/99078. Acesso em: 23 jul. 2020.  

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/99078
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considerado patrimônio imaterial. O que vai ser considerado é um determinado 

processo que chega nisso" (RABELO, 2020). De acordo com a matéria da Agência 

Brasil, o então secretário de imprensa da Presidência da República José Ramos 

temia que, como patrimônio imaterial, o programa ficasse “engessado”, algo que não 

é proposta do registro de um patrimônio imaterial. Isso revela que, dentro de um 

mesmo grupo interessado por um determinado bem, existem opiniões contrárias 

quanto ao registro, muitas vezes sem compreender também o que ele significa. 

De 2011 até 2017, esse projeto foi discutido em algumas comissões, entre 

elas a Comissão de Educação, Cultura e Esporte e a Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Em 24 de outubro de 2017, foi 

proposta a realização de Audiência Pública, no âmbito da Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte (CE). Foram convidados para as discussões: representante do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan; representante da 

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Abert, e um 

representante da Empresa Brasil de Comunicação – EBC. Na Consulta Pública, 

também apresentada no site do Senado, houve 6 votos a favor e 23 contra o projeto. 

De acordo com o site, a tramitação do Projeto de lei nº 19/2011 foi encerrada e a 

proposta arquivada ao final da legislatura.  

Segundo Brayner (2012, p. 11), para o Iphan, 

 

o entendimento do que é patrimônio cultural é construído ao longo do 
tempo, a partir de reflexões sobre as experiências de preservação e 
pesquisas realizadas... assim como a partir da observação e incorporação 
de iniciativas dos diferentes setores da sociedade.  

 

É nesse estado de construção em que se encontra o patrimônio cultural 

imaterial que podemos pensar em rádios que se enquadram nesta categoria. No 

entanto, tal consideração é uma tarefa complexa, porque os termos “patrimônio”, 

“cultura” e “imaterialidade” trazem, cada um, várias acepções. Falando a respeito da 

palavra patrimônio dentro do contexto que estamos tratando, ela pode se referir a 

um colecionamento de objetos ou coisas móveis e imóveis ou a bens que nem 

sempre são para uso prático, mas que carregam uma significação, ou um fato social 

de qualquer natureza (MAUSS141, 1974 apud GONÇALVES, 2003, p. 23). De acordo 

com Gonçalves (2003), o patrimônio pode ser também a extensão do seu 
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 MAUSS, M. Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão da troca em sociedades arcaicas. In:  

Sociologia e antropologia. São Paulo: Edusp, 1974 
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proprietário. Trazendo essa ideia para o contexto desta dissertação, uma rádio 

regional pode ser considerada a extensão ou parte da cidade ou da sua região. 

Quando um grupo reconhece uma emissora como patrimônio seu território, ele pode 

estar se apropriando dessa rádio como extensão do seu espaço.  

No que diz respeito ao termo cultural dentro da categoria patrimônio cultural 

imaterial, gostaríamos de destacar, a afirmação de Abreu e Chagas (2003, p. 13) 

quando declaram que o patrimônio cultural imaterial traz ao debate “as narrativas 

urbanas, regionais e locais, nas quais está em jogo a construção de uma identidade 

específica, capaz de articular outras tantas narrativas”. Esse olhar focado no 

específico, no regional se conjuga com a discussão sobre as relações do rádio com 

a sua região, proposta nesta dissertação, uma vez que o rádio, compreendido como 

patrimônio cultural imaterial pode estabelecer um elo com a cultura na qual ele está 

inserido, já que também vai carregar bens dessa cultura, representá-la e levar à 

cena midiática manifestações simbólicas de grupos, às vezes esquecidos ou 

desconsiderados por não fazerem parte das elites culturais. Claro que esse 

processo tem a ver também com os interesses mercadológicos e/ou ideológicos, 

porém ainda assim deve ser considerado. O rádio, também, imbuído na história de 

uma cultura pode ser, ele mesmo, um dos bens que compõem o patrimônio dessa 

cultura como acontece, por exemplo, nas rádios estudadas nesta dissertação, 

conforme veremos mais adiante.  

Outra ideia que o termo cultural propõe nesta categoria é a questão da 

diversidade. A Constituição é bem clara quando considera patrimônio cultural 

imaterial e material os bens dos “diferentes grupos ” (BRASIL, 1988). Levando em 

conta esta ideia de diversidade cultural contida no patrimônio imaterial, para explicar 

a concepção, Pelegrini e Funari (2008, p. 30) afirmam: 

 

O patrimônio [imaterial], antes restrito ao excepcional, aproximou-se, cada 
vez mais, das ações cotidianas, em sua imensa e riquíssima 
heterogeneidade. Algo aparentemente tão simples como charquear carnes 
revela-se variado, com características próprias e únicas, em cada canto do 
planeta digno, portanto, de preservação como vivência diferenciada da 
humanidade.  

 

O patrimônio imaterial revela e valoriza as ações e significações constituídas 

por diversos grupos, lidando, assim, com o conceito de cultura como algo diverso, 

portanto, não homogêneo e nem monolítico. O rádio regional, quando se engaja com 
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a representação de uma determinada cultura, também assume essa diversidade, 

abrindo a possibilidade de ser visto como patrimônio cultural imaterial por trazer uma 

herança simbólica de sua região, tornando-se importante para a compreensão da 

própria cultura da comunidade da qual faz parte. Essa ideia da diversidade cultural 

no patrimônio foi discutida na Conferência Mundial sobre Políticas culturais de 1982.  

 

A comunidade internacional considera que é um dever velar pela 
preservação e defesa da identidade cultural de cada povo. Tudo isso 
reclama políticas culturais que protejam, estimulem e enriqueçam a 
identidade e o patrimônio cultural de cada povo, além de estabelecerem o 
mais absoluto respeito e apreço pelas minorias culturais e pelas outras 
culturas do mundo. A humanidade empobrece quando se ignora ou se 
destrói a cultura de um grupo determinado. (CONFERÊNCIA MUNDIAL 
SOBRE POLÍTICAS CULTURAIS, 1985). 

 

De acordo com Pelegrini e Funari (2008, p. 39), o documento final dessa 

Conferência serviu de base para a reflexão sobre políticas de salvaguarda que 

deveriam abarcar tanto a cultura tradicional quanto a popular.  

A partir desses conceitos, pode-se afirmar que a diversidade cultural presente 

no patrimônio, além de salvaguardar a cultura e a história de uma comunidade, 

colabora com o patrimônio mundial quando oferece a um contexto transnacional 

valores, modos de fazer, expressar e sentir o mundo de um determinado grupo. O 

patrimônio cultural, em significado mais amplo, indo além dos monumentos, 

possibilita crescimento e amadurecimento de um grupo ao ajudá-lo na compreensão 

de si mesmo e no seu posicionamento dentro de um contexto social mais amplo. 

A noção de imaterial, no conceito de patrimônio cultural, pressupõe algo do 

qual você não retém, não é tangível ainda que se refira a algo que tocamos através 

dos sentidos ou da mente como à culinária, festas, modos de fazer. O caráter do 

patrimônio cultural imaterial não diz respeito a coisas estáticas como um monumento 

ou um prédio. Não é também algo que não possa sofrer mudanças. 

 

O patrimônio cultural imaterial é transmitido de geração a geração e 
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu 
ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um 
sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o 
respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.

142
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O imaterial expressa que esses bens intangíveis são espontâneos e se 

transformam com o tempo. Por isso, o patrimônio cultural imaterial não propõe 

tombamento, mas sim registro, que se faz necessário a fim de marcar a sua 

presença e seu processo de mudança. A imaterialidade em questão está também 

nos sentidos e nas significações que os elementos exprimem dentro do contexto de 

uma cultura específica. Esse modo de pensar o patrimônio é, segundo Gonçalves 

(2003), uma influência da noção antropológica de cultura, entendida como o 

conjunto diversificado de representações e realizações materiais ou imateriais de um 

determinado povo.   

Apesar de verificar essas relações entre o conceito de patrimônio cultural 

imaterial com o rádio, principalmente no aspecto simbólico143 de ambos, ainda não 

existe, no país, nenhum elemento do rádio considerado como patrimônio cultural 

imaterial na instância federal, ou seja, pelo Iphan.   Contudo, aquilo que pode não 

ser considerado como patrimônio imaterial hoje, amanhã o poderá, a partir do 

desenvolvimento da ideia de patrimônio. 

Em se tratando do rádio, existem muitas questões que precisam ser 

discutidas com o intuito de encontrar soluções para um possível registro de 

patrimônio. No Brasil, existe apenas um projeto – que inclusive é encabeçado pelo 

Prof. Dr. Antônio Adami –  para se discutir o rádio de São Paulo como patrimônio 

cultural imaterial. Essa ideia foi tratada, em 2019, na Superintendência Estadual do 

Iphan de São Paulo, num encontro que reuniu pesquisadores da área do rádio com 

analistas técnicos do Iphan, na capital paulista.144 A necessidade desse registro para 

salvaguarda, no contexto do rádio, reside no fato de que muitas emissoras que  

tinham ou têm uma relação forte com a realidade local já deixaram de existir,  outras 

sofrem esta ameaça num processo bem acelerado.  

A ideia de se ter registrados conteúdos, locutores, programas ou outro 

elemento do rádio como patrimônio cultural imaterial seria também uma maneira de 

tornar conhecida a produção radiofônica de diversas regiões do Brasil, já que os 

bens imateriais manifestam também “o contexto em que ocorreram e o sentido que 

têm para os diferentes produtores e destinatários” (FONSECA, 2000 apud 

FONSECA, 2003, p. 71). Tais produções nem sempre são lembradas na história 
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 Segundo o Iphan, o bem cultural imaterial abarca três dimensões: simbólica, jurídica e econômica. 
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 Informação obtida durante reunião de pesquisadores do rádio com analistas técnicos da 

Superintendência do Iphan em São Paulo, em 29 de novembro de 2019. 
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oficial do rádio, mas constituem representações de identidades que ajudam a 

compreender, por exemplo, as tradições e os valores das culturas regionais 

presentes no país, num determinado momento histórico, podendo oferecer 

condições para que essas culturas salvaguardem parte de sua memória e se 

desenvolvam a partir do conhecimento de suas riquezas simbólicas.  

Falando a respeito da preservação de elementos audiovisuais, Adami (2020, 

p. 58) afirma que esta é uma ação que envolve o aspecto da “gestão”. Segundo o 

autor, havendo a possibilidade de garantir a permanência desses produtos, tal 

prática vai exigir um procedimento rigoroso e incansável, uma vez que este deve ser 

“contínuo.” Adami destaca que, para Edmondson (2004), a preservação de 

audiovisuais deve ser um trabalho de cada país, através de suas instituições de 

arquivo, que, por sua vez, precisam se pautar pelas prescrições jurídicas desses 

mesmos países, ainda que tais instituições estejam ligadas a organismos 

internacionais (EDMONDSON, 2004 apud ADAMI, 2020, p. 58). Isso sugere que é 

na Constituição Federal, nos artigos já citados aqui, que o setor radiofônico poderá 

encontrar mecanismos para um possível registro de seu patrimônio. Esse registro se 

faz necessário por ter a garantia dos instrumentos legais.  O trabalho de Adami 

(2020, p. 60) ressalta, ainda, a importância de se ter no Brasil locais apropriados 

para essa preservação e esse acesso, algo que ainda não acontece,  

 
não existe sequer um processo de arquivística, isso somente ocorre quando 
um cidadão apaixonado pelo rádio ou um profissional abnegado organiza a 
produção radiofônica e a mantém de forma mais ou menos ordenada. 

 

Ainda de acordo com Adami (2020), são poucas as emissoras do país que 

trazem essa preocupação com o arquivo, como a PRH-9 Rádio Sociedade 

Bandeirante de Radiodifusão (1937) e a Rádio CBN (1991), do Grupo Globo, que é 

uma emissora da história mais recente do rádio.   

Contudo, sabemos que o rádio é dinâmico. Assim como todo patrimônio 

cultural imaterial, ele se transformou no tempo, ao longo de uma história quase 

centenária, a partir das mudanças tecnológicas e das exigências de mercado. É 

inegável que o sistema de FM é bem mais ouvido no país e tem qualidade de som 

superior à das AM, portanto, avanços se fazem necessárias. O ponto que se traz é 

que há, porém, outros efeitos dessa mudança como o desaparecimento de 

elementos importantes que fazem as histórias do rádio e das culturas onde ele está 
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inserido, e o registro disso como patrimônio imaterial ajudaria na constituição da 

memória radiofônica, bem como dessas culturas, abrindo caminhos para ações e 

significações do presente, além de construções futuras dentro do vasto patrimônio 

cultural brasileiro. Essa relação entre rádio e a noção de memória contida no 

patrimônio imaterial é discutida a seguir.  

O Rádio e a ideia de memória do patrimônio cultural imaterial  

Uma ideia presente no conceito de patrimônio imaterial, colocado na 

Constituição Brasileira de 1988, e que interessa a esta discussão, é a que se refere 

à memória. Como vimos, o texto dessa Lei afirma que os patrimônios imaterial e 

material são bens “tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira” (BRASIL, 1988). Como já sinalizado, o interesse ao pontuar a 

memória na questão do patrimônio imaterial se dá pelo fato de que, ao se tratar da 

migração, fala-se, consequentemente, do fechamento de emissoras AMs que 

tiveram grande destaque na formação cultural de grupos de diversas regiões do 

Brasil, como aconteceu, por exemplo, com a Rádio Mantiqueira AM de Cruzeiro 

(SP). Esse desaparecimento na história implica, também, o esquecimento das 

memórias portadas por esses bens e das memórias coletivas que eles constituíram 

no grupo.  

Sabe-se que o conceito de memória traz em si uma complexidade, assim 

como as diversas abordagens que o tratam. Para nossa reflexão, considera-se a 

relação da memória dentro do sistema cultural. Nessa concepção, segundo Peralta 

(2007) a memória é entendida como parte integrante da cultura, uma vez que ela 

atribui, no presente, significados de fatos e experiências do passado. A cultura é 

aqui entendida como a estruturação de padrões usados individualmente para dar 

significados coletivos. E é a memória que dá referências individuais para essa 

significação coletiva atual. Tais referências podem também orientar, de outras 

formas, ideias futuras. Portanto, culturalmente, a memória perpassa o passado, o 

presente e o futuro 

 

num processo dinâmico, e não estático, de recriação cultural, que fornece 
um quadro de significação mediante o qual a sociedade mantém a 
estabilidade e a identidade, enquanto se adapta à mudança. (PERALTA, 
2007, p. 17). 
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A memória então não é algo estático, mas ao mesmo tempo mantém uma 

identidade e, de algum modo, a continuidade num processo em que se permite 

mudanças. Nessa abordagem, o passado não é totalmente algo inventado por 

estruturas dominantes ou por grupos que disputam versões hegemônicas. Ele é 

também fruto de experiências e expectativas compartilhadas em grupo. O patrimônio 

imaterial, embora intangível, se relaciona com essa concepção sobre a memória 

justamente pelo seu papel de preservar processos que identificam um grupo e 

oferecer referenciais, ainda que permita também transformações.  

Como afirma Fonseca (2003), a preservação da memória no patrimônio 

imaterial cria condições de torná-lo próximo da produção cultural, contribui para que 

os próprios grupos compreendam essa produção e colaborarem na significação do 

patrimônio. Além disso, cumpre o que está prescrito na Constituição como “direito à 

memória” e insere os bens no mercado específico, porém preservando os seus 

valores. 

Ainda dentro da questão da memória, outro ponto que consideramos é a ideia 

de “lugar de memória” de Pierre Nora (2012). Segundo este autor, o lugar de 

memória é onde ela reside pela significação simbólica que carrega, podendo ser não 

apenas espaços físicos. Nora afirma que “os lugares de memória nascem e vivem do 

sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos” (NORA, 

2012, p. 13). Os registros das rádios que estão se desligando ou se transformando 

com o processo de migração AM para FM, serve como este “arquivo”, ou lugar 

possível de se recuperar a memória do grupo, da região e da rádio em si. Neste 

momento da história do rádio, encontrar “lugares onde a memória se cristaliza e se 

refugia” (NORA, 2012, p. 7) faz-se necessário, uma vez que a migração não leva a 

uma descontinuidade da história das pessoas e da região que conviveu com a 

emissora ou, ao menos, não deveria levar.  

 O rádio pode ser um lugar de memória quando a sua lembrança tem o 

objetivo de tornar presente símbolos e representações culturais. O lugar de memória 

pode ter, ao mesmo tempo, dimensão material, simbólica e funcional e não se refere 

apenas a símbolos do passado, mas também às construções e reempregos de 

significações. Fazendo uma revisão do conceito de Nora, Gonçalves (2012, p. 35) 

apresenta uma aproximação de lugar de memória com o patrimônio. O primeiro 

representa um “patrimônio memorial”, que, por sua vez, refere-se a uma identidade. 

Neste ponto é que consideramos que o conceito de lugar de memória também se 
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relaciona com o patrimônio imaterial. Ao estabelecer proximidade com o público, 

uma emissora se integra na sua história, nos acontecimentos de suas vidas, nas 

experiências que os ouvintes carregam em si e nas significações que conferem a 

elas.  

 

Se a apreensão dos bens culturais imateriais como expressões máximas da 
‘alma dos povos’ conjuga memórias e sentidos de pertencimento de 
indivíduos e grupos, evidentemente fortalecem os seus vínculos indenitários 
(PELEGRINI; FUNARI, 2008 p. 9).  

 
 

Programas, locutores e conteúdos que fizeram a história do rádio e das 

culturas em diferentes regiões do Brasil estão na memória coletiva de vários grupos. 

Essa memória é acionada cada vez que tais elementos são colocados no momento 

presente, reconstruindo uma identidade.  Isso se verá adiante, neste capítulo, na 

discussão sobre a questão do patrimônio na Rádio Mantiqueira AM de Cruzeiro 

(SP).  Como, nesta pesquisa, fala-se de rádios que no passado – antes da migração 

para FM – foram elementos representativos de um grupo, esse caráter memorial que 

o patrimônio imaterial também comporta parece estar presente no contexto das duas 

emissoras estudadas nesta dissertação, conforme discutiremos a seguir, ao analisar 

o patrimônio cultural imaterial nestas emissoras, antes dos processos de migração 

para FM.  

 

 

4.3.1 A questão do Patrimônio Cultural Imaterial na Rádio Mantiqueira AM 550 de 

 Cruzeiro (SP) 

 

A Rádio Mantiqueira AM 550, que existiu por mais de 80 anos, construiu uma 

relação com a região e com a audiência a partir de seus programas e locutores. A 

emissora se foi com todo o seu acervo de LPs e programas, que poderiam contar a 

história da rádio e das produções que – ao longo de décadas – fizeram parte da vida 

de seu público. A rádio, que já não existe fisicamente, carregou em si também uma 

parte da história da cidade e das pessoas, que a trazem presente na memória.  

Além do patrimônio imaterial, que é o foco desta pesquisa, a noção de 

patrimônio cultural pode se relacionar com o  rádio também no que diz respeito ao 

caráter material, uma vez que muitas emissoras foram, ou ainda são, um lugar em 
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que se preserva a memória da música brasileira.145 Assim como várias rádios do 

passado, a Rádio Mantiqueira AM se tornou, por um tempo, um verdadeiro arquivo 

de uma gama de LPs, reunindo produções que fizeram a história da música,  como 

relata o jornal O Impacto da Notícia sobre o arquivo da Mantiqueira: 

 

Desde os primeiros discos de vinil lançados no final da década de 
1940, a discoteca da Rádio Mantiqueira colecionou perto de 30 mil 
em formato LP e compacto. O acervo chegou a ser considerado um 
dos maiores do País. Havia coleções completas de cantores, de 
bandas e de orquestras nacionais e internacionais. Pois bem, há 
cerca de cinco [hoje sete] anos, milhares de LPs e de compactos 
saíram da Rádio Mantiqueira vendidos por R$ 1. Isso sem contar os 
que simplesmente desapareceram. (CARVALHO, 2017). 

 

Nesse sentido, é possível afirmar que a Rádio Mantiqueira AM exerceu o 

papel de arquivo de memória, colecionando produções da música brasileira e 

regional, por ter sido o local onde várias delas circularam e chegaram ao imaginário 

de tantas pessoas, gerando significações. No entanto, as transformações levaram a 

emissora à perda deste acervo.  

No que diz respeito ao aspecto imaterial do patrimônio da Mantiqueira AM, 

que é o maior interesse deste estudo, observa-se que a rádio trazia uma forte 

ligação também com a história do grupo em seu contexto social e político, como 

informa o mesmo jornal:  

 

Ainda na década de 1950, a emissora teve forte assédio político 
notadamente durante os debates. A transmissão das apurações das 
eleições exigia fôlego dos repórteres. A contagem voto a voto durava até 
dois dias. Na cidade, ninguém desgrudava do rádio até o encerramento da 
reportagem. (CARVALHO, 2017). 

 

Segundo Fonseca (2003), a concepção de patrimônio cultural imaterial amplia 

o conceito de patrimônio, centrando-se em sua relação com a sociedade. Nesse 

relato, assim como no que foi descrito na seção sobre a história da rádio, percebe-se 

que a emissora acabou marcando também o contexto político da cidade. Outro 

exemplo que demonstra a relação da rádio com a região foi o seu papel no esporte, 

o que acabou fazendo dela um patrimônio para a cultura local. Esse ponto citado 

também, anteriormente, fica evidenciado na reportagem: 
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 Embora essa pesquisa se refira apenas ao patrimônio cultural imaterial, considera-se relevante 

pontuar a questão a fim de mostrar que a ideia de patrimônio da rádio AM pode ser ainda mais 
ampliada.  
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A partir de meados da década de 1970, o futebol ganhou força na 
programação. Evando Machado, Hamilton Galhano, Reinaldo Costa, Paulo 
Santos, Luiz Pinheiro e Wilson Donizete compunham a equipe esportiva que 
exerceu forte influência no retorno do Cruzeiro FC ao futebol profissional 
paulista. O apoio da Rádio Mantiqueira foi fundamental para a motivação da 
torcida, fazendo gerar grande paixão pelo clube. (CARVALHO, 2017). 

 

A cidade de Cruzeiro sempre foi marcada pela efervescência da vida cultural, 

desde a criação da linha de trem –- que acabou fomentando o surgimento de 

cinemas, cabarés, teatros, entre outros elementos de representação cultural –,-  e a 

Rádio Mantiqueira AM também fez parte deste processo, conforme aponta o jornal O 

Impacto da Notícia:  

 

A partir de 1938, com o lançamento de programas de auditório e de rádio 
novela, a Mantiqueira fomentou a cultura local proporcionando o surgimento 
ou o fortalecimento de grupos de teatro e de canto. (CARVALHO, 2017). 

 

Observa-se que a Mantiqueira AM não só representou os valores e 

manifestações simbólicas regionais, mas também ajudou a construir essa 

identidade. Esses relatos dos feitos da rádio contribuem, numa certa medida, para a 

interpretação da cultura local num dado momento histórico, algo que, de acordo com 

Fonseca (2003), é característica de um patrimônio cultural imaterial.   

A relação da sociedade com a Rádio Mantiqueira AM fica evidente também no 

episódio ocorrido em 1984, com a decisão de uma possível venda da emissora.  De 

acordo com relatos dos funcionários e com a reportagem do citado jornal, foi 

divulgada uma notícia de que a Mantiqueira AM passava por problemas financeiros, 

que levariam ao seu fechamento. Devido a isso, criou-se uma campanha entre 

diversos organismos da sociedade a fim de pressionar a prefeitura a comprar a 

emissora. De acordo com o jornal O Impacto da Notícia, a história é controversa pois 

a Rádio não passava por problemas financeiros:  

 

Em pouco mais de uma semana, foram entrevistados líderes de bairros e 
presidentes de sindicatos. Como uma orquestra bem ensaiada, todos 
opinaram que a prefeitura ‘deveria salvar a Mantiqueira como patrimônio do 
povo’. Ao final da campanha, o prefeito Paulo Scamilla confirmou a compra, 
sob o argumento de que a prefeitura iria equilibrar as finanças da rádio para 
depois devolvê-la à iniciativa privada. (CARVALHO, 2017, p. 7, grifo nosso). 
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Independentemente da veracidade sobre a questão financeira, relatos de 

alguns membros da Rádio Mantiqueira também narram que, de fato, houve uma 

pressão da sociedade para que a prefeitura comprasse a emissora, a fim de que ela 

não desaparecesse e, de fato, a compra foi feita.146  O que nos interessa nessa 

história é perceber que a sociedade local tinha um envolvimento significativo com a 

Rádio e a considerava como um “patrimônio”, dada a sua história com própria 

sociedade, havendo assim um interesse público de salvaguardá-la.  

Em 1985, foi criada, então, pela prefeitura a Fundação Cruzeirense de 

Jornalismo e Radiodifusão147 e colocados conselheiros do governo municipal para 

direção da emissora. A rádio se tornou, dessa forma, teoricamente um patrimônio 

público, uma vez que, além da compra, foi feito investimento com verba pública e 

com o consentimento da sociedade. A emissora foi aqui uma “extensão” da cidade 

que se tornou sua proprietária (GONÇALVES, 2003, p. 23). E isso é, inclusive, um 

dos fatores usados para se definir um patrimônio: o reconhecimento da sociedade 

como tal e o interesse em preservá-lo. 

Ainda de acordo com o jornal O Impacto da Notícia, após a saída do prefeito 

Paulo Scamilla, criador da Fundação, a emissora ficou nas mãos de assessores. A 

rádio perdeu anunciantes e viveu um período de decadência: altos custos, ações 

trabalhistas, entre outras consequências. O pátio de transmissão foi leiloado e seus 

equipamentos sucateados, levando a rádio AM a sair do ar ao final do ano de 2016. 

Em se tratando de negócio, o período de decadência coincidiu com o início das 

migrações das rádios AM para  FM no Brasil, o que leva a deduzir que talvez esse 

fosse um caminho natural da emissora, dadas as circunstâncias financeiras. 

O potencial de patrimônio cultural imaterial na Rádio Mantiqueira AM pode ser 

analisado também sob o aspecto da memória. Algumas produções da emissora 

exerceram o papel de lugar de memória, de acordo com o conceito de Nora (2012). 

Na análise histórica da Mantiqueira AM, verifica-se que, entre as suas produções 

que tiveram o objetivo de dialogar com a cultura local, o programa Ranchinho do 

Jajá é um dos que se destaca, principalmente pelo seu papel na construção de uma 

memória coletiva. O locutor, o programa e a rádio exerciam forte influência na região 

(COUTINHO, 2020). Segundo o jornal O Impacto da Notícia, o Ranchinho do Jajá 
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 Noticia fornecida por funcionários da rádio, durante a visita feita à sede da emissora, em Cruzeiro 

(SP), em outubro de 2019. 
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 Hoje a natureza jurídica é de Associação Privada. 



188 

“era a grande bandeira dos programas sertanejos” (CARVALHO, 2017). Fez sucesso 

por três décadas, na Rádio Mantiqueira e ficou no ar até 1999. Ele é um exemplo de 

programa que só existe na memória dos ouvintes, como “restos” que subsistem 

(NORA, 2012, p. 12). 

 Atualmente, não foi encontrado nenhum registro sonoro ou impresso do 

programa.148 O único material recuperado foi um vídeo de homenagem ao programa, 

postado no YouTube,  e que apresenta 54 segundos do Ranchinho do Jajá, com 

música de abertura, a voz do locutor saudando os ouvintes, imagens do campo e do 

locutor trabalhando no prédio da rádio. O vídeo traz também a voz de outro locutor 

homenageando o programa e o Jajá. Esse registro na plataforma da internet acionou 

a memória coletiva de como era a cultura local há mais de 30 anos, assim como a 

memória da Rádio Mantiqueira AM 550 e do programa. Os relatos contidos nas 

interações dos ouvintes na postagem do YouTube reconstroem e ressignificam a 

história e alguns símbolos deste contexto cultural. O registro do programa remontou, 

portanto, o patrimônio cultural imaterial do campo e do sertão, raiz simbólica e 

representativa dos 16 comentários encontrados na postagem (COUTINHO, 2020).  

Os poucos segundos de programa serviram de lugar de memória, porque foram 

postados justamente para lembrar de que existe ali uma “vontade de memória”, já 

que não há mais programa, locutor ou emissora (NORA, 2012).  

Segundo relatos dos antigos colegas de trabalho, o Jajá se destacava pela 

criatividade que usava na produção dos programas e sabia se apropriar da 

capacidade do rádio de mexer com o imaginário das pessoas (informação verbal).149 

Conta-se que ele ia até uma fazenda, gravava sons de animais e barulhos próprios 

desse local para gerar peças sonoras (efeitos) que colocava em seus programas, 

fazendo muitos ouvintes acreditarem que ele realmente estava em um rancho. A 

ideia do locutor, com isso, era usar da linguagem radiofônica para valorizar o campo 

no rádio e alimentar a curiosidade das pessoas (informação verbal)150.  

Ao usar elementos da própria cultura, verifica-se que o locutor e o programa, 

tornam-se representantes simbólicos dessas culturas: “Amante das raízes, da sua 

Passa Quatro e de Cruzeiro. Saudoso Jajá... que adorava nossa também saudosa 
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 A pesquisa mobilizou a procura por parte de colegas e familiares do locutor.Foi feita uma busca na 

própria rádio, porém nada foi encontrado.  
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 Noticia fornecida por locutores da Rádio Mantiqueira, durante a visita feita à sede da emissora, em 

Cruzeiro (SP), em outubro de 2019. 
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Notícia fornecida por familiar, através de telefone, em São Paulo, em novembro de 2019.  
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‘Maria Fumaça’" (ANTÔNIO CARLOS)151. O locutor também se torna patrimônio 

imaterial pois faz a mediação entre passado e futuro dos ouvintes com sua cultura; e 

a  audiência reconhece esse papel: “Pra encerrar lhe diria: foi ali que ganhei o dom 

da comunicação, com esse grande mestre da comunicação regional...” (BIBI)152.  

Vendo, a partir do ponto de vista técnico, o caso da Rádio Matiqueira AM de 

Cruzeiro (SP), em que a população pediu sua manutenção por parte da prefeitura da 

cidade, o analista do Iphan afirma: 

A rádio em si, ela pode ser considerada um patrimônio imaterial... com tudo 
aquilo que ela contempla, tudo aquilo que ela faz porque é isso que toca, 
vamos dizer assim, na memória e no lado afetivo da população que 
considera aquela rádio um patrimônio imaterial (RABELO, 2020). 

 

Porém, ele faz a ressalva de que isso "não está previsto na legislação de 

hoje". De acordo o analista, outro ponto que deve ser considerado é que o 

reconhecimento de uma rádio como patrimônio é possivel que seja feito de forma 

mais frequente em caráter municipal e não em órgãos nacionais como o Iphan, uma 

vez que essas emissoras são referências culturais para determinados grupos ou 

comunidade  de regiões mais específicas.  De fato, as emissoras regionais exercem 

significação simbólica de patrimônio para as suas próprias regiões e são a elas que 

interessam este reconhecimento como se viu  acontecer com a Rádio Mantiqueira 

AM.  

É importante salientar também que, quando falamos a respeito do patrimônio 

cultural imaterial no rádio, não estamos nos referindo a toda e qualquer produção 

radiofônica, mas àquelas que, conforme Adami (2020, p. 58), “ajudaram a construir a 

memória comunicacional do país”. Memória esta cujo meio rádio teve um papel 

relevante, não apenas de valor histórico (o que já é, sem dúvida, significativo), mas 

que abarcou também a cultura e a economia.  

Ao analisar o impacto da migração no patrimônio cultural imaterial da 

Mantiqueira AM, verifica-se que o processo gerou uma grande perda. Ainda que o 

desligamento desta rádio não tenha se dado por uma migração técnica e jurídica de 

banda, o processo, acontecido no período em que a migração no Brasil já estava em 

curso, parece ter sido uma saída diante dos problemas financeiros. Entretanto, uma 

vez que a Mantiqueira FM, já consolidada, não consegue absorver o patrimônio 
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 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pxlia6GwNpE. Acesso em: 12 jul. 2020. 
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 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pxlia6GwNpE. Acesso em: 12 jul. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=pxlia6GwNpE
https://www.youtube.com/watch?v=pxlia6GwNpE
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cultural da rádio AM - mesmo tentando trazer consigo a história - o silêncio da 

emissora mais antiga do Vale do Paraíba deixa lacunas em seu território difíceis de 

se preencher. 

 

 

4.3.2 A questão do patrimônio cultural imaterial na Rádio Clube AM 680 de Santo 

 Antônio de Jesus (BA)  

 

  Sabemos que nem todo bem cultural é considerado patrimônio e, como já 

vimos, o patrimônio imaterial tem características peculiares. Embora seja bem mais 

nova que a Rádio Mantiqueira AM 550 de Cruzeiro (SP), a Rádio Clube AM 680 de 

Santo Antônio de Jesus (BA) existiu por quase 40 anos, tempo necessário para 

deixar marcas na cultura de sua região de abrangência.  

A Rádio Clube AM de Santo Antônio de Jesus (BA), por ter sido uma 

emissora regional, popular e pertencente a uma instituição católica, incorporou em 

sua programação elementos da cultura local como a religiosidade, a musicalidade e 

os temas daquela localização no Recôncavo Baiano. Esse olhar para as 

manifestações simbólicas do grupo local e a representatividade dessa cultura é uma 

das correspondências entre o rádio regional e patrimônio cultural imaterial. Verifica-

se que, em alguns pontos, essa correlação se particulariza na antiga Rádio Clube 

AM.  

No fato de a própria população dar à primeira localidade onde ficavam os 

estúdios da emissora o nome de Bairro Rádio Clube, o grupo local atribui um sentido 

à rádio ou ao fato de ela estar ali: a instituição torna-se representante do bairro, 

significando, assim, uma parte da identidade daquela comunidade periférica. Nesse 

sentido, há aqui um aspecto similar ao do patrimônio imaterial de constituir uma 

relação com o grupo. De acordo com Fonseca (2003, p. 67), a concepção de 

patrimônio cultural imaterial está centrada na “relação da sociedade com sua 

cultura”. 

 Dentro dessa mesma lógica, outro ponto que percebemos é que há um 

engajamento da sociedade com a emissora em relação à sua manutenção. Em 

momentos relevantes de sua história, a Rádio contou com a ajuda de seu público, 

através de campanhas para compra de equipamentos. Pode-se considerar que a 

adesão a essas campanhas se dá também pelo fato de os participantes notarem 
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uma importância de se preservar a ação da emissora, algo que acontece com o 

patrimônio imaterial. De acordo com Gonçalves (2003, p. 24), a ênfase do patrimônio 

imaterial está nos “aspectos ideais e valorativos”. O grupo contribui com a 

construção da emissora porque atribui a ela um valor.  

Nessa mesma concepção, outro ponto que podemos considerar para refletir 

sobre a relação entre a Rádio Clube AM de Santo Antônio de Jesus e a noção de 

patrimônio cultural imaterial é o Clube Amigos de fé. Como era comum nos primeiros 

anos do rádio no Brasil, parte da receita da Rádio Clube AM vinha dos ouvintes, 

como já relatado.  Embora os membros do Clube Amigos de Fé, atualmente, já não 

contribuam tanto com doações financeiras para a manutenção da emissora, a 

adesão que houve no passado é também um fato que se dá a partir da identificação 

do público com a rádio e, novamente, do significado de que este bem traz na 

concepção deles. Como já foi discutido, a Constituição coloca esta “referência à 

identidade” como característica do patrimônio (BRASIL, 1988). Além disso, por meio 

do Clube Amigos de Fé, os ouvintes contribuem com a Rádio enviando também 

notícias de suas localidades. Esse envolvimento com o processo de produção da 

emissora demonstra uma apropriação do “patrimônio” por parte da comunidade, algo 

que é uma propriedade marcante num patrimônio imaterial.  

Outro ponto que mostra o caráter de patrimônio imaterial da Rádio Clube AM 

foi é o reconhecimento dado por instituições representativas da sociedade. Em 21 de 

outubro de 2004, a Lei municipal nº 180153 da cidade de Amargosa  – onde está 

localizada a sede da Diocese – reconhece a Fundação Nossa Senhora do Bom 

Conselho, que administra a Rádio Clube, como entidade de Utilidade Pública154. O 

projeto foi apresentado à Câmara Municipal pelo então vereador Antônio Cloves 

Andrade Sampaio e sancionado pelo então prefeito Carlos Raimundo Cruz de 

Souza. De acordo com os dados fornecidos pela emissora, a lei foi aprovada por 

unanimidade. No ano seguinte, a Lei Estadual nº 9681155,  de 1º de novembro de 

2005, da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, também declara a Fundação 
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 Disponível em: https://leismunicipais.com.br/. Acesso em: 16 jul. 2020. 
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 O título de utilidade pública concedido pela federação foi extinto em 2016, a partir da Lei 

13.019/14, alterada pela lei 13.204/15. Porém, os títulos de Utilidade Pública Estadual (UPE) e 
Utilidade Pública Municipal (UPM) concedidos à Rádio Clube continuam em vigor, de acordo com o 
diretor-geral da emissora, por serem instituídos por legislação dos estados e municípios. O título de 
utilidade pública é concedido às sociedades civis, associações e fundações com o fim exclusivo de 
servir desinteressadamente à coletividade, sem fins lucrativos.  
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 Disponível em: https://leisestaduais.com.br/. Acesso em: 16 jul. 2020. 

https://leismunicipais.com.br/
https://leisestaduais.com.br/


192 

Nossa Senhora do Bom Conselho de Utilidade Pública. O projeto foi de autoria da 

deputada Lídice da Mata e ainda está em vigor.  Esse reconhecimento dado à 

Fundação dirigente da rádio partiu de Casas representativas da sociedade. Pode-se 

supor que esse ato político fora efetivado, também, porque agradaria a um grupo 

considerável de pessoas. Grupo esse que, certamente, vê a rádio como um 

“patrimônio”  – para  o município e a região – favorável à construção da localidade. 

Construção esta que passa ainda pelo aspecto cultural, uma vez que o título de 

utilidade pública está ligado também a essa questão. Ainda que essa não seja 

propriamente uma “política de patrimônio”, ela colabora para a sobrevivência de um 

bem cultural da sociedade, uma vez que ajuda na captação de recursos, já que a  

Lei Estadual nº 9681156 abre a possibilidade para a emissora receber doações. 

Falando a respeito da preservação do patrimônio, Fonseca (2003, p. 67) afirma que 

“mesmo quando a iniciativa vem do Estado, esses valores precisam ser aceitos e 

constantemente reiterados pela sociedade”. 

Com o processo de migração, a Rádio Clube 680 AM passou por mudanças, 

o que torna importante preservar sua memória no tempo, já que manter essa 

memória é também uma forma de compreender a história da produção radiofônica 

dessa região do Nordeste do Brasil, num certo período. É também um modo de 

conhecer e divulgar as representações simbólicas da cultura em que a rádio está 

inserida. Constitui-se, ainda, uma possibilidade de saber como era essa cultura no 

passado; por quais mudanças passou e que significado deu para emissora e para si 

mesma.  

Pelo que foi discutido ao logo desta pesquisa, percebe-se que, nesta 

emissora, o processo de migração contribuiu com o desenvolvimento técnico, a 

melhora na qualidade de áudio, no quadro de profissionais e na sustentabilidade, 

porém, a diminuição da abrangência de sinal a retirou de locais mais afastados da 

região, onde, certamente, ela era um elemento de unidade e identidade cultural do 

grupo do grupo, ou seja, um bem intangível.  
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 A Lei nº 6.670, de 21 de julho de 1994, da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, estabelece 
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CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação buscou analisar como os conteúdos de rádios regionais, que 

de alguma forma passaram pelo processo de migração de AM para FM, se 

relacionam com a realidade cultural de sua região de abrangência, considerando 

emissoras que se constituíram como patrimônio cultural imaterial de seus territórios.  

A pesquisa buscou preencher uma lacuna nos estudos a respeito das 

consequências da migração no papel sociocultural do rádio e nos estudos do meio 

como patrimônio cultural imaterial em diversas regiões do país.  

O estudo retoma a discussão sobre o rádio regional que, envolvido com 

culturas locais e mobilizador da vida em sociedade, tem um papel relevante na 

identidade cultural de uma região, ao mesmo tempo em que precisa se redefinir na 

cultura midiática atual. Dentro disso, a migração de AM para FM tem grande 

impacto, uma vez que ela ultrapassa a mudança de banda, abrangendo aspectos 

como relação com a audiência, formas de interação, consumo, distribuição e, 

principalmente, produção de conteúdo, elemento que torna o rádio mediador entre 

cultura e audiência. 
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A análise mostra que, já que o processo de migração é hoje essencial para 

que o rádio se mantenha relevante entre os meios de comunicação, ele deve 

também ajudar as emissoras a continuarem exercendo seu papel sociocultural, uma 

vez que o futuro do rádio também depende de ele fazer sentido para a audiência. 

Percebe-se que, quando uma rádio permanece valorizando, representando e 

colocando a cultura local em destaque, os vínculos com a região são mais estreitos. 

As emissoras que carregam em si parte de seus territórios continuam sendo, 

portanto, verdadeiros patrimônios culturais imateriais de suas regiões.  Ainda que 

seja crucial fazer adequações diversas a fim de se adaptar à operação de FM, essas 

alterações podem se desenvolver preservando elementos que, historicamente, 

fizeram do rádio um veículo envolvente. A pesquisa apontou que, em emissoras 

FMs, estes vínculos não são tão densos quando nas AMs. Mesmo assim, a relação 

radio regional e cultura local não pode ser superficial. É conhecido que a absorção 

dos modelos de rádio dos grandes centros feita pelas FMs regionais acabou levando 

a uma forma de operação mais abrangente e, por isso, menos estreita com a cultura 

local e/ou regional. Ainda que optem por outros tipos de proximidade, além da 

territorial e cultural, algumas emissoras tornaram-se distantes da realidade de seu 

público. Por isso, o processo de migração também tem levado rádios que já 

nasceram FM a repensarem o seu papel de modo a se tornarem mais próximas e 

representativas através de suas programações.  

O estudo mostrou ainda que o fechamento de emissoras AM que construíram 

um verdadeiro patrimônio cultural imaterial em suas regiões deixou lacunas em seus 

territórios, para quem estas rádios têm grande relevância. Além de levarem consigo 

uma parte da história do rádio naquele local, apagaram um trecho importante da 

história do desenvolvimento do rádio no país e das culturas que ele ajudou a formar 

ou representar. Deste modo, se faz necessário colocar o olhar sobre estas 

emissoras que estabeleceram uma relação forte com a cultura local. A questão é 

urgente porque o processo de migração segue com muita rapidez e, como afirma 

Adami (2020), boa parte das rádios não possui registros de suas histórias e 

produções. Discutir o patrimônio imaterial no rádio exige estudos e reflexões de 

diversos campos, como o jurídico, o  político, o econômico e o cultural (para citar 

alguns).  

É significativo lembrar também que certas formas de "fazer rádio” em 

determinados locais do país são realmente peculiares, como vimos no caso do 
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locutor Jajá, da Rádio Mantiqueira AM 550, que acabou criando um modo de 

produção de rádio na região. Outro exemplo que podemos citar é “a locução do 

speaker César Ladeira” (ADAMI, 2020, p.58).  Por narrar ao público, de modo 

singular, tudo o que se passava no contexto da Revolução de 1932 perpetrada 

contra o governo de Getúlio Vargas, Ladeira recebeu o título de “a voz da 

Revolução”.  Além desses locutores e das emissoras citadas aqui na pesquisa, 

podemos lembrar também de outras que fizeram história como a SQIG Sociedade 

Rádio Educadora Paulista, que deu início à radiodifusão no Estado de São Paulo, ou 

ainda da Rádio Record de São Paulo que deu voz à Revolução de 1932, 

mobilizando as massas, como aponta também Adami (2014, p. 69).  Estes são 

apenas alguns fatos que demonstram que, no processo de migração, não há como 

desconsiderar o papel do rádio na constituição do patrimônio cultural brasileiro, e a 

questão não se limita apenas às emissoras, mas também a programas e locutores 

que fizeram escola, como estes citados.  

Percebe-se que a discussão sobre o rádio como patrimônio cultural imaterial 

está aberta e - como afirma o analista do Iphan entrevistado nesta pesquisa - há 

"uma certa dificuldade ainda de reconhecer esses bens culturais que estão ligados a 

modernidade" (RABELO, 2020).  

Neste sentido, existem alguns caminhos a se percorrer, dos quais 

destacamos dois: primeiro, pensar como a definição de patrimônio cultural imaterial 

se aplicaria a “novos” bens culturais; e o segundo, igualmente importante, ampliar as 

pesquisas sobre o patrimônio do rádio regional para descobrir por exemplo: Que 

emissoras são ou foram referências culturais para diversos grupos que compõem a 

sociedade brasileira? Que locutores são ou foram "mestres” de um modo específico 

de se fazer rádio no Brasil?  E que formas de expressão de rádio são tipicamente 

regionais? Tudo isso contemplando os diversos livros em que se pode ser registrado 

um patrimônio cultural imaterial.  Nesta linha de reflexão, verifica-se que a 

preocupação não está em preservar prédios de emissoras que foram sede de 

algumas rádios famosas. A ênfase está em registrar para preservar (sem fazer 

cristalizações) um patrimônio cultural construído, ao longo de décadas, e os vários 

processos de produção que fizeram e fazem da emissora um bem de difusão de 

informação e da cultura local, que, por sua vez, a considera relevante para si. Tudo 

isso é importante ainda que o rádio seja uma indústria cultural, que muitas 
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emissoras do país estejam nas mãos da iniciativa privada e ainda que mudanças 

tecnológicas sejam necessárias, como a migração para FM. 

 É preciso valorizar características que o modo de operação em AM construiu 

e que ajudaram a fazer do rádio o meio de comunicação que ele é hoje: a 

intimidade, o regionalismo e a proximidade. Numa época em que as mídias são cada 

vez mais atrativas e que surgem a cada tempo novas plataformas de áudio, o rádio 

pode continuar relevante mantendo vínculos com aquilo que une ainda as pessoas: 

os costumes, as tradições, a história, as crenças, os valores, ou seja, a cultura, tão 

importante quanto os avanços tecnológicos e a modernização. Cultura essa que não 

é imutável, que se desenvolve no tempo e que, quando valorizada, responde aos 

anseios de um grupo e de uma região, além de contribuir com seu posicionamento 

na sociedade. Este é o que se entende como papel sociocultural do rádio regional: 

valorizar e representar as culturas locais/regionais, de modo a fomentar o 

desenvolvimento dos grupos e dos territórios.   

Acredita-se que, do ponto de vista teórico, este trabalho contribui com os 

estudos sobre os impactos da migração de AM/FM no papel sociocultural exercido 

por emissoras ao longo dos anos, bem como com os estudos sobre o rádio 

enquanto patrimônio cultural imaterial. Deste modo, do ponto de vista prático e 

empírico, esta pesquisa pode ajudar emissoras que estão em processo de migração 

a pensarem seu papel e o modo como irão desenvolver o processo migratório, 

auxiliando também no trabalho de produção de conteúdo do rádio, uma vez que leva 

a crer que os conteúdos significativos falam do global e do regional/local ao mesmo 

tempo.  

Embora se reconheça estas contribuições, é importante pontuar que esta 

pesquisa também encontrou alguns limites. A ideia inicial era tratar de cinco rádios, 

uma em cada região do país, porém, o tempo restrito para uma pesquisa de 

mestrado (dois anos), o pouco referencial teórico sobre migração e sobre o 

patrimônio imaterial do rádio, bem como a quantidade de informações que 

precisariam ser levantadas impossibilitaram o estudo de outros modelos. Além disso, 

a pandemia foi sem dúvidas algo que restringiu um pouco a coleta de dados. Havia, 

por exemplo, a intenção de se fazer outras visitas às emissoras estudadas, mas foi 

inviável. Outros limites foram: o pouco contato com o diretor da Rádio Mantiqueira 

de Cruzeiro (SP), a falta de um site institucional desta emissora que pudesse 

oferecer mais dados, a ausência de relato histórico sobre a Rádio Clube de Santo 
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Antônio de Jesus-BA e a restrição ou falta de arquivos de ambas as rádios. Um 

ponto de melhoria seria trabalhar mais a descrição feita no primeiro capítulo das 

metacategorias de formatos de programa, temática e linguagem radiofônica, algo 

que se optou por fazer de forma concisa, a fim de não se estender mais sobre algo 

já conhecido pela comunidade acadêmica.  

Após dois anos de estudos e ampliação dos conhecimentos a respeito da 

comunicação, sua relação com a cultura e o aprofundando específico sobre o rádio, 

pode-se dizer que novos horizontes foram abertos. Desta forma, pretende-se ampliar 

esta pesquisa a partir do estudo da recepção a respeito da migração e sobre o novo 

perfil do rádio no país, com a consolidação do processo de migração. Mais um 

estudo que se pretende desenvolver é o de casos de emissoras ou outros elementos 

do rádio que podem ser considerados patrimônio cultural imaterial.  

Trabalhos de outros pesquisadores a respeito da migração AM/FM são 

necessários pois, com as mudanças causadas nas programações das emissoras, é 

preciso entender ainda: Como irá se configurar o modelo de rádio FM no Brasil? 

Quais os impactos da migração na audiência de uma determinada emissora? Ou 

qual será o papel das rádios que continuarem AM? As respostas a estas e outras 

perguntas poderão vir de pesquisas de abordagem mista (qualitativa e quantitativa), 

pesquisas de recepção, estratégias de estudos de casos, pesquisas históricas e 

diversas outras abordagens.  
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Rádio Mantiqueira FM 
 
GIRO DE NOTÍCIAS. [Locução de]: Laudelino Augusto. Cruzeiro: Rádio Mantiqueira 
FM 100,7, 18 dez. 2020.  Programa de Rádio. 
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Cruzeiro: Rádio Mantiqueira FM 100,7, 18 dez. 2020.  Programa de Rádio. 
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157
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https://www.copene2018.eventos.dype.com.br/resources/anais/8/1538356101_ARQUIVO_CulturaPopularnoReconcavoBaiano-COPENE.pdf
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GIRO DE NOTÍCIAS. [Locução de]: Laudelino Augusto. Cruzeiro: Rádio Mantiqueira 
FM 100,7, 22 dez. 2020. Programa de Rádio. 
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POP BRASIL. [Locução de]: Luís Fernando. Cruzeiro: Rádio Mantiqueira FM 100,7, 
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em: 10 dez. 2020.  
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cantora. Santo Antônio de Jesus: Rádio Clube FM 92,7, 4 dez. 2020. Programa de 
Rádio. Disponível em: 
https://www.facebook.com/300669513294579/videos/413950869739732. Acesso 
em: 15 dez. 2020. 
 
A TARDE É NOSSA. Entrevistador: Edilson Oliveira. Entrevistada: Joyce França – 
cantora. Santo Antônio de Jesus: Rádio Clube FM 92,7, 1º nov. 2019. Programa de 
Rádio. Disponível em:  
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/2798948933491014. Acesso 
em: 8 nov. 2019.  
 
A VOZ DO EMPREENDEDOR. Entrevistador: Professor Paulo Andion. Entrevistada: 
Juanice, de Santiago do Chile. Santo Antônio de Jesus: Rádio Clube FM 92,7, 29  
jan. 2021. Programa de Rádio. Disponível em: 

https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/137854941170339
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/137854941170339
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/137854941170339
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/196803755236000
https://www.facebook.com/watch/live/?v=196803755236000&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/300669513294579/videos/413950869739732
https://www.facebook.com/300669513294579/videos/413950869739732
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/2798948933491014
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https://www.facebook.com/300669513294579/videos/1085829688549604. Acesso 
em: 4 fev. 2021. 
 
BOM DIA CIDADE. [Locução de]: Felipe Pereira. Santo Antônio de Jesus: Rádio 
Clube FM 92,7, 9 dez. 2020. Programa de Rádio. Disponível em: 
https://www.facebook.com/300669513294579/videos/3849863825032214. Acesso 
em: 10 dez. 2020. 
 
BOM DIA CIDADE. [Locução de]: Elaine Castro. Santo Antônio de Jesus: Rádio 
Clube FM 92,7, 9 dez. 2020. Programa de Rádio. Disponível em: 
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/137854941170339. Acesso em: 
9 dez. 2020. 
 
BOM DIA CIDADE. [Locução de]: Nedja Santos. Santo Antônio de Jesus: Rádio 
Clube FM 92,7, 9 dez. 2020. Programa de Rádio. Disponível em: Disponível em: 
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/137854941170339. Acesso em: 
9 dez. 2020. 
 
BOM DIA CIDADE. [Locução de]: Hélio Alves. Santo Antônio de Jesus: Rádio Clube 
FM 92,7, 9 dez. 2020. Programa de Rádio. Disponível em: 
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/3849863825032214. Acesso 
em: 15 dez. 2020. 
 
BOM DIA CIDADE. [Locução de]: Felipe Pereira. Santo Antônio de Jesus: Rádio 
Clube FM 92,7, 14 dez. 2020. Programa de Rádio. Disponível em: 
https://www.facebook.com/300669513294579/videos/107748124454670. Acesso 
em: 15 dez. 2020. 
 
CLUBE DA CRIANÇA. [Locução de]: Maria Cristina Costa. Santo Antônio de Jesus: 
Rádio Clube FM 92,7, 28 nov.  2020. Programa de Rádio. Disponível em:  
https://web.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/3101520049953797. Acesso em: 
15 dez. 2020. 
 
CLUBE DA CRIANÇA. Entrevistador: Maria Cristina Costa . Entrevistado: Paula 
Anias e Palmira Heine. Santo Antônio de Jesus: Rádio Clube FM 92,7, 28 nov.  
2020. Programa de Rádio. Disponível em: 
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/3101520049953797.  
Acesso em: 15 dez. 2020. 
 
CLUBE EM AÇÃO. Entrevistador:  Dr. Heldo Lago. Entrevistado: Dra Jackeline 
Póvoas. Santo Antônio de Jesus: Rádio Clube FM 92,7, 12 dez. 2020. Programa de 
Rádio. Disponível em:  https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/ 
233326224946733. Acesso em: Acesso em 12 dez 2020. 
 
FALANDO ALTO. [Locução de]: Lélis Fernandes. Entrevistados: Genival de Souza e 
Luís Claudio-prefeito e vice-prefeito eleitos em 2020. Santo Antônio de Jesus: Rádio 
Clube FM 92,7, 17 nov. 2020. Programa de Rádio. Disponível em: 
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/373872830578664. Acesso em: 
26 dez. 2020. 
 

https://www.facebook.com/300669513294579/videos/1085829688549604
https://www.facebook.com/300669513294579/videos/3849863825032214
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/137854941170339
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/137854941170339
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/3849863825032214
https://www.facebook.com/300669513294579/videos/107748124454670
https://web.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/3101520049953797
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/3101520049953797
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/%20233326224946733
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/%20233326224946733
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/373872830578664
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FALANDO ALTO. Entrevistador: Lélis Fernandes – Interação com público: Rosa – 
nome fictício. Santo Antônio de Jesus: Rádio Clube FM 92,7, 17 nov. 2020. 
Programa de Rádio. Disponível em: 
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/373872830578664. Acesso em: 
11 dez. 2020. 
 
FALANDO ALTO. Entrevistador: Lélis Fernandes. Entrevistado: Dr. Arthur Gonzales 
– diretor de hospital. Santo Antônio de Jesus: Rádio Clube FM 92,7, 11 dez. 2020. 
Programa de Rádio. Disponível em: 
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/3448940441808968. Acesso 
em: 26 dez. 2020. 
  
FALANDO ALTO. Entrevistador: Lélis Fernandes – Interação com público: Osvaldo e 
Ricardo – nomes fictícios. Santo Antônio de Jesus: Rádio Clube FM 92,7, 11 dez. 
2020. Programa de Rádio. Disponível em:   
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/3448940441808968. Acesso 
em: 11 dez. 2020. 
 
PROPAGANDA DE ANUNCIANTE. [Locução de] Edilson Oliveira. Santo Antônio de 
Jesus: Rádio Clube FM 92,7, 18 dez. 2020. Programa de Rádio. Disponível em: 
https://www.facebook.com/RadioClubeFM92/videos/139364854449667. Acesso em: 
16 jan. 2021. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM OS GESTORES DAS RÁDIOS 

 

1. Qual é a história dessa emissora: origem, objetivo, ano de fundação, 

programas que se destacaram ao longo da história e por quê?  

 

2. O que mudou com o processo de migração do AM para o FM? 

 

3. O que a emissora faz para se aproximar da realidade local? Que elementos 

da cultura local são trabalhados na emissora? Que compromissos a rádio tem 

com a região?  

 

4. Que programas da emissora podem ser considerados culturais e por quê? 

Como a audiência recebe estes programas? Fazer uma breve descrição dos 

programas.  

 

5. Como a emissora elabora a programação? Que programas têm maior 

audiência? 

 

6.  Como os temas dos programas são escolhidos? 

 

7.  Que tipo de linguagem a emissora adota (palavras de efeito, slogans, linha 

editorial, etc.)? 

 

8. Quais os principais desafios enfrentados pela emissora atualmente? ( Dê 3 a 

5 casos ) 

 

9. Quais as últimas conquistas importantes da emissora? ( Dê 3 a 5 fatos) 

 

10. Quais os projetos futuros de sua emissora?  

 

11. Qual é a grade de programação da emissora? 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM ANALISTA TÉCNICO DO IPHAN 

 

Contexto da pesquisa 

Com quase 100 anos de existência no Brasil, o rádio faz parte das histórias 

de várias culturas que se desenvolveram em diversas regiões do país. Ele traz em 

seu bojo um patrimônio de representações simbólicas que ajudam a identificar e 

interpretar estas manifestações.   Atualmente, o processo de migração de AM para 

FM - inaugurado em 7 de novembro de 2013 - abre uma tensão em relação à 

história e à memória do rádio: para se adaptar à nova frequência, algumas 

emissoras AM, que são aquelas que trazem forte ligação com a cultura local e 

regional, estão mudando a sua programação e a forma de envolvimento com o 

público. Quando estas alterações são grandes, um arsenal de bens simbólicos vai 

sendo desconstruído, fazendo as rádios existirem apenas no ambiente da memória. 

A pesquisa tem o objetivo de analisar de que forma o rádio se constitui como um 

patrimônio cultural imaterial, considerando os efeitos da migração de rádios AM para 

FM na salvaguarda da cultura do grupo e do local em que a rádio está inserida. 

Perguntas: 

1. Em 2011, houve o pedido do registro do programa A Voz do Brasil - o mais 

antigo programa de rádio brasileiro ainda no ar – como patrimônio cultural 

imaterial. Esse registro não aconteceu e, de acordo com uma matéria de 

jornal que segue abaixo, na ocasião do trâmite, a então diretora do Iphan 

nacional afirmou que um programa não pode ser considerado um patrimônio 

cultural imaterial. No que se fundamenta esta afirmação? Tecnicamente, por 

que um programa não pode ser um patrimônio cultural imaterial? Se um 

programa não pode ser, que outro elemento da produção do rádio poderia?  

LINK DA MATÉRIA: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-05-

20/iphan-diz-que-voz-do-brasil-nao-pode-virar-patrimonio-imaterial-do-pais 

 

2. De que forma uma rádio regional, no contexto descrito acima, pode ser 

considerada um patrimônio cultural imaterial?  

 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-05-20/iphan-diz-que-voz-do-brasil-nao-pode-virar-patrimonio-imaterial-do-pais
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-05-20/iphan-diz-que-voz-do-brasil-nao-pode-virar-patrimonio-imaterial-do-pais
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3. Em quais instâncias pode ser feito o registro como patrimônio cultural 
imaterial?  


