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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 Com a temática Academia e Mercado – aproximações e desafios, o I Simpósio Nacional do 

Rádio, realizado pelo Laboratório de Rádio do Departamento de Comunicação da Universidade 

Federal da Paraíba – UFPB, sob a coordenação da Profa. Norma Maria Meireles Macedo Mafaldo, 

no período de 09 a 11 de julho de 2013, apresenta os Anais contendo todos os resumos originais 

enviados pelos/as autores/as para o evento. 

 Trata-se do registro do trabalho acadêmico desenvolvido por estudantes, professores, 

pesquisadores e profissionais do Rádio brasileiro, os quais totalizaram 306 inscritos nessa primeira 

edição do Simpósio, sendo 273 da Paraíba e 33 de outros Estados do Brasil (Alagoas, Ceará, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo). 

 Os 50 resumos recebidos foram organizados sistematicamente em seis GTs: Rádio, 

convergência e tecnologia; Jornalismo no rádio: prática, produção e ensino; História do rádio; Rádio 

e desenvolvimento; Rádio e mercado; Rádio, gênero e juventude.  

 O I Simpósio Nacional do Rádio buscou contribuir com a necessária ampliação do fluxo de 

produção de saberes sobre a mídia rádio, valorizando o diálogo com temáticas transversais e 

relevantes, como a aproximação e os desafios da relação entre Academia e Mercado.  

 Todos os textos aqui reunidos estão interconectados pelas diversas teorias que englobam e, 

nesse sentido, destacam-se as reflexões acerca da história e natureza do Rádio, seus principais 

desafios frente ao cenário de digitalização e da convergência, os relatos de experiência, as pesquisas 

em andamento, os olhares sobre as práticas de ensino e as propostas de produção de conteúdos. 

 Muitos desses trabalhos enviados foram selecionados pela nossa Comissão Científica para, 

em forma de artigos, comporem o nosso Livro Eletrônico. Contudo, é importante frisar que todos os 



resumos aqui agrupados formam uma espécie de mosaico que revela diferentes falas acadêmicas em 

forma de saberes articulados singularmente em diversas Instituições de Ensino Superior que se 

debruçam sobre a missão de reverberar o conhecimento e as potencialidades do nosso bom e sempre 

atual Rádio.  

 

 Os Organizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O RÁDIO EM DESTAQUE 

 

A ideia de realizar um evento específico sobre rádio era sonho antigo que eu vinha 

acalentando com um carinho todo especial, principalmente por querer incentivar, pelo menos a 

princípio em nível de Universidade Federal da Paraíba, inquietações acadêmicas acerca do rádio; 

por querer, por assim dizer, dar uma chacoalhada nos meus alunos e alunas de Radialismo, 

especificamente. E foi neste contexto que começou a virar realidade, quando após uma das minhas 

aulas de Direção de Programa de Rádio II, expus a ideia para Lívia Barroso (estagiária docente da 

disciplina) e Demétrio Nunes Neto (monitor). Ali mesmo, na sala/Laboratório de Rádio, já 

pensamos nos temas, na programação, na data, nos convidados, se seria uma atividade local, 

regional... E por que não nacional? Nunca havia acontecido nenhum até aquele momento!? Fato 

curioso. Assim, com as decisões e os desafios veio também o nome do evento. 

Com rascunho de programação em mãos, imediatamente fui pedir apoio financeiro ao 

diretor do CCTA. A partir de então nos mobilizamos ao máximo, mesmo que tivéssemos o mínimo. 

O mais importante era colocar o nosso querido rádio em destaque, no centro das discussões, das 

atenções, dos diálogos.  

 

Ao rádio...O merecido papel de protagonista. E diga-se, um ator que sabe se reconfigurar a 

cada novo desafio que lhe é posto, que sabe dialogar com seus coadjuvantes. Assim tem sido ao 

longo de mais de nove décadas. Então, foi para isso que o I Simpósio Nacional do Rádio foi 

criado, para dar destaque ao rádio. 

 

 

Norma Meireles 

Idealizadora e Coordenadora do evento 



 
 

 

PROGRAMAÇÃO GERAL  
  

09 de julho 

 

Noite  

Local: Auditório 412 CCHLA 

18:30h - Cerimônia de abertura  
19:00h - Conferência de abertura 

Rádio, convergência e formação do radialista - Nair Prata (UFOP)   

Mediação: Norma Meireles (UFPB) 
  
20:30h Lançamento local dos livros do GP de Rádio e Mídia Sonora da Intercom: 

-Enciclopédia do rádio esportivo brasileiro. Nair Prata e Maria Cláudia Santos (orgs).  

-O rádio e as copas do mundo. Patrícia Rangel e Marcio Guerra (orgs) 

Nair Prata (UFOP)/ Norma Meireles (UFPB) 

 

10 de julho 
  

Manhã  

 

Horário: 08:00h 

Mesa: Radiodifusão comunitária e o mercado de trabalho 

Conceitos e história da radiodifusão comunitária - Moacir Barbosa de Sousa (UFRN) 

O espaço dos comunicadores comunitários -  Dalmo Oliveira (EMATER - PB) 

Mediadora: Glória Rabay (UFPB) 

 

Horário: 09:00h 

Local: Auditório 412 CCHLA 



 
 

Mesa - Rádio: esporte, cultura e sociedade 

 

Rádio esportivo- Franco Ferreira (Rádio Tabajara)  

Rádio musical- Guilherme Jorge Farias (Cabo Branco FM) 

Rádio e cidadania- Luiz Custódio (UEPB) 

Mediador: Victor Braga (UFPB)  

 

Tarde 

Horário: 14:30h às17:30h 

Local: Salas CCTA  
Grupos de Trabalho  
  

Noite:  

Horário: 19:00h 

Local: Auditório 412 CCHLA 
Mesa  - Radiojornalismo na Paraíba  
Rádio all news - Veronica Guerra (CBN João Pessoa) 

Radiojornalismo público - Marcos Thomaz (Rádio Tabajara)  

Pós-graduação e mercado local - Joana Belarmino (UFPB)  

Mediador: Carmélio Reynaldo (UFPB) 

 
11 de julho 

 

Manhã  

Horário: 8:00h 

Mesa: Novas diretrizes de rádio e TV 

Moacir Barbosa de Sousa (UFRN) e Nair Prata (UFOP)  

Mediadora: Annelsina Trigueiro (UFPB) 

 

Horário: 10:00h         

Local: Auditório 412 CCHLA 



 
 

Conferencia de encerramento:  

Dos Hertz aos bytes: cenários para o rádio em sua fase de convergência - Luiz Artur Ferraretto 

(UFRGS)   

Mediadora: Norma Meireles (UFPB)  

Realização: 

Laboratório de Rádio do Decomtur 

Centro de Comunicação, Turismo e Artes 

Programa de Pos-Graduação em Jornalismo UFPB 

 

 

 

 

 

 



 

 
GT 01 

RÁDIO, CONVERGÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Coordenação: 

 

 Elton Bruno Barbosa Pinheiro 

 (UFPB/ASPER)  

 
Edileide Vilaça  

(CBN/UFPB) 

 

 
 



 
 

A LÓGICA DO RÁDIO NAS NOVAS MÍDIAS 
 

Adelino Pereira da SILVA1 

Ivany Barros LUCENA JUNIOR 2 

Fábio Ronaldo da SILVA3 

Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande - PB 

 

 

RESUMO  

 

O rádio, mídia que teve maior ênfase no Brasil dos anos 50 até o fim da década de 80, no formato 

que se consolidou, sofre, indubitavelmente uma crise enquanto mídia, apesar de ainda deter 

dezesseis por cento (16%) em média, da audiência midiática no país, conforme estudos do IBOPE. 

O segundo maior veículo de comunicação de massa, entretanto, apesar de estar passando por um 

momento de reconfiguração, tem em seu formato e linguagens inspirado a geração de conteúdo nas 

novas mídias e hipermídias (como por exemplo, o formato podcast) mostrando ainda um grande 

arraigamento cultural. Pretend  emos proceder a um estudo exploratório e bibliográfico acerca 

destas novas aplicações da lógica da mídia radiofônica, traçando um paralelo com a própria mídia e 

suas realidades ao redor do mundo (como a rádio digital e via-satélite), bem como, seu provável 

potencial de mercado, seu futuro e presente. Teremos um novo formato de rádio, novas mídias 

brotarão e como acontecerá a coexistência entre elas? 

 

PALAVRAS-CHAVE: Rádio. Reconfiguração. Novas Mídias. Lógica Radiofônica.  

                                                           
1 Bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Publicidade e Propaganda na Cesrei, e Graduando Filosofia na 

UEPB. Membro do Grupo de Estudos, Pesquisa e Produção em Audiovisual (GEPPAU) da UFPB, email: 

ade.lino@yahoo.com.br 
2 Estudante de Graduação 8º semestre do Curso de Publicidade e Propaganda da FARR, email: 

ivanyjunior@yahoo.com.br 
3 Orientador do Trabalho. Doutorando em História pelo PPGH/UFPE. Professor do Curso de Publicidade e Propaganda 

na FARR e de Jornalismo na FIP, email: fabiocg@gmail.com.  
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AS WEBRADIOS COMO ESPAÇO EXPERIMENTAL: UMA BREVE ANÁLISE SOBRE A 

RÁDIO WEB UFPA 

 

Heloisa de Leiros MARQUES1 

Norma MEIRELES2 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Embora tenham aparecido relativamente há pouco tempo, as webradios vieram para ficar. Há uma 

enorme diversidade de webemissoras com os mais variados estilos e públicos específicos, 

entretanto, as webradios universitárias ainda estão em pequeno número. Este artigo é uma pesquisa 

qualitativa, com a metodologia de análise de conteúdo, utilizando também a entrevista como 

instrumento. O objetivo principal é observar o uso de uma emissora como espaço de 

experimentação para discentes. Observamos que a Rádio Web UFPA é uma emissora que funciona 

com apoio institucional da UFPA e incentiva a participação de alunos na produção de seus 

programas, dando oportunidade de união entre a teoria e a prática. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Webradio. Espaço Experimental. Rádios Universitárias. 

 

                                                           
1 Graduanda em radialismo pela UFPB. Email:heloisaleiros@gmail.com 
2 Professora do Curso de Radialismo da UFPB. Radialista, jornalista. Mestre em Educação pela UFPB. Membro do GP 

de Rádio e Mídia Sonora da Intercom. Email: norma.meireles@gmail.com  
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AS WEBRADIOS E O FENÔMENO DA REVERBERAÇÃO DE GÊNEROS CULTURAIS 

NO CENÁRIO MIDIÁTICO 

 

 
 Fernando Luiz Andrade do VALE 1 

Faculdade Maurício de Nassau, João Pessoa - PB 
 Elton Bruno Barbosa PINHEIRO 2 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

Associação Paraibana de Ensino Renovado, João Pessoa - PB 

 

 

RESUMO  

 

A história do rádio é marcada por fortes transformações. O processo de reconfiguração desse meio, 

denominado de radiomorfose (Cf. PRATA, 2008), ganhou ainda mais notoriedade a partir do 

surgimento das webradios, novo modelo de radiofonia que tem a rede mundial de computadores 

como suporte convergente, interativo e que favorece o surgimento plural e democrático de gêneros 

e formatos de programação cada vez mais hipersegmentados e hiperespecializados. Nesse estudo, 

refletimos sobre como o surgimento e utilização das webradios favorecem a reverberação de 

gêneros culturais diversos no cenário midiático. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Webradios. Convergência. Gêneros Culturais. 

                                                           
1 Estudante de Graduação 2º semestre do Curso de Jornalismo da Nassau, e-mail: fernando_do_vale@hotmail.com. 

 
2 Mestre em Comunicação e Culturas Midiáticas pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 

Federal da Paraíba. Pesquisador do Grupo de Estudos Divulgação Científica – GEDIC/UFPB/CNPq. Professor do 

Curso de Comunicação Social da Associação Paraibana de Ensino Renovado – ASPER. E-mail: 

eltonufpb@hotmail.com.  
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BLOG RÁDIO ESCOLAR PB: A AMPLIAÇÃO DA COMUNICAÇÃO NA VEICULAÇÃO 

DOS PROGRAMAS NA INTERNET 

  

Sandra Kalyne de BARROS1  

Fernanda Mendes MENDONÇA2  

Dennison Lucas VASCONCELOS3  

Lívia Moreira BARROSO4 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

 

 

RESUMO  

 

O Programa Federal Mais Educação promove oficinas de arte, esporte e cultura em escolas 

públicas, desenvolve dentre suas atividades a Rádio Escolar. Na cidade de João Pessoa/PB quatro 

escolas participam do projeto radioescolarpb.blogspot.com.br, que veicula na internet os programas 

produzidos pelos alunos no desenvolvimento das oficinas. O presente trabalho pretende fazer um 

levantamento dos programas produzidos e da sua abordagem pedagógica com o intuito de 

identificar as metodologias aplicadas, subsidiando assim, conhecimento sobre as tecnologias sociais 

que são desenvolvidas nessas escolas e os benefícios alcançados a partir dessa iniciativa. Para o 

desenvolvimento desse estudo, utilizamos uma metodologia de natureza aplicada, descritiva, com 

levantamento de dados e abordagem qualitativa com aplicação de questionários para coleta de 

dados que serão analisados com foco nos materiais mais subjetivos dos casos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Rádio Escolar. Mais Educação. Blog. Tecnologias Sociais. 

                                                           
1 Aluna do 2º período do curso de Jornalismo da UFPB. Email: kalyne.cufaparaiba@gmail.com 
2 Aluna do 2º período do curso de Jornalismo da UFPB. Email: mendesmendonca@yahoo.com.br 
3 Aluno do 2º período do curso de Jornalismo da UFPB. Email. denisonlucas@hotmail.com 
4 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPB. Graduada em Jornalismo pela UESPI. Email:  

liviabarroso89@hotmail.com   
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IRRADIAÇÃO DAS MÍDIAS SONORAS E PERCEPÇÃO ACÚSTICA COLABORATIVA 

 

 

Cláudio Cardoso de Paiva1 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 
 

 

RESUMO 

 

Mobilidade, convergência e compartilhamento são as palavras de ordem no campo das mídias 

sonoras. Da geração do Rock in Rio à geração do funk uma micro-revolução ocorreu com o advento 

das tecnologias digitais e suas extensões na ecologia audiovisual. Hoje, ser cidadão é poder se 

compartilhar as escolhas sonoras e afetividades musicais. Os celulares, o MP3 e o I-Pod permitiram 

a alternância dos lugares de fala e de escuta, democratizando-se assim os espaços e tempos sonoros. 

A “terceira onda” da comunicação acústica, gerada pelas interações sociotecnológicas, apresenta 

conquistas e desafios. Logo, propomos uma investigação da mídia social YouTube: porque esta 

aglutina os fenômenos das imagens acústicas e imagens visíveis através dos vídeos musicais, 

porque é um bom condutor dos afetos e perceptos dos criadores, ouvintes, fãs e colaboradores, e 

porque consiste num rico reservatório da memória acústica, histórica e sentimental dos atores 

sociais em níveis locais e globais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Mídias Sonoras. YouTube. Música. Convergência. Compartilhamento. 
 

 

 

                                                           
1 Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação em Comunicação da UFPB. 
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LEVANTE CULTURAL: O PROGRAMA DE RÁDIO QUE IMPULSIONOU A CULTURA 

DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Fabrício Mangel Anjos TEIXEIRA1 

Lívia Cristina Rocha DIAS2 

Sofia Piassi Machado LIMA3 

Douglas Baltazar GONÇALVES4 

Centro Universitário de Volta Redonda, UniFOA, Rio de Janeiro - RJ 

 

RESUMO 

O Levante Cultural é um programa da Web Rádio UniFOA, que entrevista artistas do cenário 

independente da região, com a finalidade de estreitar a relação artista/público. O objetivo do 

programa é divulgar os artistas regionais, agregando valor para os projetos realizados, e enfatizando 

a qualidade das produções culturais locais. O projeto teve início como um programa de rádio, em 

que os alunos responsáveis pelo programa entrevistavam artistas reconhecidamente importantes da 

região. Devido ao sucesso e ao desejo do público, deu-se início às produções audiovisuais. A partir 

daí o programa Levante Cultural passou a fazer coberturas audiovisuais de eventos sociais e 

culturais relevantes para a cultura da região Sul do estado do Rio de Janeiro. Os alunos criaram um 

site com todos os trabalhos desenvolvidos pelo programa, que pode ser acessado em: 

http://www.levantecultural.com/.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Entrevista. Cobertura. Audiovisual. 

                                                           
1 Estudante de Graduação do 3º ano do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Volta Redonda, 

email: fabrício.mangel@gmail.com 
2 Estudante de Graduação 3º ano do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Volta Redonda, 

email: liviacrdias@gmail.com 
3 Estudante de graduação do 6º semestre do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Volta 

Redonda, e-mail: sofiapiassi@gmail.com 
4 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Volta Redonda, 

email: douglas.goncalves@foa.edu.br  
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RÁDIO CAMPINA FM: DO ANALÓGICO À WEB E WEBRÁDIOS CAMPINENSES 

 

Goretti Maria Sampaio de FREITAS1 

Cleonice Evellyn Oliveira LIMA2 

Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB 

 

 

RESUMO  

 

Em meio às transformações técnicas e sociais decorrentes das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, o Rádio sofreu reconfigurações a fim de se moldar a esses contextos hodiernos. 

Partindo desta premissa, este trabalho tem por objetivo geral analisar as novas configurações do 

Rádio na ambiência digital, através do estudo de caso da Rádio Campina FM e realizar um 

mapeamento das Webrádios produzidas em Campina Grande. Para o embasamento teórico desse 

estudo, foram utilizados PACHECO (2009); LEMOS (2003); BUFARAH (2003); BARBOSA 

(2006); DEL BIANCO (2004); e demais autores. Explanaremos o processo de transição da Rádio 

do analógico à Web e o contexto da criação e manutenção das Webrádio locais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Rádio. Internet. Webrádio.  

 

                                                           
1 Graduada em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba. Pós Graduada em 

Comunicação Estratégica da Comunicação Social pela UNIASSELVI. cleo.linha@hotmail.com   

 

³ Graduada em Comunicação Social pela Universidade Estadual da Paraíba. Mestrado em Ciências da Sociedade pela 

Universidade Estadual da Paraíba. Doutorado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. E-mail: 

gmscg@uol.com.br. 
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RÁDIO CBN: INTERAÇÕES NA FANPAGE DURANTE 

MANIFESTOS POPULARES  

 

 

                                                  Thâmara ROQUE1 

                         Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB 
 

 

 

 RESUMO 

 

Este trabalho é uma pesquisa que tem como foco analisar a fanpage da Rádio CBN no período em 

que multidões saíram às ruas, em todo o país, para fazerem reivindicações populares. O objetivo é 

verificar como os internautas/ouvintes interagem entre si e com a plataforma e analisar a 

participação deles neste período dos protestos que tomaram conta do Brasil no mês de junho. Em 

meio a esse fato histórico, é pretensão deste trabalho fazer uma reflexão como estão sendo 

tratadas as manifestações pela rádio na internet e como os internautas estão absorvendo essas 

informações que se multiplicam nas redes sociais. E de que forma eles estão abordando 

características comunicacionais do Facebook e destrinchando teorias da linguagem e do discurso. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Redes sociais. Rádio CBN. Fanpage. Manifestos Populares. 

 

 

 

 

                                                           
1 Graduada em Comunicação Social (habilitação em Rádio e TV) da UFPB, email: thamararoque@hotmail.com 
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RADIONOVELA LOVE FAIL: E HOUVE BOATOS QUE VOCÊ ESTAVA NA PIOR 

 

Alana Pereira de Azevedo MAIA 

João Paulo Cordeiro dos Santos da CONCEIÇÃO 

Pedro Carlos BORGES JÚNIOR 

Rebeca Baltazar CHAVES 

Douglas Baltazar GONÇALVES1 

Centro Universitário de Volta Redonda, UniFOA, Rio de Janeiro - RJ 

 

 

RESUMO 

 

A radionovela “Love Fail: E houve boatos que você estava na pior” conta a história de quatro 

jovens, que buscam de uma maneira divertida encarar a situação amorosa que se encontram. O 

objetivo do trabalho apresentado é despertar o interesse e sensações que as radionovelas causavam 

antigamente de uma maneira moderna e com temas atuais. A produção foi elaborada com intuito de 

dar seguimento ao “Love Fail”, programa já existente na grade da Rádio Web UniFOA, 

desenvolvido pelos integrantes da radionovela. O primeiro passo para a execução do projeto foi 

definir a história e seu roteiro, escrever as falas e constar onde entraria a sonoplastia. Após a 

escolha de todos os sons, edição e revisão da radionovela, o projeto foi postado no site da rádio web 

e disponibilizado em forma de podcasting: http://bit.ly/RadionovelaLoveFail  

 

PALAVRAS-CHAVE: Radionovela. Narrativa. Sonoplastia. Comunicação. Podcasting. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Centro Universitário de Volta Redonda, UniFOA, Rio de Janeiro – RJ 
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GT 02 

JORNALISMO NO RÁDIO: PRÁTICA 

PRODUÇÃO E ENSINO 

 

Coordenação: 

 

Sandra Raquew Azevedo  

(UFPB)  

 

 
 

 



 
 

 

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA EXPRESSIVIDADE DA VOZ NOS PROGRAMAS DE 

RADIOJORNALISMO NAS EMISSORAS DE MOSSORÓ 

  

Leila LIMA1 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - RN 

Marco ESCOBAR2 

Universidade Federal da Campina Grande - PB 

 

 

 

RESUMO 

 

A pesquisa pretende estudar o nível de percepção dos locutores/apresentadores de radiojornal acerca 

da utilização da voz e como esta condiciona o seu desempenho profissional. O estudo é focado nos 

apresentadores de radiojornal com a finalidade de conhecer de que forma os locutores utilizam as 

técnicas de expressão vocal na produção de programas radiofônicos de gênero informativo. Para a 

investigação em curso utiliza-se referencial teórico interdisciplinar, baseado em autores nas áreas de 

Comunicação, Sociologia, Antropologia e Fonoaudiologia. A natureza da pesquisa se revela de 

modo qualitativo a fim de tentar entender a expressividade da voz através da aplicação de 

questionário semi-estruturado. Pretende-se, com o estudo, observar se o uso desses recursos 

acontece de modo intuitivo ou racional e dotado de um sentido histórico e social da voz. As novas 

perspectivas de estudos inerentes a fala do locutor nos conduz ao entendimento da prática desses 

profissionais bem como, o conhecimento dos novos subsídios que contribuem para o entendimento 

de uma performance profissional de como se expressar no rádio. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Construção Social. Voz. Radiojornalismo. 

                                                           
1 Graduanda do Curso de Comunicação Social, hab. Em radialismo da UERN. 
2 Doutorando pelo Centro de tecnologia e Recurso Naturais – UFCG 
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A MONITORIA NA DISCIPLINA DIREÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO II  

 

Clarissa Mesquita Cabral de AZEVEDO1 

Norma MEIRELES 2 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB 

 

 

RESUMO 

A disciplina de Direção de Programa de Rádio II (DPR II) faz parte do curso de Comunicação 

Social, Habilitação em Radialismo da UFPB e se destaca por ser uma disciplina de caráter teórico 

prático, com veiculação de programas radiofônicos na Rádio Tabajara AM. Este trabalho é uma 

pesquisa qualitativa, participante, com relato de experiência, tendo como objeto de estudo a 

monitoria na disciplina DPR II. Utilizamos como instrumentos de pesquisa relatórios de discentes e 

da monitoria, além de depoimentos gravados. O objetivo é analisar o trabalho da monitoria 

associado aos processos de ensino-aprendizagem na disciplina em questão, que dá oportunidade de 

experimentar a prática de programas ao vivo e gravados, passando por todos os processos de 

produção radiofônica. Como resultado, podemos inferir que a monitoria DPR II é um fator 

importante tanto para os discentes acompanhados, quanto para o amadurecimento acadêmico da 

monitora, auxiliando a professora em processos colaborativos de ensino-aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Monitoria. Direção de Programa de Rádio. Ensino. Ensino de Rádio.  

                                                           
1 Estudante do 7º período do Curso de Radialismo da UFPB, email: clarissamesquita3@gmail.com 
2 Professora do Curso de Radialismo da UFPB. Radialista, jornalista. Mestre em Educação pela UFPB. Membro do GP 

de Rádio e Mídia Sonora da Intercom. Email: norma.meireles@gmail.com 
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 AS JORNADAS ESPORTIVAS NO RÁDIO PARAIBANO: UMA ANÁLISE DO 

RADIOJORNALISMO ESPORTIVO DA RÁDIO TABAJARA AM 

 

 
Edilane da Silva FERREIRA1

 

Mateus Braga Rolim MEIRA2
 

Norma MEIRELES3 

Faculdade Maurício de Nassau, João Pessoa - PB 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

 

RESUMO  

 

A Rádio Tabajara AM surgiu no final da década de 30 com uma programação voltada para o 

entretenimento e o jornalismo. Dez anos depois, o esporte já fazia parte da emissora. As transmissões 

esportivas se tornaram tradição e marca registrada da rádio. Não à toa, a Tabajara AM tem em sua 

história um comprometimento com jornadas esportivas não apenas de competições estaduais, também 

de campeonatos nacionais e até copa do mundo. O presente artigo tem como objeto de estudo a 

programação radiojornalística esportiva da emissora citada durante as transmissões do Campeonato 

Paraibano de 2013. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com base na análise de discurso. O estudo 

observa tanto o uso de uma sonoplastia específica quanto às preferências pessoais dos profissionais 

(torcer por um time ou usar duplicidade de sentido, por exemplo) que influenciam a formação 

discursiva.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Radiojornalismo esportivo. Tabajara AM. Jornadas esportivas. Análise do 

discurso. 

                                                           
1 Estudante do 6º período do curso de jornalismo da Faculdade Maurício de Nassau e 6º período de Letras, da UFPB, 

email: lanef.89@gmail.com   
2  Estudante do 6º período do curso de jornalismo da Faculdade Maurício de Nassau, email: mbrmeira22@hotmail.com   
3  Professora do Curso de Radialismo da UFPB. Radialista, jornalista. Mestre em Educação pela UFPB. Membro do GP 

de Rádio e Mídia Sonora da Intercom. Email: norma.meireles@gmail.com 
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ENSINO DE RÁDIO: DOMÍNIO DE FERRAMENTAS E FORMAÇÃO HUMANA 

 
Vera Lucia Spacil RADDATZ1 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, UNIJUI - RS  

 

 

 

RESUMO  

 

A evolução tecnológica e a sociedade digital impulsionaram novas práticas de ensino de rádio, 

principalmente a partir da última década. Acredita-se que, apesar de todas as tecnologias, o ensino 

de rádio hoje deva estar centrado na formação de profissionais aptos não apenas a dominar as 

ferramentas digitais, mas a narrar e interpretar os fatos, a partir de uma fundamentação humana. 

Este estudo baseia-se no cruzamento de bibliografias acerca do rádio e a experiência prática em sala 

de aula no ensino superior no noroeste do Rio Grande do Sul. Parte-se do pressuposto de que a 

técnica não é suficiente para que o radialista-jornalista ofereça ao público um produto de qualidade. 

É necessário que dialogue com a audiência, conheça a sua realidade e elabore um produto de 

intervenção social, ou seja, que contribua para a sociedade como um todo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Rádio. Formação Humana. Ferramentas Digitais.   

 

 

 

                                                           
1 Drª em Rádio; Profª do Curso de Mestrado em Direitos Humanos e do Curso de Comunicação Social da UNIJUI, e-

mail: verar@unijui.edu.br  
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JORNALISMO POLICIAL NO RÁDIO 98 FM: UMA ANÁLISE DAS ROTINAS DE 

PRODUÇÃO DO PROGRAMA ACORDA PARAÍBA 
 

 

Anne MACÊDO1 

Amanda Carvalho de ANDRADE2  

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

 

 

RESUMO 
 

Cada produto midiático tem seu processo de escolha dos fatos que serão noticiados, seja por causa 

do público que almeja atingir ou por questões mercadológicas. Num programa policial voltado às 

classes populares os assuntos e fatos que seriam “esquecidos” pelos noticiários de referência 

ganham status de protagonistas. O presente projeto pretende discutir os critérios de noticiabilidade 

do programa policial Acorda Paraíba, do rádio 98 FM, levando em consideração teorias como 

gatekeeping, enquadramento e construção da notícia jornalística. Os conceitos de valores-notícia, 

jornalismo popular e sensacionalismo também foram abordados. O método utilizado foi a Análise 

do Conteúdo de algumas edições do programa a fim de identificar um padrão de escolha dos fatos 

para atender a demanda do público ouvinte. Para isso, foi feito um estudo descritivo e categorizado 

sobre questões como o foco da notícia, a linguagem utilizada e se houve exploração do discurso 

emocional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Rádio. Jornalismo policial. Processo de noticiabilidade e gatekepping. 

 
                                                           
1  Mestranda do Curso de Jornalismo Profissional da UFPB, email: kellyradialista@hotmail.com 
2  Jornalista e Mestranda do Curso de Jornalismo Profissional da UFPB, amandacarvalho24@gmail.com 
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O COLUNISMO SOCIAL NO RÁDIO: CARACTERÍSTICAS E PERSPECTIVAS 

 
Tarcineide MESQUITA1 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

 

 

RESUMO  

 

O artigo trata sobre o colunismo social no rádio, tomando como caso de estudo o programete Gente 

Fina, apresentado por Gerardo Rabello, de segunda a sexta na Cabo Branco FM, de João Pessoa/PB. 

O conteúdo do Gente Fina é assim descrito pela Rádio: “abrange o universo social, incluindo dicas 

de moda, cultura, entretenimento, decoração, curiosidades sobre personalidades e todo o glamour da 

sociedade paraibana.” Busca-se, portanto, identificar as características e a força deste gênero no 

rádio, a fim de melhor compreender o poder de adaptação desta prática jornalística e o seu 

significado na vida cotidiana. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Colunismo Social. Elite. Jornalismo. Rádio. 

 

 

 

 
                                                           
1 Mestre em Comunicação pela UFPB e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Cotidiano e Jornalismo 

(GRUPECJ/UFPB), email: tarcimesquita@gmail.com 
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OLHAR EDUCOMUNICATIVO SOBRE AS PRODUÇÕES RADIOJORNALÍSTICAS 

 

Edielson Ricardo da SILVA1 

Noujaim PEREIRA 2 

Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande - PB. 

 

 

RESUMO  

 

O presente trabalho expõe uma pesquisa de caráter acadêmico, que visa à análise e o melhoramento 

das práticas radiojornalísticas voltadas sob um viés educomunicativo. Têm como objeto de estudo 

os modelos atuais de produção e execução de programas radiofônicos. O objetivo principal é levar 

os leitores à reflexão, focar os métodos que propiciam uma melhor dinâmica entre o emissor e o 

receptor, divulgar e apresentar a pesquisa realizada e a apresentação de dados bibliográficos 

conforme citações de autores que dominam a área em questão. O estudo ainda abrange a 

participação do ouvinte na programação radiofônica e se existe a interatividade necessária entre 

ambos para poder-se desenvolver um trabalho eficaz. Abrangendo ainda as inovações tecnológicas 

que propiciam uma intervenção mais educativa e participativa desses meios. O artigo analisa e 

identifica as possíveis causas, além das questões tecnológica, cultural e econômica do meio. 

PALAVRAS-CHAVE: Radiojornalismo. Educomunicação. Mídia. Ouvintes. 

 

 

 

                                                           
1 Estudante de Graduação 4º semestre do Curso de Educomunicação da UFCG, e-mail: edielsonricardo@gmail.com 
2 Professor doutor do Curso de Educomunicação da UFCG, e-mail: prnoujaim@hotmail.com 
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RÁDIO E OUVINTE: O ESPAÇO DE INTERAÇÃO NO PROGRAMA DEBATES DO 

POVO 

 

Mônica ANDRADE1 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal - RN 

 

 

RESUMO 

 

A inclusão de novas tecnologias na mídia possibilita o acontecimento da troca de mensagem em 

tempo e espaço diferente. As pessoas se conhecem, conversam, obtém informações, trabalham e 

vivem através das redes sociais. Parte-se do pressuposto de que vivemos num momento de 

visibilidade midiática e o rádio vem aderindo essas novas formas de interação. Percebemos uma 

inclusão do ouvinte na construção dos programas, seja expondo suas histórias de vida, comentando 

fatos relevantes, tirando dúvidas, escolhendo temas e participando de alguma forma da programação 

radiofônica. Vale ressaltar que essa inclusão não ocorre de qualquer forma, ela acontece conforme 

critérios e regras da instituição. O estudo investiga o espaço de interação entre rádio e ouvinte no 

programa Debates do Povo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Rádio. Interação. Ouvinte. Debates do Povo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia da UFRN, email: monnyandrade3@gmail.com.  
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‘RÁDIO VERDADE’: UMA ANÁLISE DA POLÍTICA PARAIBANA SOBRE A MESA-

REDONDA DO SISTEMA ARAPUAN 

 

 

Cybele SOARES1 

Mayra MEDEIROS 2 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

 

 

RESUMO  
 

O trabalho aqui apresentado pretende estabelecer uma breve análise do programa radiofônico Rádio 

Verdade, veiculado pela 95,6 FM, do Sistema Arapuan, buscando compreender os processos de 

produção e as relações políticas a este incorporado. No intuito de compreender a formatação do 

programa, o trabalho deverá adotar uma metodologia empírica, cruzando informações de caráter 

estatístico a uma análise de trechos do conteúdo veiculado, além do depoimento dos envolvidos 

com a programação, tais como produtores, repórteres e o próprio apresentador da atração, o 

radialista Nilvan Ferreira. Também será levada em consideração a personificação do programa com 

este radialista, a postura política adotada pela empresa e a participação dos ouvintes e dos 

entrevistados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Política. Participação Popular. Radiojornalismo. 

 

 

                                                           
1 Radialista formada pelo curso de Comunicação Social da UFPB, email: cybelesoares@gmail.com  
2Jornalista formada pelo curso de Comunicação Social da UFPB, email: mayra.medeirosa@gmail.com 
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HISTÓRIA DO RÁDIO 

 

Coordenação: 

 

 Norma Meireles  

(UFPB)  

 

Lívia Barroso 

(UFPB) 
 

 

 



 
 

CONVERGÊNCIA DE MÍDIAS: AS RELAÇÕES DE CONTEÚDOS E DE 

PROFISSIONAIS ENTRE A RÁDIO CBN JOÃO PESSOA E A TV CABO BRANCO 

 

Zuila Frutuoso DAVID1 

Edileide Oliveira BEZERRA2 

Amanda Falcão EVANGELISTA3 

Roberta Matias Simões Marques de AZEVEDO4 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

 

RESUMO 

 

Este artigo visa discutir processos de convergência entre as mídias: rádio e TV. Especificamente, 

analisaremos os compartilhamentos de conteúdos e de profissionais entre as emissoras CBN João 

Pessoa e TV Cabo Branco, pertencentes a um mesmo grupo empresarial: a Rede Paraíba de 

Comunicação. Partimos do pressuposto de que esses processos colaborativos afetam os modos de 

produção e de construção de linguagens de ambas as mídias. Como profissionais desse grupo 

midiático e mestrandas em Jornalismo Profissional pela UFPB, elegemos esse objeto de observação 

porque o consideramos profícuo para estabelecermos um diálogo entre essa prática e os referenciais 

teóricos ministrados nesse mestrado, a exemplo de convergência tecnológica e cultural e processos 

de construção de notícias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Convergência. Rádio CBN. TV Cabo Branco. Jornalismo. 

 

 

                                                           
1Mestranda do Curso de Jornalismo Profissional da UFPB, e-mail: zuiladavid@hotmail.com 
2 Mestranda do Curso de Jornalismo Profissional da UFPB, e-mail: edileidevilaca@hotmail.com 
3Especialista em TeleJornalismo pela Fesp; Mestranda do Curso de Jornalismo Profissional da UFPB, e-mail: 

amanda.falcoa@gmail.com 
4Especialista em Marketing Estratégico pela UFPB e Mestranda do Curso de Jornalismo Profissional da UFPB, e-mail: 

robertamatias10@hotmail.com 
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FRAGMENTOS DE MEMÓRIA DE UMA RÁDIO UNIVERSITÁRIA 

 

Ícaro Costa1
 

Norma MEIRELES2
 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho faz parte da pesquisa Memória da Rádio Universitária desenvolvido no Departamento 

de Comunicação da UFPB. Este artigo é resultado de pesquisa qualiquantitativa, de natureza 

exploratória sobre os registros e arquivos sonoros da Rádio Universitária mantida pela Fundação 

Virginius da Gama e Melo (UFPB/IPÊ, atual UNIPE), entre as décadas de 1980 e 1990. O objetivo 

é obter um panorama sobre a memória arquivada tanto pelas Instituições de Ensino Superior quanto 

pelos profissionais envolvidos na trajetória referida emissora educativa. Como resultado inicial 

conseguimos localizar arquivos em fitas cassete e fitas de rolo, parte na Universidade Federal da 

Paraíba e parte com ex-funcionários da Rádio Universitária.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Rádio universitária. UFPB. Arquivos sonoros. Memória. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Estudante do 7º período do Curso de Radialismo da UFPB, email: icaroascom@gmail.com 
2 Professora do Curso de Radialismo da UFPB. Radialista, jornalista. Mestre em Educação pela UFPB. 

Membro do GP de Rádio e Mídia Sonora da Intercom. Email: norma.meireles@gmail.com 
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JOGOS ELETRÔNICOS NAS ONDAS DO RÁDIO  

 

Daniel SORENTINO1 

Lívia BARROSO2 

Norma MEIRELES 3 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB 

 

 

RESUMO  

 

A importância dos jogos eletrônicos hoje em dia é algo indiscutível, movimentando mais dinheiro 

que a indústria do cinema, e empregando uma gama de profissionais diversos passando entre 

roteiristas, designers, programadores e músicos. Em 15 de junho de 2013, o programa laboratorial 

Zona Livre, realizado por estudantes de radialismo da UFPB e exibido pela Rádio Tabajara AM, 

destacou a temática em um programa no formato mesa redonda. Este trabalho é um relato de 

experiência que observa as etapas de produção do referido programa, bem como seus bastidores e a 

autoavaliação do envolvidos, sendo, portanto, uma pesquisa participante. O objetivo é refletir sobre 

o aprendizado de rádio com um programa ao vivo, a partir de uma temática contemporânea.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Radialismo. Ensino-aprendizado. Jogos eletrônicos. Relato de experiência. 
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MEMÓRIAS DA RADIOFONIA CAMPINENSE: POR UMA (RE) CONSTRUÇÃO 

HISTÓRICA DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO RÁDIO DURANTE AS 

DÉCADAS DE 30 A 60  

 

 

Maurício Alves de LUCENA JÚNIOR1 

Everton David Santos de SOUZA2 

Goretti Maria Sampaio de FREITAS3 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campina Grande - PB. 

 

RESUMO  

 
O texto propõe a (re) construção da memória dos profissionais do Rádio em Campina Grande nas décadas de 

1930 a 1960. A pesquisa tem como objetivo identificar as primeiras experiências radiofônicas na cidade, 

levantar e tipificar os programas, emissoras instaladas neste período, verificando como eram suas produções 

e como contribuíram para a difusão da cultura local. Realizamos entrevistas com familiares e 

contemporâneos destas profissionais afim de por meio das narrativas orais e também da pesquisa 

documental, levantar informações sobre os homens e mulheres que contribuíram na radiofonia campinense 

no recorte histórico estudado. Exibiremos neste trabalho os primeiros resultados da pesquisa de Pibic que 

tem como conclusão um registro documental em vídeo que estará disponibilizado na biblioteca setorial do 

curso de Comunicação Social da UEPB. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Radiofonia Campinense. Memória. Profissionais do Rádio. 
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NO AR: RECONFIGURAÇÕES DO RÁDIO BRASILEIRO 

 

Elton Bruno Barbosa PINHEIRO1
 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

Associação Paraibana de Ensino Renovado, João Pessoa - PB 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo realiza uma retrospectiva da atuação do rádio no Brasil, não com o intuito de 

elencar datas, traçando uma espécie de linha do tempo, mas para registrar que muito antes de se 

pensar nas possibilidades da tecnologia digital, com todos os seus aparatos, a sociedade viu nascer e 

acompanha continuamente o processo de reinvenção do rádio como um meio de comunicação 

audiovisual, com suas características de sonoridade, tecnicidade e visualidade, que atua como mídia 

agregadora de cognição, produção, veiculação e recepção de conteúdos capazes de (re)configurar e 

propagar  ambiências socioculturais diversas. 
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O RÁDIO NA NARRATIVA HISTÓRICA DO DOCUMENTÁRIO “O MINUTO É UM 

MILAGRE QUE NÃO SE REPETE” 

 

Lívia Moreira BARROSO1 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

 

 

RESUMO 

Pretendemos discutir, com este artigo, como se dá a construção da narrativa histórica no 

documentário brasileiro, O minuto é um milagre que não se repete (2010). No desenvolver do 

trabalho fazemos uma breve discussão sobre documentário, focado principalmente, em um debate 

que vem sendo comum na academia, que se trata dos produtos cinematográficos (filmes e 

documentários) como instrumentos essenciais para construção da história. 

 

Palavras-chave: Documentário. Narrativa Histórica. O minuto é um milagre que não se repete. 
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PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO NA ACADEMIA: DESAFIOS E REALIZAÇÕES 
  

Amanda FERREIRA1
 

Norma MEIRELES2 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB 

 

RESUMO  

 

No Curso de Radialismo da UFPB os estudantes produzem programas radiofônicos em duas disciplinas, 

Direção de Programa de Rádio I (DRP I) e Direção de Programa de Rádio II (DRP II), cujas produções 

são veiculadas pela Rádio Tabajara AM. Este trabalho é uma pesquisa qualitativa, participante, que tem 

como objetos de estudo as produções de DPR I do período letivo 2012.2, são três produtos de meia hora 

de duração cada um. A análise foi feita a partir dos roteiros, dos relatórios e dos áudios dos programas. 

Os objetivos são tanto averiguar a qualidade dos programas quanto identificar as dificuldades 

enfrentadas pelos discentes em um momento prático do curso. Como resultado, observamos que, apesar 

de algumas limitações, os alunos/produtores relatam importante aprendizado com a realização das 

produções radiofônicas. 
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RADIALISMO E POLÍTICA: A ÉTICA NAS ONDAS DO RÁDIO PARAIBANO 

 
Patrícia GOUVEIA DA SILVA1 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, UFPB (Paraíba, PB). 

 

 

 

RESUMO  

 

Partindo de uma breve análise traçada sobre o relacionamento dos profissionais do rádio na Paraíba, 

em especial os radialistas da capital, João Pessoa, dentro do mundo político, este artigo destaca suas 

estreitas relações éticas estabelecidas entre os dois lados. Levantaremos a liberdade de imprensa que 

muitas vezes bate de frente com a liberdade de mercado, assim transcendendo os valores éticos, os 

meios de comunicação sabem o poder que os outorgam. Há um entrelaçamento entre a dinâmica da 

vida política e as atividades radiofônicas diárias de tal modo que falar do universo do rádio na 

Paraíba é também falar de política. Assim, o rádio modifica e interfere nas relações da política 

local, os políticos e a mídia exercem influência mútua. 
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RELATOS E HISTÓRIAS DA RÁDIO UNIVERSITÁRIA FM NA UFPB 

 

Norma MEIRELES1
 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo emerge da fase inicial da pesquisa Memória da Rádio Universitária que tem como 

objeto de estudo a Rádio Universitária (107,7 FM), em João Pessoa – PB. A emissora ficou no ar 

entre os anos de 1983 e 1991. Era mantida pela Fundação Virgínius da Gama e Melo (Funvir), da 

qual a Universidade Federal da Paraíba fez parte e posteriormente manteve convênio. Este trabalho 

é uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, documental, utilizando-se da história oral e 

tendo como instrumentos de pesquisa entrevistas semiestruturadas, audição e transcrição de áudios. 

O objetivo é resgatar, pelo menos, parte da memória da emissora, contribuindo, assim, com o 

fortalecimento da memória do rádio local, regional e nacional e com a pesquisa sobre rádios 

públicas no Brasil, a partir de uma emissora em João Pessoa. Como primeiros resultados, temos 

relatos sobre a programação, os programas e o funcionamento da emissora.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Rádio universitária. UFPB. Programação. Memória. Educação. 
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SOCIEDADE VIVA CAZUZA: UM DOCUMENTÁRIO RADIOFÔNICO 
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Norma MEIRELES 2 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

 

 

RESUMO  

 

A Sociedade Viva Cazuza é uma Organização Não Governamental de apoio a pessoas com 

HIV/AIDS, em especial crianças e adolescentes, com sede no Rio de Janeiro- RJ. Esta ONG tem 

mais de vinte anos de atuação e é dirigida pela mãe do cantor e compositor Cazuza, morto em 1990. 

Este trabalho é um relato do processo produtivo do documentário Sociedade Viva Cazuza: o 

eternizar de um amor, desenvolvido entre abril de 2012 a abril de 2013, considerando-se o período 

entre a concepção do programa até sua finalização como Trabalho de Conclusão de Curso de 

Radialismo. Entendemos áudio-documentário como um documento histórico, um registro em áudio, 

cujo discurso, no caso do Sociedade Viva Cazuza: o eternizar de um amor, é construído tanto pelo 

próprio texto narrativo do programa quanto pelo uso de dramatizações e depoimentos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Sociedade Viva Cazuza. HIV/AIDS. Áudio-documentário. Produção 

radiofônica. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Radialista graduada pela UFPB, email: luameninajp@gmail.com 
2 Professora do Curso de Radialismo da UFPB. Radialista, jornalista. Mestre em Educação pela UFPB. Membro do GP 

de Rádio e Mídia Sonora da Intercom. Email: norma.meireles@gmail.com 

48 
 



 
 

 
GT 04 

RÁDIO E DESENVOLVIMENTO 

 

Coordenação: 

 

Geanne Lima  

(Maurício de Nassau/ Estácio de Sá)  

 

Sandrine Braz 

(UFPB) 

 

 



 
 

 

A FUNÇÃO SOCIAL DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA: O EXEMPLO DO PROGRAMA 

ACESSO CIDADÃO 

 

Sandrine BRAZ1 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

 

 

 

RESUMO  

 

As emissoras de radiodifusão pública têm como meta abarcar os aspectos que possam proporcionar 

o bem-estar social à população. O presente artigo tem como finalidade analisar como o rádio tem o 

poder de incluir e promover a cidadania, levando informação e conteúdo de qualidade, de maneira a 

possibilitar uma melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. Tomamos como objeto de estudo o 

Programa Acesso Cidadão, veiculado em 2012 pela Rádio Tabajara AM 1110 Khz. Para este 

estudo, realizamos uma pesquisa qualitativa, de base documental, na modalidade de estudo de caso, 

tendo como técnica a Análise de Conteúdo, de Laurence Bardin (2010). 
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DINÂMICA 87.9 - A COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA EM ENGENHEIRO COELHO: 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TRADIÇÕES E HÁBITOS SOCIAIS. 

 

 
Leandro Aparecido de OLIVEIRA1 

Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, Engenheiro Coelho - SP. 

 

 

 

RESUMO  

 

Este trabalho analisa a linha editorial da Rádio Comunitária Dinâmica FM, de Engenheiro Coelho, 

SP, com foco no radiojornalismo para identificar manifestações culturais, tradições e hábitos sociais 

da comunidade. O estudo é baseado em pesquisa quantitativa e qualitativa, descritiva e documental, 

com revisão bibliográfica, tendo como objeto de estudo os programas radiojornalísticos da 

emissora. Entre os objetivos estão classificar os programas radiojornalísticos da rádio, identificar as 

manifestações culturais, tradições e hábitos sociais da comunidade através do radiojornalismo e 

ainda verificar os canais de interação da comunidade com a emissora. A pesquisa ainda está em 

curso com levantamentos e análises de dados para as considerações e observações finais.  
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PROGRAMA PILOTO MANDACARU SAUDÁVEL - ANÁLISE DE RECEPÇÃO DO 

PROGRAMA E DO SISTEMA E. C. SOM DE COMUNICAÇÃO DE MANDACARU NA 

CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. 

 

Juliana Ribeiro da SILVA1 

Norma MEIRELES2 

Osvaldo Meira TRIGUEIRO3 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB. 

 

RESUMO 
Este trabalho trata de análises de recepção do Sistema E. C. Som de Comunicação, a radiodifusora de 

Mandacaru, em João Pessoa-PB, a partir da produção de programa piloto intitulado Mandacaru Saudável, 

feito para Trabalho de Conclusão de Curso de Comunicação Social. Trata-se de uma pesquisa empregando 

métodos qualitativo-quantitativos através de observações participativas, entrevistas, questionários e registros 

audiovisuais. O objeto de estudo é o programa radiofônico Mandacaru Saudável. O foco é a contribuição 

para o desenvolvimento da comunidade de Mandacaru, dentro da área de cobertura da USF4 Mandacaru VIII, 

utilizando a radiodifusora como meio de comunicação comunitária e através de um programa voltado para a 

orientação em saúde mostrar o potencial do rádio na comunidade de Mandacaru. Este trabalho contribuiu 

para a disposição do espaço na rádio comunitária e despertou o interesse das USFs próximas, que pretendem 

contribuir com a produção de programas futuros. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde. Comunidade. Desenvolvimento. Radiodifusão. Comunitária. 
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PROGRAMA UNIVERSITÁRIA ESPORTIVA: UM PROJETO VITRINE DE 

RADIOJORNALISMO ESPORTIVO EM TERESINA 

 
Emanuele MADEIRA1 

Neyla DO RÊGO MONTEIRO 2 

Universidade Federal do Piauí - UFPI, Teresina - PI 

 

 

 

RESUMO  

 

O programa desenvolvido a partir da disciplina de Prática III – Radiojornalismo, do Curso de 

Comunicação Social da Universidade Federal do Piauí - UFPI, nos permitiu desenvolver um projeto 

prático através da experimentação de mercado. Lançado no ano de 2012, na Rádio FM Universitária 

96,7MHz, três alunas compartilharam a idealização, produção e execução do Programa 

Universitária Esportiva desde o plano teórico até o plano prático de colocar o programa no ar. 

Aproveitando-se do momento propício do jornalismo esportivo no Brasil, três mulheres lançaram o 

produto em busca de colocação no mercado de trabalho. O projeto, mesmo que em andamento, 

cumpriu nos seus seis primeiros meses a proposta de ser uma alternativa no resumido grupo que 

atua na imprensa esportiva piauiense desde a década de 70 com pouca renovação. Pode então ser 

constatada a emergência do público em obter novos produtos que traziam uma resignificância ao 

tema esporte.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Radiojornalismo Esportivo. Mulheres. Mercado.  
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RÁDIO ALTERNATIVA ESPERANÇA: INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO E DE 

ACESSO À INFORMAÇÃO NOS PRESÍDIOS ‘REGIONAL’ E ‘JOÃO BOSCO 

CARNEIRO’, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB 

 

 

Hellen Lúcia Lopes de ALMEIDA1 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB 

 

RESUMO  

Discute o papel das rádios comunitárias relacionado ao direito à informação nas comunidades nas 

quais elas atuam. O presente estudo objetiva descrever de que forma a Rádio Alternativa Esperança 

atua como instrumento de acesso à informação para a comunidade dos presídios ‘Regional’ e ‘João 

Bosco Carneiro’, localizados no município de Guarabira – PB, assim como para os moradores 

residentes próximos aos transmissores da rádio. O estudo possui caráter exploratório/descritivo, 

com levantamentos das informações feitas a partir de entrevistas com moradores, apenados que 

prestam serviços na emissora e com os idealizadores do projeto. Utilizou-se pesquisa bibliográfica 

para embasar conceitos e histórico da comunicação, meios de comunicação, direito à informação e 

rádios comunitárias. As considerações apontam que a emissora cumpre o papel de fomentar a 

cidadania entre o público abrangido, seguindo os pressupostos determinados a uma rádio 

comunitária. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Comunicação. Direito à informação. Rádio Comunitária.  
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RÁDIO DIFUSORA COMUNITÁRIA COMO ESPAÇO DA PLURALIDADE DE VOZES 

 

Joelma da Silva OLIVEIRA 1 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB  

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como foco de análise a Radiodifusão Comunitária, na perspectiva do engajamento 

dos movimentos e organizações sociais para o uso da Comunicação Social como instrumento para o 

exercício da cidadania, em especial nas comunidades, assim como estratégia para promoção da 

interlocução entre os distintos grupos que se unem para fazer uso dos meios comunitários de 

comunicação. Apresentamos a experiência da Rádio Difusora Comunitária Voz do Povo, que 

articula uma ação entre várias instituições do bairro do Roger, em João Pessoa, a partir de uma 

proposta que visa contemplar a diversidade e pluralidade recomendada pela regulação da 

radiodifusão comunitária, que na prática enfrenta desafios impostos pela grande mídia. Destacamos 

ainda nesse trabalho o esforço para a garantia da pluralidade de vozes, da diversidade e do respeito 

ao coletivo. 

PALAVRAS-CHAVE: Regulação da radiodifusão. Comunidade. Cidadania. Pluralidade de vozes. 
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RÁDIO E EDUCAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANDRA 

MARIA CARNEIRO DE SOUZA 

 

 

Edilane da Silva FERREIRA1 

Norma MEIRELES2 

Faculdade Maurício de Nassau, João Pessoa - PB 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

RESUMO 

O Mais Educação é um programa do governo federal que visa complementar a educação básica em 

escolas públicas, com diversas atividades voltadas para o letramento, meio ambiente, esporte, 

cultura, arte e educomunicação. Na Paraíba, o programa funciona para alunos do ensino 

fundamental I e II, no horário oposto das aulas dos estudantes, tornando assim, a escola de tempo 

integral. O presente artigo é uma pesquisa qualitativa que se utiliza do relato de experiência como 

metodologia. O objeto de estudo é a oficina de Educomunicação – Rádio Escola desenvolvida na 

Escola Municipal Sandra Maria Carneiro de Souza, no município de Bayeux/PB, no ano 2009. As 

atividades envolveram 120 alunos do ensino fundamental I (1º ao 5º ano). Observamos que as 

atividades educomunicativas desenvolvidas contribuíram para o estimulo à interação social dos 

alunos e para o despertar da criatividade e da criticidade dos educandos dentro dos processos de 

ensino aprendizagem.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educomunicação. Rádio Escola. Mais Educação. Ensino. 
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 RÁDIO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: UMA ANÁLISE SINTONIZADA NA 

UNESP FM 

 
 

Aline Meneguini de OLIVEIRA1 
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RESUMO  

 

São consideradas rádios públicas, emissoras mantidas com verba do governo federal, estadual e 

municipal, identificadas como educativas, culturais e universitárias, as quais abrangem uma cidade, uma 

região ou um Estado. Em vista disso, este artigo busca promover a reflexão a respeito da importância 

destas emissoras para a construção da cidadania, na medida em que a partir de seus conteúdos elas 

podem suprir os cidadãos-ouvintes com uma programação voltada para o interesse público, valorização 

cultural e conscientização de direitos e deveres. Subsidiado pelas concepções de Zucoloto (2010, 2011), 

Miola (2009), Carmona (2006), Bardin (2009), Peruzzo (2010, 2007, 2005) e por meio da análise de 

conteúdo qualitativa promove-se um diálogo entre teorização e os conteúdos transmitidos pelo 

Programa “Interação Comunitária”, transmitidos aos sábados pela manhã na UNESP-FM. A fim de 

verificar como as características do rádio são utilizadas pela emissora na promoção de práticas cidadãs e 

participação social.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Rádio. Participação Social. Rádio Pública. Cidadania.  

 

 

 

 

                                                           
1  Formada em Relações Públicas pela UNESP e Mestranda do Curso de Comunicação Midiática pela mesma Instituição. 

Bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo- FAPESP.   
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A HISTÓRIA DA PROPAGANDA NO RÁDIO BRASILEIRO 

 
Adelino Pereira da SILVA1 

Ivany Barros LUCENA JUNIOR 2 

Fábio Ronaldo da SILVA3 

Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande - PB 

Faculdade Reinaldo Ramos, Campina Grande - PB 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife - PE 

 

 

RESUMO  

 

Com o advento do rádio no Brasil, a propaganda brasileira ganhou um novo espaço para veiculação 

de anúncios propagandísticos e publicitários, abarcando assim um novo público. O estudo aqui 

proposto abrange os desdobramentos do desenvolvimento da propaganda no meio radiofônico e do 

rádio, nos períodos de 1950 a 1980, destacando as principais mudanças, dificuldades e influências 

que o rádio passou, bem como a importância dos investimentos publicitários para esse meio. Por 

meio de um estudo exploratório bibliográfico e diagnóstico, a respeito da temática propaganda e 

rádio no Brasil (no período de 1950-80), fundamenta-se em obras de autores da época e posteriores 

ao advento do rádio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Propaganda. Rádio no Brasil. História. 

                                                           
1 Bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Publicidade e Propaganda na Cesrei, e Graduando Filosofia na 

UEPB. Membro do Grupo de Estudos, Pesquisa e Produção em Audiovisual (GEPPAU) da UFPB, email: 

ade.lino@yahoo.com.br 
2 Estudante de Graduação 8º. semestre do Curso de Publicidade e Propaganda da FARR, email: 

ivanyjunior@yahoo.com.br 
3 Orientador do Trabalho. Doutorando em História pelo PPGH/UFPE. Professor do Curso de Publicidade e Propaganda 

na FARR e de Jornalismo na FIP, email: fabiocg@gmail.com. 
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ACADEMIA, MERCADO E FUTURO: ANÁLISE DE PROGRAMA “ZONA LIVRE” E OS 

CAMINHOS DO GRADUADO EM RÁDIO E TV DEPOIS DA UNIVERSIDADE 
 

Bruno Emmanuel de Oliveira Ferreira1 

Carla Gerlândia2 

Lívia Moreira Barroso3 

Norma Meireles4 

 

RESUMO 
 
Este trabalho busca analisar a preparação dos estudantes do Curso de Comunicação Social com 

habilitação em Rádio e TV (Radialismo) para o mercado específico de rádio, a partir da prática 

laboratorial, no Programa Zona Livre, na Rádio Tabajara AM. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

participante, que se utiliza de observação, observação participante e entrevista, além de audição e 

análise de programas radiofônicos produzidos em disciplina do 6º período do curso. Observamos 

que neste momento do curso, no qual os discentes (supervisionados) estão semanalmente em uma 

emissora de rádio experimentando o fazer rádio ao vivo, o elo entre academia e o mercado de 

trabalho se amplia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: produção radiofônica; radialismo; ensino-aprendizagem; Rádio Tabajara 

AM. 

                                                           
1 Estudante do 6º período do Curso de Radialismo da UFPB. Email: bruno_emmanuell@hotmail.com 
2 Estudante do 6º período do Curso de Radialismo da UFPB. Email: karlahappy_18@hotmail.com 
3 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Midiática da Universidade Federal da Paraíba-  

PPGC/UFPB. Email: liviabarroso89@hotmail.com 
 4 Professora do Curso de Radialismo da UFPB. Radialista, jornalista. Especialista em Jornalismo Cultural pela FIP. 

Mestre em Educação pela UFPB. Membro do GP de Rádio e Mídia Sonora da Intercom. Email: 

norma.meireles@gmail.com 
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AS REPRESSENTAÇÕES IDENTITÁRIAS DO HOMEM NORDESTINO EM PUBLICIDADE 

RADIOFÔNICA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA1 
 

Lenício Souto NEIVA2 

Adriana Rodrigues Pereira de SOUZA3
 

Faculdade Reinaldo Ramos, Campina Grande, PB 
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Paraíba, Picuí, PB 

 

 

 RESUMO 

Com o advento das novas e múltiplas tecnologias, o rádio tem acompanhado o avanço tecnológico, 

adaptando-se a essas transformações técnicas e às linguagens dos grupos culturais e das novas mídias 

sociais. Este trabalho, baseado nos estudos culturais de Stuart Hall e nos princípios teóricos da Análise 

do Discurso Francesa (AD), entende a linguagem radiofônica como manifestação da língua em 

movimento, possibilitando a observação da relação entre língua e história, que produz regularidades, 

contradições e efeitos de sentidos a partir das representações discursivas em que se inscreve o sujeito 

social. Levando isso em consideração, esse estudo analisa em spot como as memórias discursivas 

materializam interdiscursos a respeito do homem nordestino e como essas memórias sociais 

(re)significam dizeres e re-dizeres fragmentários, moventes, fugidios e adaptáveis a respeito desse 

sujeito social. 

 
  

PALAVRAS-CHAVE: (Inter)Discursividade; Identidade; Homem Nordestino; Publicidade; Rádio. 

 

 

                                                           
1  Trabalho apresentado no GT05 Rádio e Mercado do I Simpósio Nacional do Rádio. 
2  Bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Publicidade e Propaganda na CESREI-FARR, email: 

leniciosouto@hotmail.com.br 
3  Orientadora do trabalho Mcs. Adriana Rodrigues Pereira de Souza. Professora do IFPB – Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – campus Picuí, email: adianarpsouza@yahoo.com.br 
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COMUNICAÇÃO INTEGRADA COMO ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO DA 

PESQUISA PROCURA-SE RP 

 

Karen Katharine de OLIVEIRA1 

Felipe Franklin Anacleto da COSTA, Luanna Alexandre MAIA2 

Josilene Ribeiro de OLIVEIRA 3 

André Luiz Dias de FRANÇA 4 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

 

RESUMO  

 
O presente trabalho descreve as ações e estratégias de comunicação utilizadas para apoiar e promover a 

interação entre os participantes da Pesquisa Procura-se RP, projeto desenvolvido por uma equipe 

multidisciplinar que inclui estudantes de relações públicas, tecnologia da informação, profissionais de 

produção audiovisual, professores e pesquisadores da comunicação. Nesse paper apresentamos a 

metodologia, os resultados e discutimos o conceito de comunicação integrada aplicado às ações de 

divulgação, realizadas com a finalidade de sensibilizar o público alvo da investigação, que visa conhecer a 

atuação dos profissionais relações públicas no mercado de trabalho. Para sensibilizar o público a responder a 

pesquisa eletrônica, foram desenvolvidas várias peças de comunicação dirigida e massiva para mídias 

distintas, pautando-se em uma estratégia de convergência comunicativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação Integrada. Relações Públicas. Mercado de Trabalho.  

 

                                                           
1 Aluna líder do grupo e estudante do 8° semestre do Curso de Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas 

da UFPB, e-mail: ka_katharine@hotmail.com  
2 Coautores do trabalho, estudantes do Curso de Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas da UFPB, e-

mails, respectivamente: feanacletorp@gmail.com e luannaamaia@gmail.com   
3 Coordenadora do Projeto de Pesquisa “Mercado de trabalho e atuação dos profissionais de relações públicas formados 

pela UFPB”. Professora do Curso de Comunicação Social da UFPB, e-mail: josilene@cchla.ufpb.br.  
4 Membro Pesquisador do referido Projeto de Pesquisa. Professor voluntário do Curso de Comunicação Social da 

UFPB, e-mail: andreluizjpb@gmail.com. 
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DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E POLÍTICA NAS ONDAS DE RÁDIO DA PARAÍBA: EM 

QUAL SINTONIA ESTÁ O JORNALISMO? 

 
Cybele Catarina Santos do Couto SOARES1 

Janaine S. Freires AIRES 2 

Mayra Medeiros de AZEVEDO3 

Simão Vieira de MAIRINS4 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

 

RESUMO  

O presente trabalho apresenta uma investigação sobre as relações políticas e partidárias que pautam 

os veículos de comunicação da Paraíba, fazendo uma breve análise dos programas de cunho 

radiojornalístico veiculados nas principais emissoras do Estado. O artigo almeja discutir as 

consequências do grande volume de concessões nas mãos de grupos políticos e a dependência da 

verba pública do mercado de mídia paraibano, apontando para a urgência da democratização da 

comunicação. Baseado no banco de dados disponibilizados pelo Ministério das Comunicações e 

dados dos portais de transparência do governo, cruzaremos informações no sentido de mapear as 

interferências partidárias e familiares que se manifestam nas articulações políticas e empresariais 

nas cadeias de rádio da Paraíba. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Radiojornalismo. Concessões. Mercado. Democratização. Economia 

Política da Comunicação.  

                                                           
1 Graduada em Rádio e TV pela Universidade Federal da Paraíba, email: cybelesoares@gmail.com  
2 Mestranda do Programa em Pós-graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Bolsista Faperj, email: janaineaires@gmail.com 
3 Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba, email: mayra.medeirosa@gmail.com  
4 Especialista em Gestão Estratégica da Comunicação Digital, email: simao.vieira.mairins@gmail.com 
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HUMOR NO RÁDIO: UMA ANÁLISE DO DISCURSO PUBLICITÁRIO EM SPOTS DA 

TIGRE 
 

Cíntia de Sousa MACIEL1 

Ana Cláudia da Silva SOUZA2 

Adelino Pereira da SILVA3 

Adriana Rodrigues Pereira de SOUZA4 

Faculdade Reinaldo Ramos, Campina Grande, PB 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Paraíba, Picuí - PB 

RESUMO  

 
Um spot criativo é capaz de prender a atenção do consumidor bem como promover simpatia pela marca. 

Nesse contexto, os spots com traços humorísticos constituem uma estratégia eficaz para conquistar a atenção 

do consumidor e valorizar sua inteligência e perspicácia. Além disso, materializam discursos, memórias 

sociais e silenciamentos tão importantes para a construção dos efeitos de sentido em textos publicitários. Este 

estudo, tomando como embasamento teórico e metodológico os estudos da Análise de Discurso Francesa 

(ADF) e os estudos culturais sobre Identidade realizados por Stuart Hall, busca analisar como em spots da 

Tigre o discurso humorístico retomam memórias discursivas para a (re)construção de representações sociais 

em situações enunciativas do cotidiano e para fortalecimento da identidade da marca.  

PALAVRAS-CHAVE: (Inter)Discursividade; Identidade; Mídia; Rádio; Humor. 

                                                           
1Bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Publicidade e Propaganda na CESREI-FARR, email: 

csm_maciel@yahoo.com.br  
2Bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Publicidade e Propaganda na CESREI-FARR, email: 

ana_claudiapb@yahoo.com.br  
3Bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Publicidade e Propaganda na Cesrei, e Graduando Filosofia na 

UEPB. Membro do Grupo de Estudos, Pesquisa e Produção em Audiovisual (GEPPAU) da UFPB, email: 

ade.lino@yahoo.com.br 
4Orientadora do trabalho Mcs. Adriana Rodrigues Pereira de Souza. Professora do IFPB – Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – campus Picuí, email: adianarpsouza@yahoo.com.br 
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INSERÇÃO DO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO: 

ATUAÇÃO DOS RELAÇÕES PÚBLICAS FORMADOS PELA UFPB 

 

Karen Cristina Rodrigues SOARES1 

Josilene Ribeiro de OLIVEIRA2 

Gustavo David Araújo FREIRE3 

Maria Maysa Romão BEZERRA4 

 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB 

 

RESUMO  

O presente trabalho discorre sobre a atuação e a inserção dos egressos de relações públicas formados pela 

Universidade Federal da Paraíba, entre 2000 e 2009, a partir dos resultados de uma pesquisa realizada com o 

objetivo de verificar as contribuições da academia para empregabilidade desses diplomados. A pesquisa, 

feita em duas etapas - qualitativa e quantitativa, contou com uma amostra de 132 respondentes, permitiu 

identificar as percepções dos egressos acerca do mercado de trabalho, bem como o valor que o empresariado 

atribui à comunicação, indicando que esta não é vista como uma ferramenta estratégica, mas sim acessória e 

meramente instrumental.  

PALAVRAS-CHAVE: Relações Públicas. Mercado de trabalho. Empregabilidade. 

                                                           
1 Estudante de Graduação 10º semestre do Curso de Comunicação Social – Relações Públicas da UFPB, e-mail: 

karen_cristina21@hotmail.com. 
2 Coordenadora do Projeto de Pesquisa “Mercado de trabalho e atuação dos profissionais de relações públicas formados 

pela UFPB”. Professora do Curso de Comunicação Social da UFPB, e-mail: josilene@ccta.ufpb.br. 
3 Mestrando do Programa de Pós-graduação de Comunicação e Culturas Midiáticas da UFPB, email: 

gustavofreire.rp@hotmail.com. 
4 Estudante de Graduação 10º semestre do Curso de Comunicação Social - Relações Públicas da UFPB, email: 

mmaysarb@gmail.com. 
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NAS ONDAS DA RESSOCIALIZAÇÃO: UMA ANÁLISE DO DISCURSO PUBLICITÁRIO 

EM SPOTS DO PROGRAMA COMEÇAR DE NOVO DO CNJ 

 

Cíntia de Sousa MACIEL1 

Ana Cláudia da Silva SOUZA2 

Adriana Rodrigues Pereira de SOUZA3 

Faculdade Reinaldo Ramos, Campina Grande, PB 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Paraíba, Picuí - PB 

 

RESUMO  
 

O Programa Começar de Novo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), criado para promover a reinserção de 

presos e egressos do sistema prisional, encontrou na publicidade uma importante ferramenta para divulgação 

de suas ideias. Nesse contexto, o rádio, um meio de comunicação de massa, contribuiu como instrumento 

social para o desenvolvimento de uma imagem positiva para o sujeito ex-presidiário, fortalecendo a 

mensagem de ressocialização proposta pelo CNJ. A partir da análise de dois Spots da Campanha Começar de 

Novo, veiculados no rádio no ano de 2011, o presente estudo objetiva analisar como foram construídos e 

(res)significados discursos sobre o sujeito ex-presidiário, bem como esses enunciados contribuem para 

fortalecer uma memória discursiva sobre sua identidade. Para análise, contamos com o embasamento teórico 

e metodológico dos estudos da Análise de Discurso Francesa (ADF) e dos estudos culturais sobre Identidade 

realizados por Stuart Hall. 

 

PALAVRAS-CHAVE: (Inter)Discursividade. Mídia. Publicidade. Rádio. Ex- presidiário. 

                                                           
1Bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Publicidade e Propaganda na CESREI-FARR, email: 

csm_maciel@yahoo.com.br  
2Bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Publicidade e Propaganda na CESREI-FARR, email: 

ana_claudiapb@yahoo.com.br  
4Orientadora do trabalho Mcs. Adriana Rodrigues Pereira de Souza. Professora do IFPB – Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – campus Picuí, email: adianarpsouza@yahoo.com.br 

66 
 

mailto:csm_maciel@yahoo.com.br
mailto:ana_claudiapb@yahoo.com.br
mailto:adianarpsouza@yahoo.com.br


 
 

RADIOAGÊNCIA UNASP: A PRODUÇÃO RADIOJORNALÍSTICA ACADÊMICA PARA 

RÁDIO CBN E CABOCLA FM  

 
Leandro Aparecido de OLIVEIRA1 

Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, Engenheiro Coelho, SP. 

 

 

 

RESUMO  

 

Este estudo analisa a produção jornalística da Rádio Unasp, desenvolvida por alunos da graduação 

em jornalismo do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP. São objetos de estudos o 

jornal CBN Mogi, produzido para a Rádio CBN Mogi Mirim e Jornal Primeira Página, produzido 

para a Rádio Cabocla FM e transmitidos pelo site da Rádio Unasp, via streaming. As produções 

privilegiam a informação noticiosa, o estímulo à cultura, o desenvolvimento social, reflexão política 

e a manutenção das liberdades individuais, principalmente as de expressão, consciência e 

locomoção. O objetivo do estudo é mostrar a importância da pratica acadêmica e a credibilidade que 

produções desenvolvidas por alunos podem conseguir. A análise ainda está em andamento para as 

considerações e observações finais. 

 

                                                           
1 Pós-graduado em Docência Universitária pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo – 

UNASP-EC. Graduado em Comunicação Social, habilitação Jornalismo pelo UNASP-EC. Docente nas graduações de Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda e Coordenador do Curso Técnico em Rádio e TV no UNASP-EC. Email: leandro.oliveira@unasp.edu.br            
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A INFLUÊNCIA DAS TELENOVELAS NO GOSTO MUSICAL DOS OUVINTES DA 

RÁDIO CAMPINA FM 
 

Skarllety Fernandes da SILVA1 

Everton David Santos de SOUZA2 

Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB 

 

 

RESUMO  

 

Os bens simbólicos veiculados na mídia televisiva influenciam consideravelmente vários segmentos 

da sociedade contemporânea. Nesse contexto, o presente trabalho analisa de que forma o público do 

programa A Música do Ouvinte, transmitido pela Rádio Campina Grande FM, sofre influência na 

sua veiculação musical pelas telenovelas exibidas pela TV Globo. Pretende-se ainda verificar quais 

os indicadores que influenciam o público na solicitação das músicas selecionadas, quais os critérios 

adotados para a montagem da playlist e a efetiva participação desses ouvintes na construção do 

programa. Como recurso metodológico utilizou-se observação participante no acompanhamento da 

produção e apresentação do programa estudado, além de entrevistas com produtores e o gerente 

administrativo da emissora.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Música do ouvinte. Trilhas sonoras de novelas. Televisão e influência 

musical no rádio. 

                                                           
1  Produtora da TV Correio filiada a Rede Record, Graduada em Comunicação Social pela Universidade Estadual da 

Paraíba - UEPB. email: fernandes.ska@gmail.com   
2  Acadêmico do Curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Bolsista de Pibic/CNPq, 

email: souzaeverton2010@gmail.com   
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A WEBRADIO E OS GAYS: MODELOS DE COMUNICAÇÃO PARA UMA “MINORIA 

SEXUAL” 
 

 

Joseylson Fagner dos SANTOS1 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, UFRN (RN) 

 

 

RESUMO  
 

No âmbito da produção de conteúdos no meio digital, o artigo propõe a discussão sobre a inserção 

do segmento GLS a partir do modelo das webradios. Trata-se de um estudo exploratório acerca dos 

principais aspectos que caracterizam a mediação entre os grupos que formam o coletivo social 

LGBT da população brasileira. Destacam-se as questões referentes à construção dos espaços de 

informação, consumo e entretenimento para esse público. Para tanto, foi realizado um mapeamento 

inicial realizado na web com o objetivo de sinalizar a produção de webradios especializadas, 

caracterizando aspectos como programação, layout, canais multimídia, informação e interatividade 

na conteúdo das páginas. Em fase preliminar, o estudo permite alcançar uma visão geral sobre a 

presença das tecnologias no cenário da comunicação entre os indivíduos que compõem o segmento, 

e analisar as transformações que elas representam no âmbito sociocultural.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Webradio; Público GLS. Minorias sexuais. Gênero. 

 

 

 

                                                           
1  Mestre em Antropologia Social (UFRN); Professor no Departamento de Comunicação Social da UFRN, email: 

jofagner@gmail.com   
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DIVERSIDADE SEXUAL NAS ONDAS DO RÁDIO: UMA ANÁLISE SOBRE O 

PROGRAMA CBN MIX BRASIL 

 
Edileide Oliveira BEZERRA1 

Jeferson Luís Pires ROCHA2 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB 

 

 

RESUMO  

 

Com as mudanças e avanços sociais percebe-se cotidianamente a necessidade de espaços que 

possibilitem a compreensão da diversidade de gênero. O rádio brasileiro dá um salto importante no 

momento em que apresenta intenção de promover um espaço destinado à reflexão em torno dos 

acontecimentos que marcam o cotidiano do universo LGBT com enfoques transversais, como a 

orientação sexual, que muitas vezes são ignorados na cobertura do radiojornalismo. Nesse sentido, 

este trabalho tem por objetivo realizar uma análise descritiva do conteúdo do Programa CBN Mix 

Brasil (revista semanal sobre diversidade sexual) compreendendo a evolução histórica de mídias 

para esse gênero existentes no Brasil comparando com as teorias do jornalismo a fim de perceber 

como essas teorias se relacionam com a prática aplicada ao programa em análise. Trata-se de um 

espaço pioneiro nas redes de rádio para a reflexão acerca dos problemas existentes, lutas e 

conquistas, bem como a compreensão desse quadro social, que muitas vezes é negligenciado pelo 

agendamento da mídia e que propicia o enfrentamento ao preconceito de sexo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Rádio. Diversidade. LGBT. CBN. Mix Brasil. 

 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFPB, email: edileidejp@gmail.com. 
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 MÚSICAS QUE DIFUNDEM O PRECONCEITO: A IMAGEM DA MULHER 

TRANSFORMADA EM MERCADORIA 

 

Anne NUNES1 
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Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB. 

 

 RESUMO 

  

As músicas contribuem para a construção de gostos, ideias e preferências, e aliada ao Rádio - importante 

difusor da cultura, integrado ao cotidiano – essa contribuição é potencializada de forma que o repertório 

que faz sucesso nas rádios pode influenciar na percepção da realidade cristalizando representações, 

identidades e até mesmo estereótipos vigentes. Assim sendo, o objetivo deste artigo foi refletir 

criticamente sobre a veiculação de letras e melodias que diminuem, humilham e padronizam a imagem 

da mulher. O objetivo foi identificar a forma como as mulheres eram e são representadas através das 

músicas sertanejas de sucesso nas rádios. Metodologicamente optamos em analisar duas letras de um 

mesmo estilo musical, o sertanejo, que fizeram sucesso nas rádios em décadas distintas. O estudo mostra 

que, apesar das transformações sociais vividas pelas mulheres, persistem os modos estereotipados como 

a mulher é representada na música sertaneja brasileira.  
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O RÁDIO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO PODER: O CASO DO 

PROGRAMA “DEBATE INTEGRAÇÃO DA CAMPINA FM” NAS ELEIÇÕES 2012  

Elizabeth Christina de Andrade LIMA1 
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RESUMO 

O artigo analisa o papel do rádio como instrumento de divulgação e ativismo político. Tomamos 

como caso para análise os programas realizados aos sábados, a partir das 6h30min da manhã, na 

Rádio Campina Grande FM, para discutir a campanha eleitoral dos candidatos a prefeitura da 

cidade de Campina Grande, nas Eleições 2012, bem como outros programas que contaram com a 

participação de intelectuais, vereadores e estudiosos da política local para debater temas ligados a 

práxis política, em um deles, sobre a inserção da mulher em espaços de poder. As reflexões 

propostas foram obtidas através de relatos orais concedidos pelos jornalistas apresentadores do 

programa, Arquimedes de Castro e Geovanne Santos. Buscamos analisar até que ponto tais 

programas tem servido para democratização do poder e promovido o ativismo político, por meio da 

participação do ouvinte a estes programas.  
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