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RESUMO 

Esta dissertação analisa a Comunicação Pública enquanto instrumento de construção da 

cidadania, de emancipação popular e de compromisso com as questões sociais, diferenciando 

a expressão de outras formas de comunicação custeadas com recursos públicos.  A 

investigação se dá em diálogo com autores brasileiros, como Brandão (2012), Duarte (2012), 

Matos (2012), Haswani (2013) e Bucci (2014), tendo, ainda, como base teórica os estudos 

de Habermas (2003) e Zémor (1995), referências mundiais no assunto. A partir dessa 

sustentação intelectual, o trabalho expõe as especificidades que caracterizam e separam os 

sistemas de radiodifusão privado, público e estatal, sobretudo no aspecto “programação”. 

Nesse cenário, apresenta-se o Estudo de Caso que analisa um programa jornalístico da Rádio 

Universitária FM de Natal, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para atingir os 

objetivos, o estudo qualitativo de caráter descritivo utiliza as pesquisas bibliográfica e 

documental; aplicação de questionário e de entrevista estruturada com questões abertas junto 

aos sujeitos responsáveis pelo programa no período compreendido entre agosto de 2015 e 

fevereiro de 2017; além da audição de cinco edições do programa por meio de gravações. A 

análise de conteúdo tem como fundamentação os princípios universalidade, diversidade, 

independência e diferenciação, propostos pela Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 2001) como caracterizadores de um veículo de 

radiodifusão pública. Os quatro critérios foram reunidos e interpretados de forma a dar corpo 

a uma metodologia de avaliação do caráter público da radiodifusão jornalística no Brasil. Os 

dados coletados apontam para uma programação que preza pela veracidade dos fatos e pela 

pluralidade de vozes, apesar da falta de interação da equipe com o ouvinte; confere 

visibilidade às manifestações culturais, mas de forma discreta e pouco efetiva; apresenta uma 

carência no aprofundamento de assuntos polêmicos e na promoção do debate de ideias; 

repete temas e abordagens encontrados em emissoras privadas sem conferir experimentação 

e originalidade ao conteúdo. A pesquisa inferiu ainda que a participação da comunidade 

acadêmica como fonte de informação qualificada é expressiva, mas a equipe age com 

autonomia em relação às autoridades públicas e ao mercado. Por fim, pretende-se contribuir 

com uma reflexão sobre o papel de uma emissora custeada com recursos públicos inserida em 

um contexto universitário e com sugestões para aperfeiçoar e fortalecer o trabalho jornalístico 

em um canal público. 

Palavras-chave: Comunicação Pública. Rádio Universitária. Programação Jornalística. 

UNESCO. 



ABSTRACT 

This thesis analyzes Public Communication as an instrument for building citizenship, 

popular emancipation and commitment to social issues, differentiating the expression of 

other forms of communication funded with public resources. The research is done in 

dialogue with Brazilian authors, such as Brandão (2012), Duarte (2012), Matos (2012), 

Haswani (2013) and Bucci (2014). It also has, as a theoretical basis, the studies of Habermas 

(2003) and Zémor (1995), world references on the subject. Based on this intellectual support, 

the work presents the specificities that characterize and separate the private, public and state 

broadcasting systems, especially in the "programming" aspect. In this scenario, we present 

the Case Study that analyzes a journalistic program of Rádio Universitária FM de Natal, of 

the Federal University of Rio Grande do Norte. To reach the objectives, the qualitative study 

of a descriptive character uses bibliographical and documentary research; application of 

questionnaire and structured interview with open questions with the subjects responsible for 

the program in the period between August 2015 and February 2017; In addition to the 

auditioning of five program editions through recordings. The content analysis is based on 

the principles of universality, diversity, independence and differentiation, as proposed by the 

United Nations Organization for Education, Science and Culture (UNESCO, 2001) as the 

characterization of a public broadcasting vehicle. The four criteria were gathered and 

interpreted to form a methodology for evaluating the public character of journalistic 

broadcasting in Brazil. The collected data point to a programming that values the truthfulness 

of the facts and the plurality of voices, despite the lack of interaction of the team with the 

listener; gives visibility to cultural manifestations, but in a discreet and not very effective 

way; presents a lack of deepening of controversial issues and of the promotion of the debate 

of ideas; repeats themes and approaches found in private broadcasters without giving 

experimentation and originality to content. The research also inferred that the participation 

of the academic community as a source of qualified information is expressive, but the team 

of the newspaper acts with autonomy in relation to the public authorities and to the market. 

Finally, it intends to contribute with a reflection on the role of a broadcaster funded with 

public resources inserted into a university context and with suggestions to improve and 

strengthen the journalistic work in a public channel. 

 

Keywords: Public Communication. University Radio. Journalistic Programming. 

UNESCO. 
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1. INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa parte de uma inquietação sobre a materialização da responsabilidade 

social do jornalismo. O interesse pelo assunto Comunicação Pública (CP) surgiu em 2003, 

quando tivemos o primeiro contato com uma emissora do campo não-comercial: a TV 

Assembleia do Estado do Rio Grande do Norte. Desde aquela época, mesmo sem conhecimento 

profundo sobre o assunto, era pujante a ideia de que é possível e necessário fazer um jornalismo 

diferente do praticado em TVs e rádios sob a concessão de grupos privados, interessados no 

lucro e, portanto, dependentes do mercado, que disputam audiência entre si. 

 A vontade de se aprofundar nos estudos da Comunicação Pública aumentou em 2012, 

com o ingresso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no cargo de técnico 

administrativo no desempenho da atividade de jornalista da Rádio Universitária FM de Natal 

(UFM). O ambiente encontrado na UFM mostrou-se bastante propício à discussão de ideias que 

levassem a um jornalismo diferente, que quebrassem com o monopólio da grande imprensa e 

fizessem uma programação voltada ao interesse público e não ao que o público está acostumado 

a ver e ouvir. Apesar dessa percepção, era notável um grande distanciamento entre a teoria, ou 

seja – o que era defendido e entendido pela equipe como correto para a programação de uma 

emissora pública – e a prática, o produto final que ia ao ar. 

Tamanha dificuldade em se concretizar o que é idealizado, não somente na UFM, mas 

em várias emissoras mantidas com recursos públicos, é agravada por uma legislação brasileira 

obscura, que não define ou esclarece, por exemplo, as funções e a que se propõe o Sistema de 

Radiodifusão Pública; formas de gestão e controle da sociedade; fontes de financiamento;  e, 

principalmente, não distingue a emissora pública da emissora estatal, já que ambas estão 

separadamente previstas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF). 

Se o complexo de normas não nos ajuda a esclarecer o que é Comunicação Pública e as 

suas diversas formas de manifestação, a literatura, em todo o mundo, ainda caminha no sentido 

de estabelecer parâmetros e definições para esse tema. As correntes são diversas. A 

Radiodifusão pública nasce na Europa de forma diferente da que acontece nos Estados Unidos. 

No continente europeu, o termo público está umbilicalmente ligado ao aparato governamental. 

Nesse contexto, a CP surge financiada e sob controle do Estado, mas nem por isso deixa de 

contar com a liberdade de imprensa e com a aprovação da população. Já a experiência norte-

americana, trata a Radiodifusão como um serviço público muito mais pela natureza da matéria 

do que pelo agente que está por trás da execução. 
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Na América Latina, o conceito de Comunicação Pública – ainda em formação – vai 

beber das duas correntes de pensamento e o que se vê hoje, na maioria dos países do 

subcontinente, inclusive no Brasil, é uma radiodifusão pública centrada em uma programação 

cultural e educativa e vinculada financeira e administrativamente a um dos três poderes: 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 

E aí residem outras profundas indagações voltadas especificamente às emissoras 

Universitárias. Qual a real função das Rádios Universitárias? Elas estão inseridas no ramo da 

Comunicação Pública stricto sensu?  Elas integram o sistema de radiodifusão público ou o 

estatal? O objetivo primordial de uma Rádio Universitária é servir de laboratório para alunos 

do curso de Comunicação Social? Constitui-se em um espaço voltado às questões sociais ou é 

um instrumento de divulgação das ações da Instituição mantenedora?  

Durante a pesquisa, esses assuntos serão abordados, com a apresentação de pontos de 

vistas desenvolvidos por teóricos e estudiosos da área, inclusive confrontando as ideias e 

expondo as afinidades conceituais. Todo esse arcabouço é necessário para se estruturar o 

presente trabalho. Mas não é objeto principal desse Estudo de Caso discutir o que define uma 

emissora pública ou qual o propósito de uma Rádio Universitária, já que não se tratará de 

questões que envolvem financiamento, administração, nem a formação do estudante de 

Comunicação Social.  

O objeto da pesquisa está centrado na programação jornalística de uma rádio pública, 

ou seja, no produto que é levado ao ar, resultado direto do trabalho da equipe.  A escolha por 

esse recorte deve-se ao fato de entendermos ser a programação o aspecto (dentre os apontados 

nos estudos como necessários para caracterizar a radiodifusão como pública) que guarda maior 

proximidade com as funções desempenhadas pelos jornalistas – que são pauta, produção, 

redação, reportagem e edição – e marca mais fortemente uma posição de resistência ao poder 

político. 

Dentro dessa perspectiva, apesar das dependências financeira e administrativa que ligam 

essas emissoras diretamente ao gestor estatal que está no poder, o jornalista não pode se furtar 

da responsabilidade de apresentar um conteúdo que atenda ao interesse público e contribua para 

a formação do cidadão. 

Adotaremos como paradigma para a análise da programação jornalística da UFM os 

indicadores adotados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura 

(UNESCO). Entendemos que a UNESCO tem desempenhado ao longo dos seus mais de setenta 

anos um importante papel no campo da defesa dos direitos sociais e da democratização das 

Comunicações em todo o mundo. 
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Recentemente, dois relatórios1 foram publicados pela UNESCO dando conta do que 

seriam princípios básicos a serem observados por uma emissora que se pretende integrar o 

campo público da comunicação. Universalidade, diversidade (pluralidade), independência e 

diferenciação (distintividade) resumem as características fundamentais defendidas pela 

Organização Internacional como necessárias para categorizar como público um serviço de 

radiodifusão. A partir desses trabalhos, buscaremos analisar a programação jornalística da 

Rádio Universitária FM de Natal. 

Em função do cenário apresentado levantou-se a seguinte questão problema: 

Em que medida a programação jornalística da Rádio Universitária FM de Natal 

atende aos princípios: universalidade, diversidade, independência e diferenciação - 

estabelecidos pela UNESCO (2001) como norteadores de um sistema público de 

comunicação? 

Para responder a esta questão problema, foi necessário definir como unidade de análise 

o Jornal do Meio Dia – produto jornalístico mais complexo da grade de programação da UFM, 

que conta com a participação de toda a equipe – delimitando assim a abrangência do estudo. A 

partir daí, são apresentadas as seguintes hipóteses sobre o perfil e o caminho traçado pelo 

jornalismo da Rádio Universitária FM de Natal. 

Hipóteses:  

• A programação jornalística da Rádio Universitária FM de Natal aborda temas e 

apresenta fontes semelhantes aos praticados em emissoras comerciais, sem profundidade e com 

pouca análise dos assuntos, mas diferencia-se no gênero, formato, linguagem e estilo de 

programa e por valorizar a produção cultural local.  

• Demonstra-se diante da pauta escolhida, que há independência na atuação da equipe 

em relação à Instituição mantenedora e ao mercado publicitário.  

• O espaço destinado ao diálogo com o ouvinte é pouco significativo. 

Diante do exposto, o objetivo geral da pesquisa é analisar o conteúdo do programa 

Jornal do Meio Dia, da Rádio Universitária FM de Natal, à luz dos princípios 

                                                           
1 * UNESCO. Radiotelevisión de servicio público: um manual de mejores prácticas. San Jose, Costa Rica: Oficina 

de la UNESCO para América Central, 2006. 

 * UNESCO. Public Broadcasting: Why? How?. Estudo preparado por World Radio and Television Council, 

Montreal (Quebec) Canadá e Centre d'études sur les médias Université Laval Sainte-Foy (Québec) Canadá. Paris: 

2001. 
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estabelecidos pela UNESCO (2001) para uma emissora integrante do campo da 

Radiodifusão Pública. 

Assim sendo, os objetivos específicos da pesquisa são: 

• Identificar o espaço e o tratamento destinado às manifestações culturais diversas, à 

pluralidade de vozes e ao debate de ideias no conteúdo jornalístico da UFM;   

• Apontar se existe originalidade e distinção de linguagem, estilo, gênero, formato, fontes 

e assuntos abordados no JMD com relação ao que é apresentado em rádios comerciais de Natal; 

• Apurar se há participação do cidadão e se é dada visibilidade às comunidades, aos 

diversos grupos sociais e às minorias na programação jornalística da Rádio UFM; 

• Verificar a autonomia da equipe jornalística em relação às autoridades públicas e ao 

mercado. 

Nesse momento, em que ganham forças as articulações pela democratização dos meios 

de comunicação no Brasil, sobretudo com o Projeto de Lei da Mídia Democrática2, e, ao mesmo 

tempo, aumentam as ameaças políticas-partidárias sobre o desejo de criação de uma rede de 

comunicação pública no país, uma pesquisa que desperte a discussão e a reflexão sobre o 

trabalho desenvolvido em uma emissora do campo público se mostra pertinente e oportuna para 

a sociedade brasileira.  

O financiamento da rádio UFM com recursos públicos exige uma prestação de contas 

não só financeira, mas também funcional. Para se justificar em termos públicos é necessário 

mostrar, à sociedade que a sustenta, o desempenho da equipe, a qualidade das atividades, os 

resultados obtidos, as decisões de gestão, as escolhas editoriais, e, dessa forma, os indicadores 

são indispensáveis, “pois só indicadores podem objetivar a prestação de contas, apontando se 

houve melhora ou piora, com bases racionais de comparação, no desempenho dos serviços 

prestados e na gestão” (BUCCI et al, 2012, p. 11).  

 Do ponto de vista científico e acadêmico, é possível visualizamos a importância dessa 

pesquisa como contribuição para os estudos que envolvem a radiodifusão pública no Brasil, 

principalmente o veículo rádio. Zuculoto (2010) lembra que, apesar do incremento que houve 

a partir da criação, no final do século passado, do Núcleo de Pesquisa em Rádio e Mídia Sonora 

da Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, ainda 

carecemos de investigações que deem conta de fatores que compõem as rotinas de uma rádio, 

como a programação, por exemplo. Os trabalhos na área se voltam mais à discussão conceitual 

                                                           
2 Projeto de Lei de Iniciativa Popular da Comunicação Social Eletrônica que pretende, entre outros objetivos, 

colocar fim a concentração de veículos de comunicação nas mãos de poucos empresários. Disponível em 

www.paraexpressaraliberdade.org.br, acessado em 23/12/2016. 

http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/
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sobre a temática Comunicação Pública. De acordo com levantamento feito junto ao Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e ao Departamento de Comunicação 

Social, não existe sequer um grupo de estudos e pesquisa sobre esse assunto, no âmbito da 

UFRN. 

A rádio Universitária FM de Natal, desde a concepção, a partir de seus slogans e jingles, 

carrega e propaga a ideia de ser comprometida e voltada à “divulgação da música e do artista 

local”, assim como noticiar “os principais fatos da cidade, do Estado, do país e do mundo”, 

dentro de uma perspectiva de “transformação” do ouvinte3. Essas sustentações, no entanto, 

carecem de confirmação por meio de dados e estudos. Também não existe no âmbito da 

emissora natalense um manual de práticas jornalísticas que formalize os caminhos e 

direcionamentos da programação. É inegável a importância de buscar uma visão ética do papel 

da rádio Universitária dentro desse contexto de instituição pública.  

Dessa forma, faz-se relevante o desenvolvimento de uma pesquisa que ajude a entender 

se a programação jornalística da Rádio UFM se encaixa nas características apontadas como 

essenciais para uma emissora pública e a fornecer dados para guiar a atuação dos servidores, 

terceirizados e bolsistas que compõem o quadro de pessoal do órgão, levando a equipe a uma 

reflexão sobre o papel que desempenha dentro da CP, como promotora da cidadania. 

Esta pesquisa pode ser um estímulo à prática da auto-análise e da autogestão, processos 

que se desenrolam dentro da perspectiva do Movimento Institucionalista4. O grupo de 

profissionais e estudantes que atua na UFM pode ocupar o lugar de sujeitos da trajetória, 

apontando os próprios problemas e desafios, e buscando as soluções, de forma que a partir do 

saber constituído desse coletivo, defina-se um projeto consensual. Em vez de sucumbirem ao 

discurso institucional e continuarem reproduzindo padrões e procedimentos adotados – o que 

Baremblitt (2002) denomina de atravessamento – busquem a transformação da sociedade por 

meio da ruptura de modelos, valorizando o usuário, em uma relação de transversalidade.  

 Do ponto de vista da Comunicação Organizacional, o estudo pode ajudar a UFRN na 

sua política de relacionamento com a sociedade e, consequentemente, trazer benefícios 

significativos à imagem da Instituição, enquanto protagonista na busca pelo bem-estar social, 

pela cidadania e pela promoção da identidade cultural local. 

                                                           
3 Trechos retirados de material promocional da rádio. 

 
4 “O Movimento Institucionalista é um conjunto heterogêneo, heterológico e polimorfo de orientações, entre as 

quais é possível se encontrar pelo menos uma característica comum: sua aspiração a deflagrar, apoiar e aperfeiçoar 

os processos auto-analíticos e auto-gestivos dos coletivos sociais” (BAREMBLITT, 2002, p.11).  
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A escolha por esse objeto de pesquisa está ancorada, ainda, em uma inquietação pessoal, 

de quem deseja aprender mais sobre Comunicação Pública, contribuir para a construção de uma 

cidadania mais participativa no Brasil e para o fortalecimento e a tomada de rumo do órgão 

onde trabalha. 

Em qualquer “negócio”, e no setor público não é diferente, para se ter uma atuação mais 

assertiva é preciso conhecer a atividade, os recursos, as limitações e as ferramentas que estão 

postas. Para quem vislumbra trabalhar com jornalismo dentro da UFRN, faz-se necessário o 

aprofundamento nas discussões e estudos que se desenrolam pelo mundo e, principalmente, no 

Brasil, acerca da CP. Nesse sentido, podemos enxergar a importância pessoal dessa análise 

como uma oportunidade de clarear e enriquecer o caminho profissional a ser traçado pela 

pesquisadora dentro de uma emissora pública. 

O desenvolvimento desta dissertação está dividido em quatro partes. O capítulo dois traz 

uma reflexão filosófica sobre o sentido da Comunicação Pública e o que constitui a esfera 

pública, tendo como base a teoria de Jürgen Habermas (2003). Achou-se pertinente abordar, 

ainda, a visão do francês Pierre Zémor (1995). As constatações e argumentações do autor são 

importantes para a compreensão sobre o tema uma vez que estamos tratando da Comunicação 

dentro de uma Instituição Pública.  

Aqui é adotado também o pensamento do filósofo Jesús Martín-Barbero (2002) por 

descrever com mais propriedade a Comunicação Pública nos países latino-americanos, sendo 

citado na versão em espanhol da Carta de Princípios da UNESCO (2006), e por acreditar que a 

versão culturalista da mídia pública defendida pelo autor aplica-se ao perfil adotado pela Rádio 

UFM. Destaca-se ainda nesse estudo o trabalho de outro colombiano, Juan Camilo Jaramillo 

López (2012). 

Da mesma forma é relevante buscar entender o universo da Comunicação Pública, visto 

como um conceito ainda em construção, e os diversos sentidos que são atribuídos a essa 

atividade, através do olhar de autores brasileiros, tais como Jorge Duarte (2012), Eugênio Bucci 

(2014), Heloisa Matos (2012), Elizabeth P. Brandão (2012) e Mariângela Furlan Haswani 

(2013). 

O capítulo três contextualiza o surgimento do rádio no Brasil e traz um breve histórico 

sobre como esse veículo voltado à transmissão de conteúdos de informação, cultura e 

entretenimento, com forte capacidade de penetração nas comunidades, se desenvolveu no 

campo público. Dentro desse cenário, destacaremos o segmento Universitário da Radiodifusão 

Pública. Para desenvolver esse capítulo, mostram-se importantes os estudos de duas autoras: 

Sandra de Deus (2003) e Valci Zuculoto (2010).  
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A tarefa de pensar as rádios universitárias no Brasil é desempenhada com relevância 

pela jornalista e professora Sandra de Deus (2003), de quem buscaremos ajuda para montar um 

panorama sobre a realidade dessas emissoras integrantes do campo público, que estão inseridas 

dentro de uma Instituição Federal de Ensino Superior. Atendendo ao recorte da pesquisa, o 

estudo enfatiza o quesito “programação”, tão bem destrinchado e analisado em investigação 

realizada pela também jornalista e professora (ZUCULOTO, 2010). 

O capítulo apresenta uma análise da normatização do setor, com destaque para a Lei 

Federal nº 11.652/2008, que criou a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e para os artigos 

e princípios consagrados na Constituição Federal de 1988, que inova com a previsão dos três 

sistemas de radiodifusão: privado, público e estatal. A partir dessa classificação, a pesquisa 

levanta as diferenças entre os sistemas público e estatal (BUCCI, 2014).  

Há, ainda, nesse capítulo um resgate de experiências verificadas na programação de 

emissoras públicas em outros países, baseado no livro Sistemas Públicos de Comunicação no 

Mundo/Intervozes (2009) e no relatório Serviço público de radiodifusão: um estudo de direito 

comparado, de Toby Mendel (2011).  

Apresentaremos no capítulo quatro os relatórios MacBride (1980) e Public 

Broadcasting: Why? How? (2001) e a Carta de Princípios proposta pela UNESCO no 

Radiotelevisión de Servicio Público: um Manual de Mejores Prácticas (2006). Essas duas 

últimas publicações compõem o principal corpus documental dessa dissertação. Aqui é feito 

um aprofundamento em torno das quatro características basilares – universalidade, diversidade 

(pluralidade), independência e diferenciação (distintividade) – apresentadas pela UNESCO 

como essenciais a uma emissora de radiodifusão pública. Longe de esgotar esse tema complexo 

e atual, o intuito do capítulo é criar um alicerce teórico para sustentar o estudo de caso e a 

análise de conteúdo aos quais se propõe essa dissertação.  

Na sequência, dentro do capítulo cinco é descrita, brevemente, a história da Rádio UFM, 

retomando, fase a fase, de que forma e sob quais influências e diretrizes foi se estabelecendo a 

programação jornalística da Rádio UFM, desde a sua criação em 2001, e como ela se encontra 

atualmente. Para isso realizou-se um levantamento de registros, entrevistas, aplicação de 

questionários e audição do material sonoro que vai ao ar na referida emissora. Em seguida, são 

descritos os aspectos metodológicos usados nesse estudo e construídos a partir de Robert K. 

Yin (2001) e Laurence Bardin (1977) de forma a dar conta de responder aos objetivos dessa 

pesquisa.   

Por fim, são apresentados os dados coletados, a interpretação e a análise científica e as 

considerações da pesquisadora. 
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2. COMUNICAÇÃO PÚBLICA – DESAFIO CONCEITUAL E UM DIREITO A SER 

PERSEGUIDO 

O estudo da Comunicação Pública se desenrola há algumas décadas, sobretudo na 

Europa e nos Estados Unidos. Mas o “entendimento da comunicação pública como espaço 

da/para sociedade organizada é relativamente recente” (MATOS, 2009, p. 47) e esbarra na 

ausência de um conceito consensual, bem delineado, e regras legais postas. 

  De acordo com pesquisa realizada por Albornoz e Herschmann (2006), foi detectada a 

presença de 55 observatórios5 voltados às áreas de informação, comunicação e cultura, em 11 

países ibero-americanos, e nenhum deles apresentava foco exclusivo na radiodifusão pública – 

área da comunicação pública que envolve rádio, televisão e outros meios eletrônicos. Tal 

realidade é constatada por Zuculoto (2009). Mas é possível perceber um crescente interesse 

pelo tema na atualidade. Haswani (2013) verifica, nos cinco anos que antecederam a pesquisa 

dela, um avanço significativo no interesse pela comunicação pública dissociada da 

comunicação estatal, no Brasil. Rincón (2002) é mais enfático ao afirmar que a televisão pública 

se tornou prioridade no campo da comunicação e da política nesse início de século XXI, dentre 

outros motivos, porque entrou nas Nações Unidas como elemento necessário à construção de 

uma sociedade pluralista, justa e equitativa. A verdade é que o debate saiu do meio acadêmico, 

chegou ao terceiro setor, foi inflado pela internet e pelas redes sociais. Os congressos científicos 

estão cheios de grupos de trabalho sobre o tema e as publicações estão mais substanciosas.  

No contexto internacional, as experiências mais antigas de sistemas de comunicação 

desvinculados de interesses do governo e do mercado datam de menos de sete décadas. Foi nos 

anos 1950, pós-Segunda Guerra Mundial, quando as grandes nações se reestruturavam 

econômica e politicamente, tendo como base princípios democratizantes, que a comunicação 

pública passou a despertar um sentido de pertencimento à coletividade e condição para 

cidadania. Antes desse período, segundo o relatório “Sistemas Públicos de Comunicação no 

Mundo: experiência de doze países e o caso brasileiro”, publicado pelo Coletivo Intervozes, em 

2009, a maioria dos sistemas de radiodifusão, que nasceram sob o monopólio público, se 

encontrava nas mãos dos governos, sob forte influência do grupo político que estava no poder, 

                                                           
5 Observatórios são organismos ou instituições direcionados à observação ou análise do comportamento de 

determinados setores, atividades e serviços. Eles monitoram empresas em geral e instituições governamentais que 

desenvolvem um papel estratégico no acompanhamento de políticas públicas, na transmissão de comportamentos 

e valores ou monitoram a economia sob a perspectiva da produção, emprego e consumo. Definição retirada do 

texto de apresentação do site: www.observatorioradiodifusao.net.br, com adaptações. 
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como no caso alemão em que o rádio fora utilizado como instrumento de propaganda nazista 

pelo governo do Partido Nacional-Socialista.   

É certo que a radiodifusão surge, enquanto sistema de comunicação, em quase a 

totalidade de países, financiada por recursos públicos. A exceção encontra-se em raros casos, 

como nos Estados Unidos, onde a participação do Estado era muito mais como regulador do 

que financiador, ou na Espanha, que nasce da iniciativa privada, mas logo passa ao controle do 

Estado, servindo ao regime franquista6 (INTERVOZES, 2009). A atração natural que os 

veículos de comunicação em massa exercem sobre os governos explica-se pelo domínio que o 

discurso emanado da TV e do rádio tem sobre os eleitores. Lima (2012) traz como exemplo a 

campanha presidencial brasileira de 1989. Pesquisas do DataFolha revelaram que, naquele ano, 

a TV foi fonte de informação para 86% dos eleitores. A classe política passou a substituir o 

contato direto pelo contato mediado pela mídia eletrônica.  

No Brasil, a radiodifusão se desenvolve predominantemente nas mãos de empresas 

privadas e apresenta exemplos do uso indevido dos meios de comunicação de massa pelo poder 

público. 

Foram os militares e seus aliados civis que – por motivos, em primeiro lugar, 

de segurança nacional, e de mercado, em segundo – criaram as condições de 

infraestrutura física indispensáveis à consolidação de uma mídia nacional. E 

foram também eles que primeiro fizeram uso político dela, não só com o 

recurso à censura, mas sobretudo com o apoio “conquistado” – explícito em 

muitos casos – das principais redes impressas e eletrônicas, algumas 

consolidadas durante o próprio período militar (LIMA, 2012, p. 86). 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 1948, estabelece que “todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e 

expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 

receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de 

fronteiras” (art. XIX).  

O documento da ONU coloca a Comunicação ao lado de tantos outros direitos 

fundamentais, elementos essenciais na construção e na manutenção de uma sociedade 

democrática. Dessa forma, a Comunicação, mais que um serviço oferecido pelo Estado ou por 

particulares, constitui-se em um bem que deve estar ao alcance de todos e um meio para lutar e 

exigir a garantia de diversos outros direitos como saúde, educação, cultura, participação 

política.  

                                                           
6 “Regime franquista” é o período da história da Espanha marcado pelo regime político ditatorial que vigorou de 

1939, com o fim da Guerra Civil, até 1976, um ano após a morte do General Francisco Franco Bahamonde.  
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Para Bucci (2014, p. 141), “a comunicação oficial brasileira nunca teve parte com a 

tarefa de incluir o cidadão no exercício e na fiscalização do poder”. A população não era 

chamada a participar dos processos e das decisões. Conceitos como transparência e prestação 

de contas (accountability) eram ignorados por quem estava no poder no Brasil há até muito 

pouco tempo. A Administração Pública era distante dos cidadãos e o processo de comunicação 

acontecia de mão única e de forma verticalizada, muito próximo do que Shannom e Weaver 

(1949) denominaram de Teoria Matemática da Comunicação7.  

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), chamada de “constituição cidadã”, marca uma 

mudança significativa com relação à transparência e ao controle social na gestão pública 

brasileira. O artigo 5º, inciso XXXIII, afirma que “todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. Na sequência, outras normas 

sancionadas trouxeram mais autonomia e proporcionaram uma participação mais direta da 

sociedade civil na vida pública: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), Lei de acesso à Informação (Lei nº 

12.527/2011). 

Somado a isso, o estímulo ao ativismo do cidadão brasileiro vem da realização de 

audiências públicas em casas parlamentares, das redes sociais e do próprio jornalismo. Todos 

esses mecanismos trouxeram avanços à democracia e à cidadania brasileiras, mas ainda há 

muito para se caminhar, sobretudo em busca da emancipação da sociedade e da valorização da 

opinião pública. 

Nesse contexto, a Comunicação Pública, como um serviço público por essência, e não 

a comunicação oficial da autoridade investida no poder, desponta como mecanismo de 

promoção da cidadania e do interesse público. 

Mas um dos principais obstáculos na discussão desse tema é justamente entender qual a 

dimensão do público e sua separação do estatal/oficial. Os estudos que se desenrolam em torno 

de Comunicação Pública por vezes confundem ou misturam alguns dos termos mais 

importantes na formação desse conceito. “Estado” aparece como sinônimo de “Governo”; 

“Público” como sinônimo de “Estatal”. Um pouco mais fácil talvez seja diferenciar “Público” 

                                                           
7 O Teoria Matemática da Comunicação “descreve a comunicação de forma linear, como um processo de mão 

única. Isto é, contudo, uma concepção muito limitada e por vezes enganosa de comunicação, por ignorar o fato de 

que, na essência, ‘comunicar’ refere-se a um processo de compartilhar, tornar comum ou criar uma comunidade” 

Hamelink, Cees J. (2005, p.143 apud GOMES, 2007, p. 50). 
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de “Privado”. Bucci (2014, p. 35) ao afirmar que “uma coisa é pública quando não é privada” 

recorre à Constituição Federal do Brasil de 1988, mais precisamente aos princípios da 

impessoalidade e da publicidade (art. 37), para esclarecer os conceitos. “O público é aquilo que 

não pode ter sentido pessoal, tanto econômica quanto politicamente. (...) A mesma receita 

republicana que recusa a promoção pessoal na comunicação pública impõe a transparência no 

tratamento dos assuntos de interesse da coletividade” (BUCCI, 2014, p. 35-36). 

Mais do que explicitar as diferenças conceituais adotadas pelos estudiosos da área, este 

capítulo busca delimitar o sentido de Comunicação Pública escolhido pela pesquisadora e que 

servirá de base para as tomadas de posição e as análises a serem feitas nesse trabalho. 

De início é preciso definir o conceito de “público” e faremos isso amparados pelos 

estudos do filósofo alemão contemporâneo, Jürgen Habermas, que, como bem lembra Haswani 

(2013, p. 20) “nas últimas décadas, na literatura mundial e brasileira, o debate em torno dos 

novos conceitos de sociedade civil fundamenta-se justamente nos postulados desse autor, 

particularmente a perspectiva sobre a publicidade8 ou esfera pública”.  

2.1 A ESFERA PÚBLICA DE HABERMAS 

A nossa percepção de “Comunicação Pública” e de “Público” parte da noção de “esfera 

pública” de Habermas, tendo em vista a sua contribuição para a mobilização popular, já que seu 

conceito ressalta a visão contra hegemônica e nos ajuda a compreender a luta de classes. Em 

Mudança Estrutural da Esfera Pública (2003), Habermas desenvolve a noção de esfera pública 

(burguesa), com efeito nas teorias marxistas – no qual a sociedade civil se opõe ao Estado em 

uma “associação de homens livres” – e torna-se referência em estudos sociológicos na área da 

comunicação pública.   

Em tempos de democratização dos meios de comunicação, o pesquisador da 

democracia, representante da segunda geração da Escola de Frankfurt e herdeiro da Teoria 

Crítica, apresenta uma obra que, de acordo com Haswani (2013, p. 61), combina correntes de 

“pensamento de diversos campos do conhecimento: Epistemologia, Ética, Teorias da 

Linguagem e da ação e evolução sociais e, mais recentemente, Teorias da Democracia e do 

Direito”. 

A esfera pública habermasiana nasce no berço da sociedade burguesa, na Europa 

Ocidental, entre os séculos XVIII e IXX. O período é marcado pela luta das classes burguesas 

                                                           
8 “Publicidade se refere à discussão pública proveniente da sociedade civil sobre argumentos de interesse geral” 

(HASWANI, 2013. p. 103). 
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contra o absolutismo e pela desvinculação do discurso político, da Igreja e do Estado, assim 

como pela ascensão dos direitos de cidadania, que garantiam, entre outras coisas, liberdade de 

expressão e de livre associação. 

E foram reunidos em associações voluntárias de caráter filantrópico, artístico e 

educacional, que os indivíduos “homens cultos” Habermas (2003, p. 37), passaram a ter uma 

consciência de pertencimento a um determinado grupo social com interesses coletivos e 

demandas de caráter geral, e exigiam, pois, uma clara distinção entre ambiente público e 

ambiente privado.  

Na concepção original de Habermas (2003), a esfera pública burguesa é formada por 

pessoas privadas reunidas no público, com autonomia crítica, sendo que todas têm algum tipo 

de autoridade que permite um debate sem diferentes graus de hierarquia entre elas, ou seja, é 

um contexto no qual a vontade de um único ser que concentra o poder de decisão é substituída 

pelo desejo de uma maioria plural e com igualdade de direitos. A partir desses debates que se 

desenrolam na esfera pública e da consolidação de ideias e posicionamentos de grupos, 

Habermas enxerga a formação da “opinião pública”. 

Dentro das transformações oriundas do mercantilismo, a troca de informações por meio 

de correspondências privadas ganha importância e impulsiona a imprensa, descrita por 

Habermas como uma “peculiar força explosiva”, e logo a imprensa se torna “sistematicamente 

útil aos interesses do poder administrativo” (HABERMAS, 2003, p. 34-36). Atos e anúncios de 

Governos Europeus passam a ser divulgados em veículos impressos. “A troca de informações 

desenvolve-se não só em relação às necessidades do intercâmbio de mercadoria: as próprias 

notícias se tornam mercadorias” (HABERMAS, 2003, p. 35). 

A nascente imprensa sob o predomínio dos veículos impressos passa a receber as 

discussões que se desenrolavam nessa esfera pública de Habermas, tão presentes à época em 

bares, pubs e associações. A mídia passa, então, a ser uma extensão da esfera pública e a 

potencializar os debates argumentativos entre os burgueses. Haswani (2013) lembra que a 

opinião pública – entendida como juízo de valor que a sociedade civil, como corpo coletivo, 

faz – foi potencializada com o aparecimento dos meios de comunicação de massa.  

 No entanto, o filósofo alemão observa que a popularização e a massificação dos jornais, 

com o início da venda de anúncios publicitários, levou a uma modificação do fim maior dos 

periódicos. O que era um instrumento de debate e política, com linha ideológica claramente 

definida, esvazia-se diante do apelo econômico. Habermas (2003) destaca ainda outros dois 

fatores que contribuem para o desvirtuamento da imprensa. A formação dos trustes da 

comunicação no final do século XIX e o alto valor para aquisição de modernos equipamentos 
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com novas tecnologias levam a centralização do poder dos meios de comunicação. Para Bucci 

(2014, p.158), “a imprensa livre nasce liberal, nasce burguesa, para em seguida se tornar uma 

conquista universal da humanidade inteira, deixando de ser, portanto, monopólio da burguesia”.

 E é nesse cenário tão estudado pelos frankfurtianos, marcado pelo início da massificação 

dos meios de comunicação (assumindo papel de porta-vozes da sociedade), pela indústria 

cultural, pelo consumismo tanto na classe social baixa quanto na alta, pelo crescimento da 

intervenção estatal na esfera social e pela diluição do senso crítico, que, segundo o autor, se dá 

a decadência da esfera pública burguesa.  

A decadência da esfera pública literária se sintetiza mais uma vez nesse 

fenômeno: está rebentado o campo de ressonância de uma camada culta criada 

para usar publicamente a razão; o público fragmentado em minorias de 

especialistas que não pensam publicamente e uma grande massa de 

consumidores por meio de comunicação pública de massa. Com isso, perdeu-

se sobretudo a forma de comunicação específica de um público 

(HABERMAS, 2003, p. 207). 

 

É preciso, no entanto, destacarmos ressalvas feitas ao pensamento habermasiano acerca 

da esfera pública. Habermas restringe a sua esfera pública e, consequentemente o debate 

público, a determinados grupos, de certa forma elitizados. Ficam de fora as mulheres, os jovens, 

os marginalizados. Tal ponto de vista poderia ser possível à época em que se deram as 

revoluções burguesas, mas que se torna fora de propósito nos dias atuais. 

Além disso, nessa primeira fase do seu pensamento, Habermas crê na existência de um 

espaço autônomo, livre de qualquer influência externa política ou governamental, onde todos 

possuem o mesmo poder de voz: um ideal utópico, certamente difícil de ser alcançado, mas 

considerado um item importante nessa pesquisa que busca analisar a programação em uma rádio 

calcada em uma Universidade, ambiente rico em diversidade e autonomia. 

O colombiano Juan Camilo Jaramillo López busca na esfera pública de Habermas 

elementos para compor sua definição de Comunicação Pública, no entanto enxerga uma “ação 

comunicativa” formada por diferentes processos comunicativos interpessoais que se dá em uma 

plataforma mais realista, sem ser seduzido pela visão utópica do filósofo alemão.  

Traço dessa forma, um caminho entre o âmbito individual e o âmbito coletivo, 

e entendo a ação comunicativa neste último plano, não ideal, como sucede, 

talvez, na compreensão utópica de Habermas de uma esfera pública alheia aos 

conflitos próprios do exercício do poder, mas real e concreta da construção de 

significado e sentido que possam compartilhar atores de diferente filiação, 

mas, principalmente, no nível da negociação e concordância dos interesses 

comuns (LÓPEZ, 2012, p. 255). 
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Habermas, como lembra Koçouski (2012, p. 21), também na sua primeira fase, é 

bastante “crítico às possibilidades de reflexão de um público dominado pelos meios de 

comunicação de massa” sob controle de grupos econômicos. A Teoria Crítica considera a 

comunicação de massa um instrumento de manipulação da opinião pública. 

Mas, ao longo do seu percurso, Habermas apresenta mudanças na sua linha de 

pensamento, a começar pela revisão do seu conceito de esfera pública. Pela primeira vez é feita 

uma conexão entre a noção de esfera pública e a sua Teoria da Ação Comunicativa.  

Habermas constrói essa teoria ao longo da sua trajetória literária, sempre focado em 

manter uma crítica ao papel da lei e do Estado. No final da década de 1970, início dos anos 

1980, ele procura trabalhar o conceito de uma racionalidade comunicativa, presente na 

capacidade humana de deliberar. É nesse contexto, fazendo um contraponto à razão 

instrumental teorizada por Adorno e Horkheimer9 e buscando uma saída para os impasses 

criados pelos seus mestres, que surge a Teoria da Ação Comunicativa.  

A democracia deliberativa exige uma participação mais direta e consistente dos cidadãos 

no domínio da esfera pública. O processo de discussão e reflexão das questões sociais e 

coletivas deve ser contínuo. Para Haswani (2013), a esfera pública habermasiana significa a 

introdução da sociedade civil na cena política. A partir do que é debatido nessa esfera pública, 

a sociedade civil produz uma ação crítica e construtiva que resulta na ação comunicativa.  

A ação comunicativa habermasiana se dá no que ele chamou de “mundo da vida”, ou 

seja, na dimensão do social que oferece resistência à ação instrumental do “sistema” 

representado pelo Estado e pelo mercado. O agir comunicativo pressupõe um entendimento e 

um consenso. E nesse sentido, a partir da década de 1990, Habermas muda a sua perspectiva 

acerca do Direito, considerando-o um mediador entre o mundo da vida e o sistema. 

Esses são os entendimentos sobre “público” e sobre “esfera pública” adotados por 

importante parte dos pesquisadores no Brasil e no Mundo que tratam da Comunicação Pública 

e que, portanto, balizarão a nossa investigação nessa dissertação.  

 

                                                           
9 Os filósofos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer criaram, em 1926, o Instituto de Pesquisas Sociais, 

instituição dedicada à pesquisa interdisciplinar entre filósofos, sociólogos, economistas e psicólogos, que ficou 

conhecido pelo nome de Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt lançou os fundamentos da chamada "Teoria 

Crítica", expressão que designa um conjunto de ideias sobre a cultura contemporânea, baseadas no marxismo, mas 

abertas às influências que o pensamento deve exercer sobre todas as premissas teóricas. Escreveram juntos 

“Dialética do esclarecimento”, em 1947 (JAY, 2008). 
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2.2 A COMUNICAÇÃO PÚBLICA EM ZÉMOR 

As ideias do autor francês Pierre Zémor10 apontam para uma Comunicação Pública 

eminentemente tratada como serviço público e colocam o cidadão como principal beneficiário 

das decisões que envolvem essa área.  Da mesma forma, Zémor (1995) reforça na CP a condição 

que mais caracteriza e legitima o termo “comunicação”, ou seja, “retorno”, “feedback”, quando 

ele diz que o cidadão enquanto receptor deve ser também um emissor das informações – o que 

o autor chama de “ambivalência”. “A integração das informações e sua memorização se fazem 

melhor desde que o receptor seja ativo” (op. cit., p. 8). 

Aqui no Brasil, sua obra La communication publique (1995) ganhou mais visibilidade 

entre estudantes e professores da área, desde o fim da década de 1990, quando recebeu uma 

tradução feita pela professora Elizabeth Pazito Brandão. O texto nos ajuda a compreender CP 

como parte importante na construção da cidadania e no fortalecimento da democracia, ao 

apresentar o usuário do serviço público como elemento essencial para essa atividade.  

No entanto, o protagonismo na CP, para Zémor (1995), reside na Instituição Pública, ou 

seja, no Estado. A condução desse processo até passa pelo cidadão, mas o sentido promocional 

da CP em favor das ações do Governo, da valorização da imagem da instituição e da divulgação 

de serviços e políticas públicas é considerado lícito pelo francês. “Zémor fala em interesse 

coletivo e inscreve o nome do Estado e das repartições públicas bem no centro de seu arranjo 

conceitual” (BUCCI, 2014, p. 37-38). 

Em Zémor (1995), Estado, Governo e Sociedade estão completamente imbricados 

quando o assunto é Comunicação Pública. Segundo o francês, a CP deve ser entendida de 

acordo com a sua missão ou função, que, em uma democracia, são funções “informativas, 

didáticas, respeitosas quanto ao debate contraditório e atenciosas no que se refere ao sentido do 

coletivo” (ZÉMOR, 1995, p. 4).  

Nesse sentido, ele identifica categorias funcionais para CP e, em todas elas, o papel 

oficial das instituições públicas está fortemente presente. Para Zémor (1995), nessas categorias, 

a CP cumpre com a obrigação que as instituições públicas têm de levar informação à sociedade; 

permite que o serviço público atenda às necessidades do cidadão de maneira mais precisa; 

promove cada um dos serviços oferecidos pela administração pública; tornar conhecidas as 

instituições tanto internamente quanto externamente; desenvolve campanhas de informação e 

                                                           
10 Pierre Zémor é Conselheiro de Estado honorário, presidente de honra da associação Communication Publique. 

Atuou como presidente da Commission Nationale du Débat Public (Comissão Nacional do Debate Público). 

Fontes: www.pierrezemor.fr e Revista do Serviço Público, Brasília, v. 60, n.2, p. 189-195 abr./jun. 2009. 

http://www.pierrezemor.fr/
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ações de comunicação de interesse geral; e possibilita ao cidadão o acompanhamento das 

decisões e práticas políticas.   

Brandão (2012) destaca essa associação que Zémor (1995) faz entre as finalidades da 

comunicação pública e as finalidades das instituições públicas. Para o escritor francês, tanto as 

mensagens tratadas pelas instituições públicas, como a votação de uma lei ou o pronunciamento 

de um julgamento devem ser “em nome do povo”. 

Matos (2012) vê em Zémor (1995) uma contribuição inegável para a sistematização da 

Comunicação Pública. No entanto, concorda com Bucci (2014) ao enxergar no pensamento do 

estudioso francês uma concentração da finalidade e da responsabilidade da Comunicação 

Pública em torno do Governo.  

[...] é necessário sair do círculo concêntrico em torno do governo, deixando 

que o Estado e também a sociedade assumam a responsabilidade da 

comunicação pública. Sob regime de comunicação pública, todos os agentes 

envolvidos na Esfera Pública devem desempenhar as atribuições que Zémor 

atribui exclusivamente ao Estado (MATOS, 2012, p. 54). 

Apesar de considerar todo esse envolvimento da estrutura governamental com a 

Comunicação Pública, ponto de vista que pode ser explicado porque Zémor (1995) tem o Estado 

do bem-estar social francês como referência, é preciso ressaltar que o escritor não aceita os 

excessos, o partidarismo e o uso da CP para interesses particulares.  

Ele defende o que chama de comunicação cívica, cujo objetivo é favorecer um 

conhecimento mais profundo da máquina estatal e tornar o cidadão mais participativo e 

consciente, pronto para tomar as rédeas dos processos decisórios. Pressupõe, pois, um ativismo 

político do cidadão. Para garantir a concretização desse ideal, Zémor (1995; 2009) defende a 

transparência na tomada de decisões públicas, o diálogo e o “debate contraditório”. 

A ética da comunicação pública, que inclui a procura pela eficácia, repousa 

sobre o respeito por cada emissor público do grau de consenso social 

incorporado à mensagem. A informação cívica, fundada sobre um contrato 

tácito com o cidadão, deve ser diferenciada da comunicação política das ideias 

que estão em debate, da promoção própria para servir aos interesses 

concorrenciais de mercado, particulares ou partidária, a fortiori da propaganda 

(ZÉMOR, 1995, p.11). 

Dessa forma, Habermas e Zémor dialogam quando consideram que o cidadão não deve 

ser tratado, na Comunicação Pública, como mero consumidor, fato muito comum na mensagem 

dos meios de comunicação de massa.  
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2.3 ENSINAMENTOS QUE VÊM DA AMÉRICA DO SUL  

Como já dissemos nesse capítulo, grande parte dos autores brasileiros dedicados a 

discutir CP bebem do saber desenvolvido por teóricos europeus, sobretudo Habermas e Zémor. 

Mas a realidade social, política, econômica e cultural do Brasil é bastante diversa do que 

encontramos na Europa. Essa diferença se reflete na forma que a população lida com os direitos 

fundamentais – entre eles, o da informação – e com o Estado.  

É importante verificarmos a produção intelectual na América do Sul. Nas nações latino-

americanas, o sentido de mobilização social a partir da comunicação pública ganha um peso 

ainda maior devido à presença de vários governos autoritários e da influência imperialista dos 

Estados Unidos. A partir da segunda metade do século XX, a esquerda intelectual assume os 

debates sobre como diminuir as diferenças econômicas entre os países desenvolvidos e os 

subdesenvolvidos. E a comunicação desponta como importante ferramenta na luta pela 

democracia. Brandão (2012) lembra que o fim da polarização ideológica (capitalismo x 

comunismo), em meados dos anos 1980, faz a academia e os pensadores se voltarem para um 

sentido verdadeiramente social da comunicação e menos político ou personalista.  

Busca-se uma comunicação mais democrática, muito mais participativa e 

autóctone do que se pretendeu naqueles anos e que seja capaz de reconhecer 

o papel decisivo e protagonista das populações, sua autonomia e a defesa para 

produzir sua própria informação, de acordo com a sua história, costume, com 

seu cotidiano e sua estética (BRANDÃO, 2012, p. 21). 

 Dentre os destaques contemporâneos que reconhecem na CP um caminho de 

conscientização da população, encontramos o colombiano Juan Camilo Jaramillo López. O 

pesquisador da Universidade Externado da Colômbia apresenta uma “proposta geral de 

comunicação pública”, considerada por Bucci (2014) como generosa, e que, segundo o próprio 

López (2012), veio abrigar a CP enquanto uma prática profissional, além dos conceitos e 

metodologias divulgados nessa área.  

O que López (2012) faz é reconhecer a complexidade conceitual da CP e, em vez de 

procurar uma definição ou um enfoque predominante sobre o tema, nos apresenta um caminho 

traçado a partir de um conjunto de intuições que leva à transformação do mundo real. O autor 

não deseja criar um corpo ordenado de categorias e conceitos. Ele acredita que as diversas 

ênfases atribuídas à CP possam ser consideradas corretas, se acessadas por quem deseja intervir 

na vida coletiva.  



34 
 

Em seus estudos pautados pela perspectiva hebermasiana de esfera pública11,  López 

(2012) identifica três aspectos em meio ao que é escrito sobre CP no mundo: “a noção de 

comunicação associada à compreensão do público; o que opera em diferentes cenários, entre 

eles o estatal, o político, o organizacional e o midiático; e o que é um conceito vinculado a 

princípios como visibilidade, inclusão e participação” (op. cit., p. 246).   

Para Bucci (2014), esses aspectos são vagos e, se forem seguidos, fica difícil separar 

precisamente a CP das outras formas de comunicação. Em entrevista à Koçouski (2012, p. 203-

204), López detalha melhor esses aspectos que, em maior ou menor quantidade, são 

visualizados em estudos de pesquisadores brasileiros, como o de Brandão (2012) – os quais 

esmiuçaremos ainda nesse capítulo.  

[...] a comunicação pública assume diferentes ênfases de acordo com o cenário 

e os atores que a protagonizam. Pode ser "estatal" se acontece na relação 

Estado e cidadania, "midiática" se acontece por intermédio dos meios de 

comunicação de massa, "política" quando se trata de processos eleitorais ou 

construção de bens públicos,  "organizacional" quando se dá no interior da 

organização, pública ou privada [...] (LÓPEZ, 2011, apud KOÇOUSKI, 2012, 

p. 203, tradução nossa).  

Apresentado desta forma, o estudo de Jaramillo López reflete a amplitude conceitual 

que se manifesta na América do Sul e nos ajuda a entender a diversidade de pontos de vista que 

veremos mais adiante entre os pesquisadores brasileiros. 

Outro colombiano expoente no estudo da comunicação no subcontinente é Jesús Martín-

Barbero. O estudioso da corrente culturalista defende a mídia pública como sistema 

independente do mercado e do Estado, que trata o consumidor enquanto cidadão. Mas 

reconhece que na América Latina, “o espaço público aparece historicamente confundido com – 

ou submerso no – estatal” (MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 49). 

Martín-Barbero (2002) se destaca sobretudo pela pesquisa em torno da televisão 

pública12, que, para ele, tornou-se um espaço de emancipação cultural e social, apesar de várias 

tentativas de negarem essa condição a um veículo de comunicação de massa. 

Diante da histórica exclusão de indígenas, negros e mulheres na formação das nações 

latino-americanas, que resultou em distorcidas representações da realidade, onde a maioria da 

população não se reconhece, o escritor colombiano enxerga na radiodifusão pública o cenário 

                                                           
11 Jaramillo López entende esfera pública como o “lugar de convergência das distintas vozes presentes na 

sociedade” (LÓPEZ, 2012, p. 246). 

 
12 Apesar da pesquisa de Jésus Martín-Barbero (2002) estar focada na televisão pública é possível aqui estendermos 

as suas conclusões aos demais veículos de comunicação pública, como o rádio, por exemplo. 
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de maior visibilidade para a propagação de um “projeto político de democracia cultural” 

radicalmente inclusivo. Essa mesma exclusão é apontada por ele como presente na maioria da 

programação e da publicidade das TVs privadas. 

Em suas considerações, Martín-Barbero (2002, p. 71-74) pontua quatro traços que 

diferenciam uma TV pública/cultural das demais emissoras: 

• Primeiro traço: é cultural a televisão que não se limita à transmissão de 

cultura produzida por outros meios, mas a que trabalha na criação cultural a 

partir de suas próprias potencialidades expressivas. O que envolve não se 

limitar a ter alguma faixa da programação com conteúdo cultural, mas sim ter 

a cultura como projeto que atravessa qualquer um dos conteúdos e dos 

gêneros. 

(...) 

• Segundo traço: é cultural a televisão que torna expressivamente 

operante a especialíssima relação que ela tem, como meio, com a acelerada e 

fragmentada vida urbana. E isso, através do fluxo das imagens, entendendo-

se por isso, tanto a continuidade estendida entre fragmentos de informação e 

choque estético, conhecimento e jogo, cultura e prazer, como o ajuntamento 

de discursos e gêneros os mais estranhos entre si. 

(...)  

• Terceiro traço: ao se assumir como uma nova experiência cultural, a 

própria televisão abre o caminho para se tornar alfabetizadora da sociedade 

toda nas linguagens, habilidades e escritas audiovisuais e informáticas que 

fazem parte da complexidade cultural específica de hoje.  

 

O quarto traço é particularmente relevante por trata-se da qualidade da produção em 

uma emissora pública. “Qualidade” é um conceito, entre tantos outros aqui expostos, difícil de 

ser definido, que guarda subjetividade e depende de pontos de vistas e contextualização para 

ser melhor entendido. Por isso, Martín-Barbero (2002) elencou elementos de verificação da 

qualidade na TV pública/cultural.  

Quadro 1 – Qualidade TV Pública 

Qualidade na TV pública 

Profissionalismo, inovação e relevância social na produção 

Atualização técnica e competência comunicativa 

Abrigo à diversidade social, cultural e ideológica 

Construção de linguagens comuns 

Identidade institucional: programação peculiar e diferenciadora 

Fonte: Jesús Martín-Barbero, 2002, p.74.  

É preciso, diz o escritor, que haja “profissionalismo, inovação e relevância social na 

produção”. Qualidade envolve, ainda segundo Martín-Barbero (2002), “atualização técnica e 

competência comunicativa” para dar “abrigo à diversidade social, cultural e ideológica”, 
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trabalhando na “construção de linguagens comuns”. E por fim, tem a ver com “identidade 

institucional”, ou seja, a marca que uma programação peculiar e diferenciadora pode alcançar.  

Não é intuito desse trabalho aprofundar-se nas teorias desses pesquisadores, mas seus 

estudos podem ajudar a compreender melhor os caminhos que a CP tomou no Brasil, pois, como 

afirma Brandão (2012), “a perspectiva de uma comunicação libertadora, identificada com as 

demandas e práticas populares, foi e continua sendo uma área de estudos bastante desenvolvida 

na América Latina” (op. cit., p.8). 

 

2.4 CAMINHOS PARA CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

NO BRASIL 

A Comunicação Pública é alvo de estudos no campo de diversas ciências: Comunicação, 

Sociologia, Filosofia, Ciência Política e Direito. Por tratar de um assunto afeito às questões 

sociais e humanas é cercado de subjetividade. A expressão é complexa. De certo, só há uma 

posição: os autores se apressam em dizer que o conceito ainda está em construção (HASWANI, 

2013). Isso não impede discussões e defesas de pontos de vista que nos levem a uma definição 

no campo científico. 

Diante da complexidade e da falta de consenso conceitual, uma gama de autores se 

apressa em listar o que a CP não é ou não pode ser (BRANDÃO, 2012; KOÇOUSKI, 2012). 

Bucci (2014, p. 51, grifos nossos) decreta que a “comunicação pública não pode incorrer no 

partidarismo [...] não pode incorrer na promoção pessoal, seja ela direta ou indireta”. 

Duarte (2012, p. 61, grifos nossos) é taxativo: “não trata de comunicação sobre interesses 

particulares, privados, de mercado, pessoais, corporativos, institucionais, comerciais, 

promocionais ou de ‘um público’”. Brandão (2012, p. 15, grifos nossos) ressalta que a maioria 

dos autores compreende que “comunicação pública não é comunicação governamental”. 

Importante perceber que essa comunicação governamental a qual a autora se refere é entendida 

como a comunicação do governo de turno preocupado unicamente em se perpetuar no poder e 

para isso usa a comunicação paga com recursos públicos para autopromoção. Mesmo porque, 

como veremos mais adiante, na classificação que faz sobre CP, Brandão (2012) nomeia um dos 

aspectos como “governamental”. 

A relação público/privado está no cerne das discussões políticas e econômicas sobretudo 

na sociedade contemporânea ocidental. E na atividade da Comunicação não poderia ser 

diferente. Porém, dizer o que é “Comunicação Pública” é mais do que simplesmente fazer uma 



37 
 

oposição ao sentido da Comunicação Privada, ou seja, daquela que é desempenhada por grupos 

econômicos, com objetivo de lucro e interesse pessoal. 

O jornalista Jorge Duarte é um os pesquisadores brasileiros da atualidade mais imbuídos 

em promover a discussão em torno da comunicação pública. Ele reúne no livro Comunicação 

Pública: Estado, Mercado, Sociedade e Interesse Público (2012) o pensamento de dezesseis 

estudiosos e as várias perspectivas sob as quais se olha a CP no Brasil, em uma realidade na 

qual enxerga a existência de um “movimento” dos profissionais de comunicação, sobretudo os 

do setor público que assumiram as funções por meio de concurso. 

[...] comunicação pública, no Brasil, é uma expressão que não especifica um 

conjunto de conhecimentos, áreas, profissões ou estruturas, estando mais 

próximo de se caracterizar como um etos, uma postura de perceber e utilizar 

a comunicação como instrumento de interesse coletivo para fortalecimento da 

cidadania (DUARTE, 2012, p. 60, grifo do autor). 

 

 A comunicação pública desempenha um papel importante no estímulo à cidadania. Essa 

relação está presente nas palavras de Duarte (2012). Ele defende o deslocamento das estratégias 

de comunicação do campo da política e da instituição, para o campo da cidadania e do serviço 

público.  

Cidadania também é um ponto chave nos estudos de comunicação pública de Brandão. 

A autora aponta o significado que segundo ela, vem prevalecendo na construção do conceito na 

área acadêmica brasileira. A comunicação pública é entendida como “um processo 

comunicativo que se instaura entre o Estado, o governo e a sociedade com o objetivo de 

informar para a construção da cidadania” (BRANDÃO, 2012, p. 9). Para ela, o poder do cidadão 

enquanto sociedade civil organizada resulta na comunicação pública efetiva. 

Outra importante pesquisadora dessa área, que vai buscar em Habermas e em Zémor o 

apoio para construir um conceito de comunicação pública, é Heloiza Matos. Na visão da 

brasileira, a viabilização da Esfera Pública13 (com a circulação de informações de interesse geral 

e utilidade pública) e do Capital Social14 (fator de participação política dos agentes nas diversas 

redes) são pressupostos para a prática da CP. 

                                                           
13 A autora entende Esfera Pública como “espaços físicos e imateriais em que os agentes sociais podem efetivar a 

sua participação no processo de CP” (MATOS, 2012, p. 52). 

 
14 Capital Social, de acordo com Coleman (1990, apud MATOS, 2012, p. 55), é caracterizado pelas obrigações e 

as expectativas que estruturam a confiança entre os membros da rede de comunicação; a capacidade da estrutura 

social para gerar e colocar em funcionamento os fluxos de informação; e as normas que regem o processo.   
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Se todos os agentes participam do debate das questões de interesse e utilidade 

comum, se essa participação é possível graças à existência de uma 

infraestrutura que materializa a esfera pública, se eles se sentem aptos e 

motivados a participar graças à cultura de valorização de seu papel social, se 

os critérios de instituição e processo de debate são claros e equitativos, então 

será possível preencher os requisitos mínimos para o reconhecimento da 

comunicação pública (MATOS, 2012, p. 56, grifo do autor). 

Matos (2012, p. 53-54) preocupa-se, no entanto, com a definição de “interesse geral” e 

“utilidade pública”. Para a autora, a escolha dos temas levados a debate público e a condução 

desse debate devem seguir critérios objetivos que definam o interesse e a utilidade da mensagem 

ou, do contrário, interesses de grupos específicos e determinadas vias de compreensão podem 

ser privilegiados. Eis aqui um desafio aos profissionais envolvidos com a Comunicação 

Pública: como pautar e orientar o debate sem influenciá-lo; como não confundir questões 

pontuais de interesse particular, com questões gerais de interesse público. Dilemas pertinentes 

ao objeto de trabalho dessa pesquisa, que é a programação em emissoras públicas. 

Haswani (2013) considera a comunicação pública como uma arma para garantia dos 

direitos dos cidadãos sobretudo em países emergentes e, consequentemente, um mecanismo que 

forneça subsídios para que as pessoas sejam capazes de definir o próprio destino e os rumos do 

seu país em uma “perspectiva emancipadora”. 

A proteção aos seus próprios direitos poderia ser da lavra da sociedade civil, 

dos cidadãos desses países. Em um breve apanhado histórico do Brasil, 

verificamos que a população foi, desde o descobrimento, alijada dos processos 

decisórios. O seleto grupo das aristocracias do poder não teve a preocupação 

de criar e manter canais de informação e comunicação com a massa popular 

porque dela não necessitou – e geralmente ainda não necessita – para 

conquistar e manter seus postos na máquina estatal. A opinião que importa, 

vinda dos cidadãos, pode ser aquinhoada por meio de pesquisas, visando a 

readequação de algumas linhas de ação ou promessas capazes de reacender 

esperanças, calar protestos e manter bons índices de aceitação dos governos e 

baixa rejeição nos períodos eleitorais (HASWANI, 2013, p. 140). 

Bucci (2014), assim, como Duarte (2012), reconhece na academia brasileira múltiplos 

significados, categorias e interpretações, por vezes conflitantes, para a expressão Comunicação 

Pública, que vão desde programas com conteúdo comunitário ou social e sem fins lucrativos, 

até a promoção institucional dos órgãos públicos, passando, também, pela construção da 

imagem organizacional de empresas privadas. Concordamos com Bucci (2014) quando ele 

afirma que a expressão Comunicação Pública está banalizada, “atualmente, o conceito de 

comunicação pública abriga tudo e mais um pouco – e ainda sobra espaço” (op. cit., p. 32).  
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Por essa dificuldade em se estabelecer um único conceito, que Duarte (2012) prefere 

listar atributos e características do que seria a prática da Comunicação Pública. 

Quadro 2 - Atributos da Comunicação Pública 

Atributos da Comunicação Pública 

 

Fonte: Jorge Duarte, 2012, p. 61. 

Para Bucci (2014, p. 38), essas propostas de Duarte (2012) poderiam ser o esboço da 

deontologia da Comunicação Pública no âmbito brasileiro, a ser construída aos moldes da Carta 

Deontológica15 da Associação Comunicação Pública, que resume o pensamento do francês 

Pierre Zémor (1995). 

As características apontadas por Duarte (2012) são encontradas em várias outras 

definições propostas por pesquisadores da área. O quadro a seguir traz conceitos de CP 

apresentados por autores que constituem o referencial teórico dessa dissertação: 

Quadro 3 - Comunicação Público e seus vários conceitos 

Comunicação Público e seus vários conceitos 

Autor O que diz sobre Comunicação Pública 

 

Pierre Zémor (2009, p. 189) 

 

“É troca e compartilhamento de informações de 

utilidade pública ou de compromissos de 

interesses gerais. Ela contribui para a conservação 

dos laços sociais. A responsabilidade disso 

compete às instituições públicas; ou seja, às 

administrações do Estado, aos serviços das 

coletividades territoriais, aos estabelecimentos, 

empresas, organismos encarregados de cumprir 

uma missão de interesse coletivo”.  

J. C. Jaramillo López (2012, p.  255) 

 

“Comunicação Pública é, no meu conceito, a que 

se dá na esfera pública, seja para construir bens 

públicos (política), para incidir na agenda pública 

(midiática), para fazer a comunicação das 

entidades do Estado com a sociedade (estatal), para 

construir sentido compartilhado ao interior da 

                                                           
15 Versões reduzidas da Carta Deontológica estão disponíveis em Zémor (2012, p. 242), Tradução de Elizabeth 

Pazito Brandão, e em Koçouski (2012, p. 66), Tradução de Marina Koçouski.  

assumir o espírito público

privilegiar o interesse coletivo

garantir o diálogo

respeitar as características e necessidades do cidadão

estimular a participação ativa, racional e corresponsável
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organização (organizacional), ou como resultado 

das interações próprias dos movimentos sociais (da 

vida social)”. 

 

Marina Koçouski (2012, p. 92) “Comunicação pública é uma estratégia ou ação 

comunicativa que acontece quando o olhar é 

direcionado ao interesse público, a partir da 

responsabilidade que o agente tem (ou assume) de 

reconhecer e atender o direito dos cidadãos à 

informação e participação em assuntos relevantes 

à condição humana ou vida em sociedade. Ela tem 

como objetivos promover a cidadania e mobilizar 

o debate de questões afetas à coletividade, 

buscando alcançar, em estágios mais avançados, 

negociações e consensos”.  

Heloiza Matos (2012, p. 52) “A comunicação pública exige a participação da 

sociedade e seus segmentos. Não apenas como 

receptores ativos do processo. Inclui, portanto, o 

terceiro setor, a mídia e o mercado como agentes e 

instâncias institucionais, mas deve incluir 

igualmente os outros agentes – estejam eles 

vinculados ou não a instituições ou associações 

formais”. 

Eugênio Bucci (2014, p. 52) 

 

“A comunicação pública se compõe de ações 

informativas, consultas de opinião e práticas de 

interlocução, em qualquer âmbito, postas em 

marcha por meio do emprego de recursos público, 

mediante processos decisórios transparentes, 

inclusivos e abertos ao acompanhamento, críticas 

e apelações da sociedade civil e à fiscalização 

regular dos órgãos de controle do Estado. Quanto 

às suas finalidades, a comunicação pública existe 

para promover o bem comum e o interesse 

público, sem incorrer, ainda que indiretamente, na 

promoção pessoal, partidária (do partido do 

governo), religiosa ou econômica de qualquer 

pessoa, grupo, família, empresa, igreja ou outra 

associação privada”.  

Jorge Duarte (2012, p. 61) 

 

“Comunicação Pública coloca a centralidade do 

processo de comunicação no cidadão, não apenas 

por meio da garantia do direito à informação e à 

expressão, mas também do diálogo, do respeito a 

suas características e necessidades, do estímulo à 

participação ativa, racional e corresponsável. 

Portanto, é um bem e um direito de natureza 

coletiva, envolvendo tudo o que diga respeito a 

aparato estatal, ações governamentais, partidos 
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políticos, movimentos sociais, empresas públicas, 

terceiro setor e, até mesmo, em certas 

circunstâncias, às empresas públicas”.  

Mariângela Haswani (2013, p. 127) 

 

 

“A comunicação pública é o cenário e o 

instrumento que permite aos diversos atores que 

intervêm na esfera pública relacionar-se, 

confrontar pontos de vista e valores para concorrer 

ao objetivo comum de realizar o interesse da 

coletividade. Essa comunicação é, então, 

constituída por um conjunto de processos que 

contribuem para valorizar a esfera pública, 

levando à interação seus diversos atores, ativando 

relações e trocas. Essa dimensão ocupa-se, 

finalmente, de ativar a relação entre o Estado e 

os cidadãos, implantando um processo de 

interação e de troca, prevendo a criação de espaços 

capazes de ouvir os cidadãos e solicitar sua 

participação nas escolhas que orientam as 

políticas públicas”. 

Elizabeth Pazito Brandão (2012, p. 31) “Comunicação Pública é o processo de 

comunicação que se instaura na esfera pública 

entre o Estado, o Governo e a Sociedade e que se 

propõe a ser um espaço privilegiado de 

negociação entre os interesses de diversas 

instâncias de poder constitutivas da vida pública 

no país”. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa bibliográfica. Grifos nossos. 

A partir de uma visão ampla e realista do setor público brasileiro, Elizabeth Brandão 

(2012) relacionou cinco sentidos para o termo Comunicação Pública, traduzidos em “áreas 

diferentes do conhecimento”, que sintetizam o que ocorre na prática. Expomos aqui esse 

posicionamento que será adotado nesse trabalho, pelo didatismo das explicações e por 

considerarmos o papel de destaque da autora na área.  

O primeiro sentido entende a CP como Comunicação Organizacional, ou seja, um 

trabalho de profissionais mais voltado à construção de uma identidade e de uma imagem para 

as instituições públicas ou privadas. “Com essa acepção, a comunicação pública tem como 

objetivo primeiro o mercado, visando atingir os diversos públicos das corporações com o intuito 

de vender – seja uma imagem, seja um produto, seja uma ideia, seja uma fé – e obter lucro 

financeiro, pessoal, em status ou poder” (BRANDÃO, 2012, p. 3).  

Se considerarmos esse sentido podemos crer que a CP também pode ser praticada por 

um ente privado, como observa Duarte (2012), tanto voltada para a responsabilidade social da 

empresa, quanto para a mera estratégica de marketing. 
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Haswani (2013), que classifica essa modalidade da Comunicação Pública como 

“promoção da imagem”, afirma que o Estado usa as técnicas da publicidade comercial para 

persuadir e envolver o público em uma tentativa de conquistar a confiança do cidadão e, com 

isso, obter desde sucesso em ações do governo ou aprovação sobre o papel dele na esfera 

pública, até mesmo o sucesso eleitoral. Esse tipo de atividade quase sempre consome a maior 

parte da verba pública destinada à comunicação dos entes públicos. 

O segundo sentido adotado para CP é o de Comunicação Científica. Brandão (2012) 

justifica a proximidade do campo da ciência com a mídia a partir de dois pontos: primeiramente, 

a importância que a divulgação científica tem no desenvolvimento de um país e da sua gente; 

soma-se a isso, a necessidade crescente entre os cientistas para difundir a produção e as 

pesquisas, como forma de obter investimentos e prestar contas, despertar o interesse da opinião 

pública, influenciar na mudança de hábitos da população e nas decisões políticas a respeito de 

assuntos das ciências. Esse viés da Comunicação está ligado diretamente à questão educacional.  

O terceiro posicionamento a respeito da CP está ligado à Comunicação do Estado ou 

Governamental. Constitui-se em uma forma legítima de quem está no poder estabelecer um 

fluxo informativo com o cidadão e publicizar projetos, atos e ações de interesse público. “Ela 

(a CP entendida como Governamental) é um instrumento de construção da agenda pública e 

direciona seu trabalho para a prestação de contas, o estímulo para o engajamento da população 

nas políticas adotadas, o reconhecimento das ações promovidas (...), em suma, provoca o debate 

público” (BRANDÃO, 2012, p. 5). Haswani (2013) inclui aqui o processo comunicativo feito 

por ONGs, associações profissionais e comunitárias e outras instâncias do Estado que trabalham 

com a informação voltada para a cidadania.  

Koçouski (2012, p. 143) defende que a comunicação estatal é uma das faces mais 

evidentes da CP e deve ser sempre tratada como coisa pública desempenhada em nome do povo, 

inclusive pelo seu potencial de promover “ações de cidadania, de interesse da coletividade e de 

desenvolvimento do debate público”.  

A quarta dimensão da CP é a da Comunicação Política. Ela se dá quando o governo ou 

os partidos expõem posicionamentos políticos e ideológicos. Recorremos a Monteiro (2012) 

para distinguir melhor essa vertente da Comunicação.  

A autora lembra que a Comunicação Política “está relacionada diretamente aos 

processos eleitorais, sendo, portanto, aquela praticada por candidatos e por partidos políticos, e 

dirigida aos seus eleitores” (op. cit., p. 38). Aqui, o cidadão é tratado como eleitor e, portanto, 

o agente da comunicação espera um retorno no âmbito eleitoral.  
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De acordo com Haswani (2013), a definição que encontra amparo da maior parte dos 

autores da área é: “a comunicação política pode ser entendida como tendo por objeto temas de 

interesse geral, mas também de caráter privado, particular dos partidos políticos e de outras 

instituições, tanto privadas quanto públicas” (HASWANI, 2013, p. 117). 

E por fim, o quinto aspecto da CP é a manifestação ou comunicação da sociedade 

civil organizada, como instrumento de mobilização das comunidades. É também chamada de 

comunicação comunitária ou alternativa. “Aqui, entende-se a prática da comunicação a partir 

da consciência de que as responsabilidades públicas não são exclusivas dos governantes, mas 

de toda a sociedade” (BRANDÃO, 2012 p.7). Segundo a autora, é nesse campo que 

encontramos as práticas mais voltadas à democracia, a atitudes coletivas e libertadoras. É 

também nesse campo da CP que podemos vislumbrar a existência da esfera pública 

habermasiana, com a perspectiva de homens livres, tratamento igualitário e pluralidade de 

opiniões. Para Haswani (2013, p. 127), as organizações do terceiro setor são sujeitos essenciais 

à comunicação que se move na perspectiva do interesse geral, pela capacidade de agirem fora 

das regras e controles específicos que limitam a administração pública. A essa dimensão da CP, 

a autora chama de “comunicação da esfera pública”. 

Figura 1 - As cinco dimensões da Comunicação Pública. 

 

 

Fonte: BRANDÃO, 2012, p. 1-8. 
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Seja qual for o sentido adotado para a Comunicação Pública por Brandão (2012), o 

interesse público está presente em todos, até por não se esperar cenário diferente em se tratando 

de um serviço público. Mas o protagonismo do Estado – entenda-se, governante ou autoridade 

gestora - é marcante nas quatro primeiras áreas. Apenas no quinto aspecto, apesar de ser 

improvável falar de CP sem a presença do Estado – enquanto ente regulamentador e garantidor 

de direitos em uma sociedade civilizada – é que identificamos espaço para manifestações 

diversas e mais democráticas, com expressões de sujeitos emancipados, em uma possibilidade 

de tratamento plural mais próximo da concepção original de esfera pública apresentada por 

Habermas. 

Não se trata aqui de condenar a Comunicação Pública realizada com ampla participação 

de autoridades públicas enquanto representantes do Estado, nem creditar a essa comunicação 

práticas e interesses diversos. Mas é importante que o cidadão tenha papel ativo na condução 

dos meios de comunicação como condição para exercício pleno da cidadania. 

  Deixamos aqui claro, então, que o sentido de Comunicação Pública adotado nesse 

trabalho para justificar a existência de emissoras de radiodifusão pública é o quinto aspecto 

apresentado por Brandão (2012).  
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3. RADIODIFUSÃO PÚBLICA NO BRASIL 

No Brasil, a primeira emissora de rádio foi instalada em 1923. A Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro, sob responsabilidade de Edgar Roquette Pinto e Henry Morize, levava ao ar 

principalmente informações de cunho cultural e educativo, mesmo sendo uma entidade privada. 

Com um público limitado pelo poder aquisitivo para adquirir aparelhos receptores no exterior, 

a radiodifusão brasileira tornou-se, nos primórdios, um serviço elitizado.  

A programação seguia a audiência e era composta por ópera, recitais de poesia, 

concertos, palestras culturais. 

Zuculoto (2010) lembra que as primeiras emissoras, que pertenciam a clubes ou 

sociedades, eram mantidas pelos associados. Mas logo a experiência norte-americana de 

financiamento das rádios com verba publicitária chega ao Brasil. E nos anos 1940, as empresas, 

com seus jingles marcantes, já eram as principais fontes de recursos do rádio brasileiro. 

Empenhadas em conquistar novos ouvintes, as rádios investiam na ampliação do alcance 

do sinal, na promoção de concursos e na “popularização” da programação. Não resta dúvida da 

importância do rádio como instrumento de utilidade pública, de divulgação cultural, levando 

informações aos longínquos rincões desse país.  

Mas como fenômeno social, o rádio brasileiro distanciava-se cada vez mais do Estado e 

das questões públicas brasileiras, e aproximava-se mais de um transmissor de propagandas que 

ajudava a alterar hábitos e criar novas necessidades.  

Apesar de se desenvolver como um veículo de comunicação privado, destaca Zuculoto 

(2010), o rádio no Brasil era controlado pelo Estado e usado, inclusive, como forma de 

manipulação política, censura e estratégia de manutenção do poder. 

Sem conseguir se manter e modernizar o parque tecnológico, já que não aceitava 

propaganda política ou comercial, Roquette Pinto doa, em 1936, a Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro ao Ministério da Educação e Cultura, com a condição de preservação dos ideais de 

educação e cultura da emissora. “(...) o professor Roquette-Pìnto escreveu outra carta ao Dr. 

Capanema (ministro da Educação), explicando que a rádio não estava sendo entregue ao 

Governo Brasileiro, mas sim à Educação do Brasil” (TAVARES, 1997 apud ZUCULOTO, 

2010, p. 83). A rádio passa a ser denominada MEC-Rio de Janeiro.  

Começa aí o sistema de Rádios Educativas no Brasil, antes mesmo da lei trazer essa 

denominação. E o posicionamento de Roquette-Pinto nos lembra o que, hoje, 80 anos depois 

discutimos sobre emissoras públicas e emissoras estatais. 
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3.1 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E AS RÁDIOS EDUCATIVAS 

A Lei Federal nº 4.117, de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, 

diz, no seu artigo 34, § 2º, que as pessoas jurídicas de Direito Público interno, incluindo aí as 

universidades, terão preferência nas concessões e autorizações para o serviço de radiodifusão. 

A norma determina ainda que as finalidades educativas e culturais devem estar presentes nos 

serviços de informação, divertimento, propaganda e publicidade das emissoras, seja qual for a 

forma de exploração.  

O Decreto nº 52.795, de 1963, que regulamenta os Serviços de Radiodifusão, vem 

apresentar, ainda que de forma tímida, o que a legislação brasileira entende por emissora com 

fim exclusivamente educativo e por emissora cuja concessão é outorgada a particular. No artigo 

3º da referida norma, por exemplo, fica determinado que a exploração comercial de um serviço 

de radiodifusão está condicionada à manutenção do interesse nacional e da finalidade educativa 

e cultural da programação. Para execução de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente 

educativos é dispensável a licitação para outorga (artigo 13), ou seja, as disposições sobre 

processo licitatório de que trata esse decreto referem-se à radiodifusão privada. 

O Decreto-lei nº 236, de 1967, que complementa e modifica a Lei Federal nº 4.117, de 

1962, explicita um pouco melhor o que o legislador pensa sobre programação em uma emissora 

educativa. 

Art 13. A televisão educativa se destinará à divulgação de programas 

educacionais, mediante a transmissão de aulas, conferências, palestras e 

debates. 

Parágrafo único. A televisão educativa não tem caráter comercial, sendo 

vedada a transmissão de qualquer propaganda, direta ou indiretamente, 

bem como o patrocínio dos programas transmitidos, mesmo que nenhuma 

propaganda seja feita através dos mesmos.  

Art 14. Somente poderão executar serviço de televisão educativa:  

a) a União;  

b) os Estados, Territórios e Municípios;  

c) as Universidades Brasileiras;  

d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos Estatutos não contrariem o 

Código Brasileiro de Telecomunicações.  

 

Essas normas – e suas alterações – estabelecem parâmetros que até hoje são seguidos 

pela radiodifusão brasileira.   

De acordo com o Ministério das Comunicações, rádios e TVs educativas devem atuar 

em conjunto aos sistemas de ensino, “visando à promoção e ao fortalecimento da educação 
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básica e superior, da educação permanente e da divulgação educacional, cultural, pedagógica e 

de orientação profissional”16. 

Apesar da lei dar preferência a pessoas jurídicas de Direito Público, foram as emissoras 

comerciais que prosperaram no Brasil. O incremento do segmento educativo demorou, só 

ocorrendo no final do século XX, com um aumento significativo nas outorgas de rádios 

educativas concedidas aos municípios e estados, além das universidades. Segundo Blois (1996 

apud ZUCULOTO, 2010, p. 146), dados do Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa 

(SINRED) apontam que em 1995 já eram 424 canais educativos. Desses, cerca de 50 operavam 

efetivamente. 

Essa expansão coincide ainda com a promulgação da Constituição da República 

(BRASIL, 1988). Na lei maior do país, a comunicação e a sua modalidade eletrônica e à longa 

distância (radiodifusão e telecomunicação) aparecem descritas como “um serviço” (artigo 21, 

incisos XI e XII, alínea ‘a’) ou “uma atividade” (artigo 5º, inciso IX).  

Apesar de não incluir como um “direito”, o constituinte federal teve uma clara 

preocupação com a comunicação ao destinar ao tema todo o Capítulo 5 do Título VIII da 

Constituição de 1988. No artigo 220, parágrafo 5º, o texto afirma que os meios de comunicação 

privados no país não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio. Mais um traço da 

preocupação com a democratização dos meios de comunicação de massa. Já o artigo 221 faz 

referências a um dos pontos mais importantes dessa pesquisa – a programação das emissoras 

de rádio e televisão.  

Art. 221. 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. 

 

O artigo 222 também da Constituição Federal traz limites à participação de empresas 

privadas e do capital estrangeiro nesse ramo.  E o artigo 223 atribui ao Poder Executivo a 

competência de “outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de 

                                                           
16 Informações do Ministério das Comunicações. Disponível em http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-

justica/2016/05/plano-de-outorgas-garante-radios-educativas-a-744-cidades, acessado em 11 de dezembro de 

2016. 

 

http://www.comunicacoes.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/05/plano-de-outorgas-garante-radios-educativas-a-744-cidades
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/05/plano-de-outorgas-garante-radios-educativas-a-744-cidades
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radiodifusão sonora e de sons e imagens, observando o princípio da complementaridade dos 

sistemas privados, público e estatal”. 

Juntos, os artigos demonstram o entendimento que o Constituinte de 1988 teve sobre os 

meios de comunicação serem bens públicos. Mas somente o texto legal não é garantia de 

efetividade. Se no mundo ideal da Constituição o monopólio e o oligopólio privados das 

comunicações são proibidos, no mundo real sabemos que a sociedade e o mercado não 

funcionam dessa forma.  

Quase trinta anos depois da promulgação, a falta de regulamentação desses dispositivos 

constitucionais dificulta o cumprimento da lei e permite que ainda hoje pouquíssimas empresas 

e famílias sejam responsáveis por praticamente tudo o que se lê nos jornais e revistas, ouve nas 

rádios ou assiste na televisão. A falta dessa regulação faz surgir dois perigos imediatos: do 

ponto de vista da sociedade, o perigo da falta de pluralidade de informações; do ponto de vista 

do mercado, o perigo da falta de livre concorrência. 

Lima (2012) defende a necessidade de um novo e abrangente marco regulatório para 

uniformizar e atualizar a legislação do setor de comunicação, mas sobretudo para rever 

injustiças que levaram ao incentivo da radiodifusão comercial. 

Consolidou-se, portanto, entre nós um sistema de comunicação concentrado, 

liderado pela televisão e, em boa parte, controlado por grupos familiares 

vinculados às elites políticas regionais e locais. Essas características 

específicas é que fazem com que, no Brasil, o poder da comunicação assuma, 

potencialmente, proporções ainda maiores do que em outros sistemas políticos 

(LIMA, 2012, p. 91). 

Talvez a principal novidade apresentada pela Constituição de 1988 sobre o tema 

Comunicação seja a divisão da radiodifusão em três sistemas: privado, público e estatal, com 

atuação em complementariedade. Tal fato significaria um equilíbrio, uma tentativa de paridade 

entre os sistemas, já que o segmento comercial é imensamente superior em números de 

emissoras. Na teoria, o legislador acabou com a classificação de rádio e TV educativas17, porém 

a já citada falta de regulamentação nos impede de saber o que a lei quer dizer com “público” e 

“estatal”.  

                                                           
17 Apesar da Constituição Federal de 1988 definir os sistemas de radiodifusão como privado, público e estatal, o 

Ministério das Comunicações utiliza outra nomenclatura para relacionar as rádios brasileiras. As emissoras ainda 

são classificadas de acordo com a concessão em COMERCIAL, EDUCATIVA e COMUNITÁRIA (ZUCULOTO, 

2010, p. 22). Dados oficiais revelam que, em abril de 2013, o Brasil tinha 4.619 emissoras de rádio comercial, 466 

rádios educativas e 4.504 rádios comunitárias, perfazendo um total geral de 9.589 emissoras de rádio. Disponíveis 

em http://www.abert.org.br/web/index.php/dados-do-setor/estatisticas/radiodifusao-licencas-e-outorgas; acessado 

em 26 de janeiro de 2016. Além disso, estudos realizados por pesquisadores brasileiros ainda trazem a classificação 

de “educativas” para as emissoras do campo público (BLOIS, 2003). 

http://www.abert.org.br/web/index.php/dados-do-setor/estatisticas/radiodifusao-licencas-e-outorgas
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Figura 2 - Classificação da Radiodifusão conforme a legislação brasileira. 

 

 

                      

 

Fonte: Esquema elaborado pela autora a partir do Código Brasileiro de Telecomunicações (1962), 

BRASIL (1988), BLOIS (2003), ZUCULOTO (2010) e BUCCI (2014). 

Com fundamento no que foi exposto no capítulo anterior, podemos dizer que a 

Comunicação Pública é produzida tanto por emissoras públicas quanto por emissoras estatais, 

resta-nos a diferenciação entre esses dois tipos de sistemas de radiodifusão. 

Para melhor compreensão desse tema ainda sem consenso conceitual, usaremos aqui a 

expressão “campo público”, cunhada à época da realização do I Fórum Nacional de TVs 

Públicas (BRASÍLIA, 2007) ou “mídia pública”, presente no trabalho Intervozes (2009, p. 26) 

para designar as rádios e/ou TVs de alguma forma ligadas aos Poderes Legislativo, Executivo 

e Judiciário, e, portanto, custeadas com recursos públicos, assim como as comunitárias. Além 

disso, apresentaremos aqui discussões que envolvem o veículo televisão, mas que poderão ser 

estendidas ao rádio. 
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3.1.1 Segmento Universitário da Radiodifusão Brasileira 

As rádios universitárias surgem no Brasil na década de 1950 (antes mesmo da Lei 

Federal nº 4.117 de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações), como 

emissoras-laboratório, no sentido de serem rádios amadoras. Foi o caso da Rádio da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que recebe autorização para atuar com uma 

programação destinada a “ensinamentos” e entra no ar em primeiro de julho de 1950 

(ZUCULOTO, 2010). 

Somente a partir do Código Brasileiro de Telecomunicações, as emissoras outorgadas a 

Universidades (públicas ou privadas) recebem a distinção de canal educativo. Mas, como bem 

lembra Deus (2003, p. 309), a legislação “não determina que papel deve cumprir uma emissora 

que, além de universitária, está vinculada a uma universidade pública”. A primeira delas criada 

sob o crivo da nova legislação é a Rádio Universitária de Goiás (UFG). Kossa (2010) revela 

que, originalmente, a administração da UFG desejava uma imprensa universitária inovadora, 

moderna, voltada à educação do povo, à divulgação científica e cultural. Seria ainda um 

instrumento em prol da reverberação das reivindicações populares, atuando como sistema 

autônomo de informação, com a participação de associações e sindicatos, sem deixar, no 

entanto, de fazer a ponte entre os eventos da universidade e o povo. 

De acordo com Zuculoto (2010), as primeiras rádios universitárias optam por uma 

programação musical diferenciada das rádios comerciais – veiculando, por exemplo, MPB, 

música regional e música erudita – além da divulgação de notícias relacionadas à Instituição 

mantenedora e ao ensino de forma geral. O perfil laboratorial leva essas rádios a um importante 

papel no apoio a formação de alunos de cursos de Engenharia, de Jornalismo e de Radialismo. 

No entanto, fora da academia tinha pouca repercussão. 

Entre os anos 1970 e 1980, lembra Zuculoto (2010), a radiodifusão educativa atinge seu 

ápice no Brasil, com a expansão das FMs e com a intenção do governo militar em utilizar a 

radiofonia como canal de divulgação e formação da opinião pública em favor das suas ideias. 

Mas as emissoras ligadas a universidades se expandem de maneira mais tímida.  

Para Deus (2003), a falta de amparo legal pode ter levado essas rádios a permanecerem 

isoladas, sem missão definida, atuando conforme o entendimento de cada administração e, na 

maioria das vezes, reproduzindo o que fazem as rádios comerciais. 

Experiências como a formação de rede entre as rádios Universitárias para cobertura da 

46ª Reunião Anual da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (Vitória-ES), 

ou ainda para a cobertura do Plano Decenal de Educação (Brasília-DF), ambas em 1994, 
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obtiveram resultados tão positivos que demonstram um caminho para a missão desse segmento, 

defende Zuculoto (2010). Outras coberturas jornalísticas em rede se sucederam, mas o 

entusiasmo dos diretores e de outros profissionais envolvidos com as rádios universitárias não 

foi suficiente para garantir um fortalecimento dessas emissoras.  

Em entrevista à pesquisadora Valci Zuculoto, o ex-diretor da rádio MEC18, Luiz Alberto 

SANZ, atribui aos gestores das Instituições de ensino e aos próprios governantes, o fracasso na 

fundação da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio, Televisão e Produtoras 

Universitárias19. “Acho também que as Universidades nunca assumiram o nosso sonho de uma 

rede pública como sendo o delas. A maioria dos reitores, como políticos, está interessada em 

saber como pode usar os veículos de comunicação para promover-se e evitar problemas” 

(SANZ, 2009 apud ZUCULOTO, 2010, p. 153).   

Apesar do insucesso, as rádios universitárias continuaram se organizando em rede para 

cobrir a SPBC até 2002. O período foi marcado pelo surgimento de várias FMs educativas e 

universitárias, inclusive a rádio Universitária FM de Natal, sobre qual nos debruçaremos mais 

adiante. Zuculoto (2010) lembra que foi também nesse momento que essas emissoras 

começaram a se “autoproclamar” rádios públicas. Mesmo ligadas diretamente a governos ou 

instituições do Estado – e, portanto, mais próximas do conceito de estatais – o trabalho que 

vinha sendo desenvolvido e amadurecido no âmbito dessas rádios (clarificado com o 

intercâmbio de projetos e ideias durante as formações de Rede) levam os profissionais a 

entender ser possível classificar, pelo menos, a programação como de uma Rádio Pública.  

“Programação voltada ao interesse público, prestando, à sociedade, serviço cultural, educativo 

e de estímulo ao exercício da cidadania” (op. cit., p. 157).  

Schröder20 (2009 apud ZUCULOTO, 2010, p. 66) ressalta que Habermas considera 

público, por essência, o exercício da atividade de comunicação, tendo em vista a escassez do 

espectro que é administrada pelo Estado. Mas é enfático ao afirmar que o que torna uma 

emissora de TV e rádio públicas não é a sua natureza, e sim o seu conteúdo. 

                                                           
18 A Rádio MEC FM, sucessora da pioneira Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, é hoje uma das rádios geridas 

pela Empresa Brasil de Comunicação. 

 
19 Associação Brasileira das Emissoras de Rádio, Televisão e Produtoras Universitárias foi fundada em 5 de 

outubro de 1995, mas não chegou a ser registrada. 
 
20 Celso Schröder é jornalista, professor e ex-coordenador geral do Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC). SCHRÖDER, Celso. Democratização da Comunicação. In: CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA (org.). Mídia e Psicologia: produção de subjetividade e coletividade. Brasília: Conselho Federal de 

Psicologia, 2009. p. 341-346 
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A verdade é que as rádios Universitárias estão aí, conforme registra Deus (2003), 

produzindo conteúdo, ajudando na formação de estudantes de comunicação social, 

influenciando ouvintes, mas sem qualquer orientação ou definição funcional específica. 

As conclusões não são nada favoráveis sobre a atuação das rádios universitárias no 

Brasil. Sandra de Deus, que se dedica a refletir sobre o papel dessas emissoras ligadas a 

Instituições Federais de Ensino Superior, verifica o subaproveitamento do potencial desse 

segmento da comunicação de massa que poderia contribuir para o desenvolvimento das 

Universidades e para a transformação da sociedade. “[...] observa-se que estão – quase – todas 

voltadas para uma programação descompromissada que não pratica jornalismo de qualidade, 

que não se preocupa com as manifestações culturais da região e não segue um projeto 

educacional” (DEUS, 2003, p. 310). 

Na Argentina, destaca a autora brasileira, as discussões e conquistas sobre emissoras 

universitárias estão mais avançadas que no Brasil. O país vizinho, por exemplo, já apresenta 

uma Lei de Meios21. De acordo com Deus (2003, p. 312), a Asociación de Radiodifusoras de 

Universidades Nacionales de la Argentina (ARUNA) entende que o papel de uma emissora 

universitária é promover as diferentes expressões culturais, a participação cidadã, os princípios 

democráticos, os direitos humanos, ações jornalísticas voltadas ao bem comum, além da 

divulgação científica e da extensão universitária. 

 

3.2 A FRONTEIRA ENTRE EMISSORAS PÚBLICAS E EMISSORAS ESTATAIS 

Na lei brasileira, a radiodifusão é um serviço público desenvolvido a partir de um bem 

(o espectro eletromagnético) e, portanto, seja qual for a sua forma de exploração, “deve levar 

informação e cultura à sociedade, ajudando-a no acesso à informação independente, no livre 

trânsito das ideias e na formação crítica dos cidadãos” (BUCCI et al, 2012, p. 13). O sistema 

privado ou comercial, responsável pela grande maioria das estações de rádio e TV no Brasil, é 

                                                           
21A chamada Lei de Meios (Lei 26.522/2009) previa o fim do monopólio de grandes grupos de comunicação e 

incentivava veículos independentes na Argentina. Ao assumir o governo do país no final de 2015, Mauricio Macri 

nomeou um interventor para a AFSCA (Autoridade Federal de Serviços de Comunicação Audiovisual), agência 

reguladora que fiscaliza a aplicação da lei; transferiu para o Ministro de Comunicação poderes da AFSCA; 

destituiu por decreto o diretor do órgão que tinha mandato previsto em lei até 2017. Dias depois, dissolveu a 

AFSCA e a agência de telecomunicações (AFTIC), criando uma nova agência, chamada Enacom (Ente Nacional 

de Comunicaciones), sob total controle do Executivo, sem qualquer participação social. Disponível em 

https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/lei-de-meios-argentina-sofre-desmonte-autoritario-com-

governo-macri, acessado em 19 de abril de 2017. 

 

https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/lei-de-meios-argentina-sofre-desmonte-autoritario-com-governo-macri
https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/lei-de-meios-argentina-sofre-desmonte-autoritario-com-governo-macri
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dirigido e mantido por empresas particulares (mediante concessão pública), cuja principal 

finalidade é o lucro, ainda que desempenhe um serviço público lato sensu.  

É fato que na prática o texto da lei nem sempre se concretiza. Acreditamos, pois, que o 

papel público das emissoras privadas de radiodifusão mereça uma análise bem aprofundada. A 

nossa intenção aqui, no entanto, é destrinchar a função dos outros dois sistemas. Para 

caracterizar e diferenciar as emissoras públicas e as estatais, utilizaremos as definições de Bucci 

(2014). O autor investe um trecho significativo do livro O Estado de Narciso (2014) para 

esmiuçar a essência desses veículos de imprensa, e nesse contexto verificamos uma influência 

direta da definição de “esfera pública” feita por Habermas (2003).  

Primeiramente, Bucci (2014) deixa claro que os requisitos apontados por ele como 

caracterizadores das emissoras públicas e das estatais se justificam em uma democracia e 

dificilmente se concretizariam em um regime autoritário. O autor lembra que ambos os sistemas 

não perseguem o lucro, têm compromisso com a verdade dos fatos, não orientam a programação 

pela quantidade de espectadores e são públicos no sentido de estarem a serviço do interesse 

público. Sendo assim, esses canais, ressalta Bucci (2014) protegem a esfera pública da chamada 

“colonização pelo capital”. O termo é recorrente na obra de Habermas e indica a captura da 

agenda pública por interesses privilegiados, mais endinheirados ou mais poderosos que os 

demais.  

Além disso, a administração de todas as emissoras do campo público deve estar 

submetida ao controle do poder público e do cidadão, por meio do Ministério Público, de 

conselhos fiscais, Tribunal de Contas etc. Não é isso certamente que os diferenciam. 

As emissoras estatais formam as chamadas “mídias das fontes”, criadas sob argumento 

de prestação de contas e de dar visibilidade ao que se pratica dentro da instituição. São veículos 

próprios de comunicação governamental, como por exemplo, os dos poderes legislativos, que 

foram criados sob o argumento da necessidade de aproximar o poder do cidadão, mas que atuam 

sem a participação direta dos cidadãos.  

São os estudos de Zémor (1995) que nos ajudam a entender o surgimento das emissoras 

legislativas e judiciárias, que, pelo menos na teoria, se pautam pela transparência e pela 

informação institucional, buscam assim aproximar os Poderes Constituídos do cidadão, mas são 

geridas exclusivamente por pessoas indicadas por quem está no poder, sob o controle das mesas 

diretoras das respectivas casas legislativas ou dos Tribunais de Justiça. São aparelhos estatais 

que, dentro do entendimento de Zémor (1995) e da classificação de Brandão (2012), incluem-

se na comunicação pública, mas que longe estão do conceito de público firmado por Habermas 

(2003) e aqui adotado por nós.  
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Já as emissoras públicas propriamente ditas, defende Bucci (2014, p. 55), “por definição, 

devem funcionar como um posto avançado daquilo que o cidadão tem direito a perguntar à 

autoridade (ainda que esta não goste de responder)”.  

Para Bucci (2014) há três critérios básicos que devem ser levados em consideração na 

construção do conceito de cada um dos sistemas de radiodifusão: o financiamento, os processos 

decisórios e a finalidade que busca alcançar. Mas o autor consegue, em sua obra, expandir essas 

características que diferenciam os dois sistemas que aqui estamos analisando.  Vejamos: 

Quadro 4 - Principais diferenças entre os dois tipos de sistemas de radiodifusão mantidos com recursos 

públicos no Brasil 

Principais diferenças entre os dois tipos de sistemas de radiodifusão mantidos com 

recursos públicos no Brasil 

Aspectos Emissora Pública Emissora Estatal 

Propriedade Não pertence ao Estado  Pertence ao Estado 

Natureza Jurídica Poderia ser uma Fundação 

de direito público ou de 

direito privado ou uma 

Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público 

Empresa Pública (administração 

indireta) e órgãos pertencentes a 

administração direta, como 

algumas emissoras ligadas aos 

Poderes Judiciário e Legislativo 

Financiamento Recursos públicos 

(oriundos de impostos ou 

taxas específicas) ou 

doações voluntárias dos 

cidadãos 

Recursos do Estado e em raras 

situações apoio institucional de 

fontes privadas 

Gestão Conselhos independentes, 

integrados por 

representantes da 

sociedade plural, com 

notoriedade em suas áreas, 

mandato e autonomia 

expressa 

Subordinada às autoridades 

pertencentes a um dos três 

Poderes 

Programação Com alto grau de 

autonomia; prioriza a 

diversidade de vozes, a 

experimentação da 

linguagem, a informação 

crítica e independente e a 

formação de cidadãos 

autônomos 

Dependente ou influenciada por 

autoridades externas ao corpo 

funcional da instituição; divulga o 

ponto de vista oficial  

Fonte: Eugênio Bucci, 2014, p. 56 et seq. 
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Em discordância com alguns autores, entre eles, Bucci (2014) e Brandão (2012), 

Koçouski (2012, p. 143) condena a divisão da radiodifusão brasileira, feita pela Constituição 

Federal, em três sistemas: público, estatal e privado. Para ela, qualquer emissora estatal, seja 

qual for a pessoa jurídica a qual esteja vinculada, deve assumir a garantia da supremacia do 

interesse da coletividade sobre o interesse privado. 

Do ponto de vista teórico, o interesse público é a mola mestra tanto na radiodifusão 

pública quanto na estatal. Mas é inegável que a CP no âmbito estatal, por mais que esteja voltada 

a ações de cidadania, nem sempre tem o cidadão como protagonista, nem sempre lhe são dados 

o espaço e a voz necessários aos questionamentos, às decisões e às mudanças.  

Por acreditar que o desenvolvimento de um povo passa pela democratização da 

comunicação, as publicações da UNESCO também são no sentido de diferenciar as emissoras 

públicas das estatais, apesar de considerar perigoso retirar dos sistemas estatais de rádio e TV 

a possibilidade de serem considerados um serviço público de Radiodifusão. 

Há uma opinião errônea generalizada de que a radiodifusão pública e as 

emissoras estatais são sinônimos. Esse erro decorre do fato de que poucos 

países no mundo contam com uma radiodifuisão pública genuína, sendo que 

a maioria dos países contam com sistemas estatais de radiodifusão. Além 

disso, quando comparada à radiodifusão comercial, a radiodifusão estatal 

aparece mais próxima do serviço público, o que leva a esta confusão frequente 

entre os sistemas de radiodifusão público e estatal (UNESCO, 2006, p. 30, 

tradução livre a partir do original em espanhol). 

O posicionamento da UNESCO sobre a comunicação pública e os princípios a serem 

observados por uma emissora de radiodifusão pública apresentaremos com mais propriedade 

no próximo capítulo. 

3.2.1 Empresa Brasil de Comunicação – um marco na luta pela comunicação pública 

O surgimento da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a partir da Lei nº 11.652, de 

7 de abril de 2008, é considerado por autores, entre eles Eugênio Bucci, um marco da luta pela 

efetivação de uma Comunicação Pública no Brasil. A EBC abarcou as emissoras da antiga 

Radiobrás e da Associação de Comunicação Educativa Roquette-Pinto (Acerp), entre elas a 

TVE do Rio de Janeiro e a Rádio MEC. Hoje, a empresa responde pela gestão de oito emissoras 

de rádio, além da TV Brasil, TV Brasil Internacional, Agência Brasil e Radioagência Nacional. 

Em seu portal na internet, a EBC destaca a independência editorial desses veículos públicos, 

com conteúdos voltados à diversidade cultural brasileira, distinguindo-os dos canais estatais e 

privados.  

http://tvbrasil.ebc.com.br/
http://tvbrasil.ebc.com.br/internacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/
http://radioagencianacional.ebc.com.br/
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Para Bucci (2014), a EBC trouxe mais eficiência e racionalidade à administração das 

emissoras federais e impulsionou o debate sobre a CP não governamental. Em discurso durante 

o lançamento do livro Indicadores de qualidade nas emissoras públicas – uma avaliação 

contemporânea, em 2012, o então presidente da EBC, Nelson Breve, destacou os “valores” 

perseguidos pela entidade, como independência dos conteúdos, transparência, exercício da 

cidadania, diversidade cultural e gestão autônoma, independente e participativa (BUCCI, 

2014). 

Apesar desses avanços, a estrutura organizacional da EBC não ajuda nessa missão de se 

fazer pública. Os membros do Conselho de Administração, o presidente e o diretor-geral são 

escolhidos pelo presidente da República. A empresa é ligada à Secretaria de Comunicação 

Social do Governo Federal, órgão responsável pela propaganda oficial e pela assessoria de 

imprensa da presidência. A empresa é mantida, principalmente, com repasses de recursos 

públicos do Tesouro Nacional22. Bucci (2014, p. 86) é taxativo: “não que esteja dia após dia 

sob as rédeas do poder, mas a Presidência da República tem, se quiser, meios para constrangê-

la, pressioná-la e enquadrá-la”.  

E foi isso o que aconteceu em 2016. A EBC se viu em meio a uma disputa polêmica 

durante o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff (PT). Logo que assumiu a 

presidência da República interinamente, em maio daquele mesmo ano, Michel Temer (PMDB) 

ignorou o mandato de presidente da EBC previsto em lei e destituiu Ricardo Melo do cargo. A 

principal justificativa, divulgada em reportagens jornalísticas à época, era para acabar com a 

utilização política da EBC. A volta de Melo foi determinada dias depois pelo ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.  

Por meio da Medida Provisória 744, em setembro de 2016, já empossado como 

presidente efetivo, Michel Temer modificou a Lei nº 11.652 de 2008 e o estatuto da EBC, 

extinguindo o Conselho Curador (composto em sua maioria por representantes da sociedade 

civil organizada) e acabando com o mandato de presidente da empresa, tornando o cargo de 

livre nomeação e exoneração. No dia 7 de fevereiro de 2017, o Senado aprovou essa Medida 

Provisória, mantendo essas modificações propostas pelo presidente da República. 

Se na prática, os canais da EBC ainda não preenchiam todos os requisitos que os 

estudiosos aqui citados acreditam serem necessários para uma emissora pública, com as 

                                                           
22 “O orçamento total (LOA + Créditos) da EBC em 2015 foi de R$ 732,18 milhões, sendo R$ 156,73 milhões de 

recursos próprios, diretamente arrecadados e R$ 575,45 milhões de recursos do Tesouro Nacional”. Texto 

disponível no portal da EBC (http://www.ebc.com.br/institucional/governanca-corporativa/balanco-social), 

Acesso em: 31 jan. 2017. 
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mudanças iniciadas por Temer eles se distanciam ainda mais desse ideal e se aproximam das 

tradicionais emissoras estatais.  

3.3 A PROGRAMAÇÃO COMO FATOR DE DIFERENCIAÇÃO EM UMA EMISSORA 

PÚBLICA 

Como o objeto deste trabalho tem foco no conteúdo jornalístico veiculado por uma 

emissora universitária e por defendermos que é possível levar ao ar programas que respeitam e 

adotam características da Comunicação Pública – apesar da dependência administrativa e 

financeira do Estado – é importante abordar o que pensam autores brasileiros sobre 

programação das emissoras públicas.  

Para Blois (2003, p. 45), “a programação de uma emissora educativa23 é a grande marca 

que a difere de uma rádio comercial”.  A autora sustenta que as mídias públicas possam recorrer 

a programas com formatos didáticos (como cursos e séries instrucionais) e com formatos menos 

pedagógicas (como séries, jornalismo, seleções musicais e utilidade pública), contanto que não 

tenham compromisso com o mercado ou com modismos fabricados. 

Essa visão é compartilhada por Otondo (2008), que defende uma televisão pública que 

“incomode” governo e mercado. Para isso, o caminho seria a programação com amplitude bem 

maior que a prevista na legislação para as emissoras educativas.  

Uma televisão pública dedicada, somente, a temas de educação e cultura, 

entendidos no seu sentido mais tradicional – cultura erudita e aulas televisivas 

– realmente não incomoda muita gente. [...] Aqui a palavra-chave é influência. 

Uma televisão pública sem influência no corpo social é uma televisão sem 

sentido e, portanto, sem razão de ser (OTONDO, 2008, p. 24). 

O “incômodo” ressaltado por Otondo (2008) reside na condição de propulsora de 

debates que se espera existir em uma emissora pública. As notícias levadas ao ar devem estar 

impulsionadas por um olhar crítico que proporcione reflexões acerca das lutas de minorias, dos 

direitos humanos, da justiça social e da igualdade de gênero, entre outros, para que o espectador 

elabore suas próprias conclusões fortalecendo-o enquanto protagonista da construção social.  

A CP deve ser uma alternativa de forma e conteúdo ao padrão praticado e consolidado 

pelas emissoras privadas. Não se trata de disputar audiência, mas oferecer outros caminhos e 

olhares para a notícia, em uma coexistência profícua (BUCCI, 2014, p. 61). O autor não tem 

                                                           
23 Blois (2003) usa a expressão “educativa” para referir-se às emissoras não-comerciais, já que essa também é uma 

expressão verificada em documentos do Ministério das Comunicações. 
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dúvida que a dinâmica da esfera pública seja afetada por produções das emissoras privadas, 

tanto as ditas de interesse ou utilidade pública, quanto às baseadas no lucro. Porém, mesmo 

aquelas produções que despertam no público o debate ou o esclarecimento sobre temas sociais, 

não podem, por si só, serem tratadas como comunicação pública. 

É comum observarmos em canais comerciais a presença de campanhas e veiculação de 

material promocional em torno de questões que visam o bem comum, como, por exemplo, 

anúncios que demonstram a importância e o modo de combater o mosquito da dengue, ou que 

incentivam a coleta seletiva do lixo. No entanto, como bem lembra Bucci (2014), a finalidade 

e os efeitos desse conteúdo atingem uma dimensão pública, mas o financiamento e o processo 

decisório são privados.  

Há também a veiculação em emissoras privadas de campanhas e informes educativos 

pagos pelo setor público. O Estado utiliza ainda esses canais para atingir um maior número de 

cidadãos com a divulgação de obras, serviços e dados públicos. É a materialização da 

comunicação governamental, definida por Brandão (2012), dentro da programação de 

emissoras comerciais. Portanto, é comunicação de caráter público, mas não o conceito de 

Comunicação Pública com o qual escolhemos trabalhar. 

Outro engano é pensar que a programação de uma emissora pública é a que tem 

compromisso com a verdade dos fatos (BUCCI, 2014). Ora, a verdade é um pressuposto do 

jornalismo, seja qual for a natureza jurídica do veículo pelo qual ele se manifesta. Não está aí a 

distinção entre as programações de emissoras privadas, públicas e estatais. No entanto, há um 

fator que na prática faz diferença entre essas programações: a imparcialidade. Bucci (2014) 

defende que haja um esforço de isenção e equidistância na pauta e no enfoque dado aos 

programas informativos das emissoras públicas e que, da mesma forma, não seja permitida a 

promoção de causas religiosas e partidárias, como em grande parte ocorre em emissoras 

privadas. 

Uma programação que desperte a atenção do público, apenas por isso, não poderia ser 

considerada um fenômeno da Comunicação Pública (BUCCI, 2014). Muito pelo contrário, as 

emissoras comerciais buscam constantemente despertar o interesse do público. O que 

especificamente é bem diferente do interesse público. A primeira expressão tem a ver 

diretamente com audiência, com a indústria do entretenimento, com o lucro em potencial; 

enquanto a segunda está ligada à liberdade, à diversidade, a uma prestação de contas apenas à 

cidadania. 

Índice de audiência é um tema polêmico quando se trata das mídias públicas. “Um 

programa é sempre feito para ser visto pelo maior número possível [...] de pessoas”, afirma 
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Otondo (2002, p.274, grifos do autor). Mas ela apressa-se em esclarecer que a dimensão do 

“possível” em uma emissora mantida pelo setor público é relativa. 

O respeito do público e, consequentemente, a audiência (que em nenhum momento deve 

ser desprezada por uma emissora pública ou estatal, mas sim comemorada), surgem com a 

produção de programas com qualidade, a serviço do cidadão, com independência e pluralidade. 

Como ainda no Brasil a independência financeira e administrativa das emissoras do campo 

público em relação aos governos é uma realidade distante, uma boa saída para furar essa barreira 

é investir na programação sob um olhar crítico. “Quanto maior a qualidade de sua programação, 

mais independente a emissora tende a ser” (BUCCI et al, 2012, p. 13).   

Em entrevista concedida a Valci Zuculoto, em 2009, Ivete Cardoso do Carmo Roldão – 

diretora da Educativa FM de Campinas/SP, no período de 2001-2004, apresentou um conceito 

para qualidade em programas de rádio e TV:    

Qualidade não é o que a audiência diz que é qualidade. Qualidade em televisão 

é tudo aquilo que promove a elevação do ser humano em suas programações. 

Elevação é o contrário do rebaixamento, a que estão condenados todos aqueles 

que se submetem aos parâmetros exclusivos dos critérios de audiência, 

impostos pelo mercado (ROLDÃO, 2009 apud ZUCULOTO, 2010, p. 170). 

Não restam dúvidas que é um desafio para qualquer emissora do campo público se 

reinventar enquanto produtora e programadora de conteúdo com qualidade, respeitando o 

interesse público e as limitações administrativas e financeiras.   

3.3.1 Exemplos de programas em rádios brasileiras do campo público 

Em pesquisa feita no ano de 1996, Blois (2003) verificou a natureza da programação em 

rádios FMs universitárias e em rádios FMs não-universitárias (mas do campo educativo) e fez 

um comparativo. Os dois grupos priorizavam informativos (culturais/esportivo), noticiários 

(local/nacional/internacional), música popular brasileira e prestação de serviço à 

comunidade/utilidade pública. Da mesma forma, os formatos menos abordados pelas emissoras 

universitárias eram também os verificados em menor proporção nas demais emissoras 

educativas: humorísticos, séries esportivas, cursos e séries instrucionais. 

Blois (2003) vê na programação de uma rádio educativa a chance de valorizar as raízes 

da comunidade onde a emissora esteja inserida, fazendo um contraponto à comunicação 

globalizada e a uma cultura dita sem território, onde o usuário perde a referência da sua 

realidade. Ela defende ainda “a ampliação de espaços para séries que registrem expressões 

culturais locais, compondo um rico acervo das coisas da região, do país ou da nossa latinidade” 
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(BLOIS, 2003, p. 46), além de programas que resgatem e preservem a memória histórica (com 

a divulgação de fatos, personagens e tipos anônimos característicos da comunidade da qual 

façam parte), o que, para a autora, são registros que não encontram espaço em emissoras 

comerciais e nas grandes redes de comunicação. 

Além do mercado, as autoridades públicas são também responsáveis por imposições que 

podem comprometer a qualidade em uma programação de rádio e TV. Fato esse que na prática 

pode vir a diferenciar a programação em uma emissora pública da programação em uma 

emissora estatal.  

Para Bucci (2014), é difícil imaginar um conteúdo voltado à crítica ou a ações 

libertadoras da sociedade se houver uma dependência e uma prestação de contas a agentes 

externos: anunciantes e autoridades do Estado. 

Figura 3 - Influências que comprometem a qualidade da programação. 

                            

Fonte: BUCCI (2014) 

A melhor forma de medir a independência de uma emissora, segundo Bucci (2014), é a 

partir do jornalismo, uma prática que não se esgota no noticiário. Estende-se pelos 

documentários, pelas entrevistas, pela divulgação artístico-cultural e vai até mesmo aos 

programas infantis. É um ideal, considerado pelo autor, presente onde se respeita o direito à 

informação do cidadão. 

Como exerce a função de mediar o debate público e, principalmente, de 

proteger o debate público da influência excessiva das relações de mercado, a 

emissora pública traz a vocação jornalística em seu DNA. Uma instituição que 

se exime de informar jornalisticamente a sociedade e que abre mão de debater 

ideias que interferem nos rumos políticos da nação renuncia à sua própria 

identidade (BUCCI, 2014, p. 81). 

 Um exemplo marcante de um programa radiofônico elaborado por servidores e com 

recursos públicos no rádio brasileiro encontramos na Voz do Brasil – mais antigo programa do 

rádio brasileiro ainda no ar (desde 1935) – que hoje se divide em informar os fatos dos três 
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Poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário, sobretudo no âmbito federal, sob o 

ponto de vista e o interesse da autoridade gestora. “Ali (na Voz do Brasil) mora a gênese das 

fórmulas pelas quais o equipamento público é posto a serviço da vaidade particular dos que 

mandam” (BUCCI, 2014, p. 105).  

Enquanto dirigia a Radiobrás24, Bucci teve uma tentativa frustrada de modificar a 

produção da Voz do Brasil. Algumas mudanças de formato, na apresentação, no linguajar e até 

na sonoplastia foram iniciadas. Por alguns meses, Bucci (2014) lembra que a pauta do programa 

também ficou diferente, com enfoque maior no direito fundamental à informação do cidadão e 

com abertura para tratar de assuntos considerados “negativos” para o Governo. Mas, por fim, 

nem mesmo a iniciativa da equipe de profissionais liderada por Eugênio Bucci, ou sequer a 

presença de um governo dito de esquerda (Partido dos Trabalhadores) e, portanto, mais 

engajado nas questões sociais, impediu a Voz do Brasil de sucumbir ao proselitismo político.  

A produção desse programa está, desde 2008, a cargo da Empresa Brasil de 

Comunicação, principal marco da luta pela efetivação de uma Comunicação Pública no Brasil, 

segundo Bucci (2014). O autor até defende a produção da Voz do Brasil por uma emissora 

pública independente dos Poderes, como em amplo sentido poderíamos compreender a EBC. 

Para ele, é possível informar sobre as ações do governo (já que isso é um dever legal), sem cair 

na propaganda desmedida das autoridades. O problema é que, na prática, o que se ouve no ar é 

um jornalismo “chapa branca”25, bem longe da qualidade esperada para uma comunicação 

pública. 

Nesse contexto, destaca Bucci (2014), fica difícil obter apoio da opinião pública para 

programas de rádio e TV mantidos com dinheiro público, que na maioria das vezes são vistos 

pela população como propaganda político-partidária, a serviço da vaidade particular, sem 

credibilidade, que chegam a irritar os ouvintes. 

Uma das emissoras brasileiras do campo público que mais gozam de prestígio junto ao 

telespectador é a TV Cultura26, pioneira e referência na América Latina, como lembra Otondo 

(2008). Apesar de estar vinculada ao Governo do Estado de São Paulo (por meio da Fundação 

                                                           
24 Eugênio Bucci dirigiu a Radiobrás de 2003 a 2007. 
25 Jornalismo Chapa Branca é uma expressão utilizada para designar o jornalismo praticado em prol de grupos que 

detêm o poder político ou econômico em detrimento do interesse público. 
26 Teresa Otondo (2008, p. 292) ressalta que a inauguração da TV Cultura em 1969 marca o início do processo de 

busca por uma TV Pública no Brasil. No entanto, apesar de Roberto Muylaert, presidente da Fundação Padre 

Anchieta de 1986 a 1994, ter afirmado que a TV Cultura é uma TV Pública, durante pronunciamento em 

comemoração aos 20 anos da emissora, Otondo enfatiza que ainda não é possível dizer que existe TV Pública no 

Brasil. 
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Padre Anchieta) e ter sido criada ainda durante o período do regime militar, a TV Cultura 

conseguiu um espaço na audiência e principalmente um reconhecimento de qualidade e 

credibilidade, graças, em grande parte, a “uma programação destinada a servir o seu público” 

(OTONDO, 2002, p. 275). A autora ressalta que a emissora paulista buscou aproximar-se das 

comunidades e provocar a necessária interatividade, dando voz aos que não têm acesso aos 

meios de comunicação. Sobre a programação da TV Cultura, Otondo afirma: 

Não pretende abranger todos os telespectadores de maneira indiferenciada – 

pelo mínimo denominador comum, como é o caso dos canais comerciais – 

mas sim transmitir programas diferenciados conforme as necessidades e 

expectativas de seus públicos, sobretudo naquilo que diz respeito à 

programação para crianças e jovens [...] (OTONDO, 2002, p. 276). 

A TV Cultura, sem deixar de lado a finalidade educativa, mostrou ser possível 

desenvolver programas atrativos. A adaptação de “Vila Sésamo”27 e a produção de “Castelo 

Rá-Tim-Bum” e “Bambalalão” são exemplos bem-sucedidos de programas que entretêm e 

divertem. As produções infantis tornaram-se a marca distintiva da TV Cultura. O 

reconhecimento veio mais com prêmios e prestígio, do que com audiência, revela Otondo 

(2008), esclarecendo ainda que os índices de audiências medem quantidade e não qualidade. 

“Como não tem por que se preocupar em satisfazer os caprichos do anunciante e oferecer a eles 

consumidores para seus produtos, pode se dar ao luxo de ter programas de qualidade, embora 

vistos por poucas pessoas” (OTONDO, 2002, p. 285). 

A programação para adultos não ficou esquecida. Os documentários com temáticas 

sociais e o jornalismo sistemático, profundo e livre do sensacionalismo são pontos fortes da TV 

Cultura, segundo Otondo (2002). Produções como Roda Viva, Vitrine, Jornal da Cultura e 

Fanzine conquistaram público e lugar de destaque na TV brasileira. 

Mas os mandatos conturbados e instáveis, as disputas internas de poder, demissões, 

cortes de verbas e dependência financeira do Governo do Estado de São Paulo acabaram por 

afetar a produção e a programação da TV Cultura. De acordo com Otondo (2008), os anos 2000 

começam com audiência em queda e terminam com a perda do know how28 técnico e criativo 

da emissora paulista.  

                                                           
27 A TV Cultura, em co-produção com a TV Globo, foi escolhida, na década de 1970, pela Children´s Television 

Workshop, para adaptar “Vila Sésamo” para o português (OTONDO, 2002, p. 276). 
28 Expressão do inglês utilizada para designar o conhecimento de normas ou métodos em atividades profissionais 

e habilidades adquiridas pela experiência. 
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 Esses exemplos mostram o quão é nefasta a interferência externa na programação de 

uma emissora do campo público, mas mostram também que é possível produzir conteúdo de 

qualidade, pautado no interesse público e voltado às questões educativas e de cidadania. 

3.3.2 A Programação em emissoras do campo público na Europa e nos Estados Unidos – 

breve explanação 

O serviço de radiodifusão com estações de rádio regulares surge na Europa, na década 

de 1920, explorado por grupos empresariais. Mas, de acordo com o relatório “Sistemas Públicos 

de Comunicação no Mundo – experiências de doze países e o caso brasileiro” (INTERVOZES, 

2009), logo os custos elevados dessa nova tecnologia e a dificuldade de financiamento privado 

levam a prática, enquanto “atividade econômica”, ao fracasso. No Reino Unido, a pioneira 

British Broadcasting Corporation (BBC) migra, em 1927, das mãos dos empresários para o 

controle do governo britânico. O monopólio estatal na terra da Rainha dura até 1954, quando é 

criada a Independent Television Network, com renda obtida pela venda de anúncios. Mas a 

privatização dos meios de comunicação na Europa (rádio e TV) só se dá nos anos 1980, apoiada 

no surgimento da tecnologia digital, na difusão por cabo e na internet.  

Segundo o relatório citado acima (INTERVOZES, 2009), nas cinco décadas anteriores, 

as rádios e, posteriormente, as redes de televisão de nações como Alemanha, Itália, França, 

Espanha e Portugal eram mantidas com recursos do Estado. Isso nos ajuda a entender porque a 

radiodifusão é convencionalmente tratada na Europa como um serviço público, como o são a 

educação e as Forças Armadas.  

E não demorou para que os governantes percebessem a importância dessa atividade. Em 

um momento de extrema instabilidade político-econômica e social, que resultou em duas 

grandes Guerras, o novo meio de comunicação era visto como forte instrumento de persuasão, 

propaganda política e mobilização nacional – usado estrategicamente a serviço dos projetos 

políticos e ideológicos que estavam no poder.  

Com a redemocratização dessas nações no pós-guerra, conforme apresentado no 

documento organizado pelo Intervozes (2009), a sociedade europeia começa a ter um 

entendimento melhor sobre o papel dos veículos de comunicação de massa no dia a dia das 

comunidades. As emissoras de rádio e TV passam a ser tratadas como instrumentos 

imprescindíveis à construção da cidadania. Dessa forma, diminui a influência das autoridades 

que estão no poder sobre o conteúdo e a administração dos veículos públicos.    
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Apesar do pioneirismo científico e tecnológico europeu, a primeira estação de rádio 

surge nos Estados Unidos, em 1916, um pouco antes que no velho continente. E não demora 

muito ao primeiro comercial entrar no ar. As companhias norte-americanas reivindicavam o 

direito de explorar o serviço e logo a quantidade de emissoras privadas se multiplicou pelo país. 

O excesso de transmissões em solo norte-americano, como revela Intervozes (2009), exige a 

presença do Estado, no entanto, como um ente regulamentador da atividade, e não como um 

ente explorador.  

As gestões desses sistemas de radiodifusão possuem particularidades em cada país. De 

acordo com o relatório do Intervozes (2009), a influência de partidos políticos é mais marcante 

em algumas nações europeias, como na Itália. Mas uma característica é bem marcante nas 

gestões de rádio e TV públicos na Europa: a presença de conselhos diretores e instâncias 

deliberativas “independentes”, compostos por representantes da sociedade, responsáveis pela 

condução e pelo monitoramento dos trabalhos e da programação de cada emissora custeada 

com recursos públicos.  

A abertura do sistema de radiodifusão para a iniciativa privada na Europa, no final da 

década de 1970 e início da década de 1980, levou à queda significativa na audiência de algumas 

emissoras públicas. Essa perda de ouvintes e de telespectadores, somada aos altos custos diante 

de uma crise econômica que afeta os cofres da maioria das Nações, leva a população ao 

questionamento sobre a viabilidade de muitas dessas emissoras públicas.   

No entanto, outras emissoras como a BBC e a alemã Zweites Deutsches Fernsehen 

(ZDF) mantiveram-se na liderança. Sob o ideal de garantir a pluralidade de visões na 

programação, a gestão da ZDF, por exemplo, é comandada por um diretor-geral, cujo trabalho 

é supervisionado por um conselho de radiodifusão e por um conselho administrativo: comitês 

independentes compostos por representantes de grupos da sociedade, como partidos, sindicatos, 

organizações empresarias e entidades de defesa de direitos (INTERVOZES, 2009, p. 52).  

Na França, a participação do Governo e do Parlamento – definindo políticas e aprovando 

regulamentos – é expressiva na Comunicação Pública. No entanto, a existência de um Contrato 

de Objetivos e Meios (entre o Governo e a France Télévisions29), que estabelece, entre outras 

coisas, o orçamento para o setor; e a figura do Conselho Superior do Audiovisual, indicando 

dirigentes e monitorando a programação dos canais de televisão, são determinantes na atuação 

das emissoras públicas.  

                                                           
29 Holding, criada em 1998, que reúne todos os canais geridos pelo Estado na França. 
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O diferencial das emissoras públicas, tanto de rádio quanto de televisão, na França, está 

na diversidade da programação. O sistema Radio France se divide entre o jornalismo (com 

reportagens, debates, programas com enfoque regional, peças voltadas a História do país) e os 

variados estilos musicais, o que lhe garante participação significativa na audiência (28% do 

share30). O conteúdo nos canais de TV abrange desde a informação, passando por programas 

sobre natureza e descoberta, até peças de caráter cultural, esporte, filmes e séries de ficção. “O 

‘Contrato de Objetivos e Meios 2007-2010’ define como estratégia editorial a tríade 

criatividade, diversidade e cidadania” (INTERVOZES, 2009, p. 168). 

Quando se fala em reputação e qualidade na radiodifusão logo se pensa em BBC. A 

companhia do Reino Unido é referência em todo o mundo, muito mais pela independência e 

pluralidade editoriais, do que pela condição jurídica a que está submetida31.  

Mendel (2011, p. 83) destaca em sua pesquisa que o acordo32 firmado entre a Secretaria 

Britânica de Estado da Cultura, Mídia e Esporte e a BBC estabelece os propósitos públicos da 

companhia de radiodifusão. A cláusula 14 do referido acordo diz que o conteúdo dos serviços 

públicos deve ser de qualidade, original, inovador, desafiador e atraente.  Entre outros objetivos 

a programação da BBC deve estimular o interesse por uma série de assuntos e questões; refletir 

e fortalecer a identidade cultural e enriquecer a vida cultural por meio de ‘excelência criativa 

com conteúdos originais e distintos’; promover a consciência sobre culturas e pontos de vistas 

diferentes, inclusive crenças religiosas diferentes.  

Outro destaque verificado por Mendel (2011) em emissoras públicas da União Europeia 

é a obrigação de encomendar programa de produtoras independentes, o que abre espaço para a 

experimentação. No caso da BBC, essa é a origem de 25% dos programas em algumas 

categorias.  

                                                           
30 Share ou Market Share são expressões de origem inglesa utilizadas na área de marketing para designar quota ou 

fatia de mercado que determinada empresa tem em comparação com as concorrentes. Fonte: KOTLER, Philip – 

Administração de Marketing – 10a Edição, 7a reimpressão – Tradução Bazán Tecnologia e Linguística; revisão 

técnica Arão Sapiro. São Paulo: Prentice Hall, 2000. Disponível em: 

<http://www.arbache.com/blog/marketshare>. Acesso em: 31 jan. 2017. 
 
31 A BBC opera sob as regras da Carta Real (Royal Charter). De acordo com Mendel (2011, p. 81), “o fato de a 

Carta ser periodicamente renovada e ter status de legislação secundária significa que a BBC é formalmente menos 

segura do que as companhias do serviço público de radiodifusão que operam sob mandato estatutário”. Mas o 

próprio Mendel (2011, p. 88) é rápido em afirmar que existem “outros mecanismos para ajudar a assegurar que a 

BBC esteja atenta às necessidades públicas e ao cidadão”. E o próprio artigo 6º (1) da Carta, é claro ao determinar 

a seguinte condição: “A Empresa deverá ser independente nos assuntos relacionados ao conteúdo de sua produção, 

aos horários e à forma das transmissões, e no gerenciamento das suas questões”. 

 
32 O Acordo é um contrato assinado entre o ministro de Estado da Cultura, Mídia e Esporte do Reino Unido e o 

BBC Trust, órgão administrativo mais alto da Companhia, e é voltado, principalmente, aos propósitos públicos 

dos serviços oferecidos pela BBC (MENDEL, 2011). 

http://www.arbache.com/blog/marketshare
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Ainda de acordo com a pesquisa de Mendel (2011), apesar do aumento das opções de 

canais de comunicação de massa, sobretudo a partir do padrão digital de transmissão, em 

lugares onde as emissoras de serviço público gozam de mais independência e recebem 

quantidade razoável de recursos públicos, elas permanecem com uma fatia grande da audiência.  

Tal fato, segundo o autor, pode ser explicado pela necessidade que a população sente 

em recorrer a uma fonte central de notícias confiáveis. Quase todas as emissoras pesquisadas 

por ele têm o dever de transmitir notícias e atualidades, com alta qualidade, precisas, confiáveis 

e variadas, por meio das quais, os cidadãos possam se informar e tomar suas decisões. 

Isso entrelaça-se bem com a obrigação bastante difundida das emissoras 

públicas de combinarem uma programação de amplo apelo com uma 

programação direcionada a públicos específicos, podendo incluir uma 

programação que sirva às necessidades específicas das comunidades 

indígenas e de minorias emergentes, bem como os gostos e aos interesses 

alternativos que podem não ser bem servidos por uma transmissão direcionada 

aos interesses comerciais do mercado (MENDEL, 2011, p. 95). 

Apesar de Bucci (2014) condenar o entretenimento como conteúdo em uma emissora 

pública, Mendel (2011) verifica que a maior parte da programação nos países pesquisados é 

composta por música, dramaturgia e esportes, que estão relacionadas à obrigação das emissoras 

públicas de promover a cultura nacional e local, pois “muitas vezes, é por meio de 

entretenimento que o aprendizado e o sentido de uma identidade cultural são promovidos, que 

a compreensão da história nacional e do desenvolvimento é expandida, e que um ambiente 

vibrante de cultura nacional é cultivado” (MENDEL, 2011, p. 95). 

A programação na rede de radiodifusão pública dos Estados Unidos, de acordo com 

Intervozes (2009), é definida conforme necessidades e especificidades locais de cada emissora. 

Os temas e formatos dos conteúdos são os mais variados, mas, nesse ponto, a pluralidade não 

corresponde ao que autores brasileiros apresentados nesse trabalho defendem para uma 

programação pública. Entre as categorias temáticas definidas pela PBS33 estão “lar e hobbies” 

(cozinha, lar, entretenimento em geral) e “vida e cultura” (cotidiano, identidade cultural, 

espiritualidade, religião), que são apresentadas por meio de talk-shows34, animações, programas 

de variedades. Apesar de diversos e da ênfase na educação, os produtos da radiodifusão pública 

norte-americana estão muito próximos dos produtos da rede comercial. 

                                                           
33 A PBS é uma organização não-comercial, integrante do sistema norte-americano de radiodifusão pública, cujo 

objetivo principal é distribuir conteúdo televisivo em nível nacional (INTERVOZES, 2009). 

 
34 Expressão em inglês para um gênero de programa de rádio ou TV caracterizado pela presença de um ou mais 

apresentadores discutindo assuntos diversos com convidados e plateia. 
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4. A RADIODIFUSÃO PÚBLICA SEGUNDO A UNESCO 

Este Capítulo traz um breve perfil sobre a UNESCO e sua atividade no campo da 

Comunicação. Busca ainda compreender os conceitos de universalidade, diversidade, 

independência e diferenciação.  

A UNESCO é a agência da ONU voltada à promoção da Educação, das Ciências 

Naturais, das Ciências Humanas e Sociais, da Cultura e da Comunicação e Informação. Ela 

surge no pós 2ª guerra com a finalidade de colocar em prática compromissos acordados entre 

as nações vitoriosas, sobretudo os voltados ao combate ao analfabetismo, à solidariedade e à 

paz entre os povos, de forma a buscar soluções para os problemas que afligiam a sociedade e 

evitar futuros conflitos. 

Nos anos 1960, a representação da UNESCO é estabelecida no Brasil35. A prioridade 

dos trabalhos, como na maioria dos países em desenvolvimento, era a defesa de uma educação 

de qualidade para todos e a promoção do desenvolvimento humano e social. Os projetos de 

cooperação técnica eram desenvolvidos em parceria principalmente com o Poder Público,  mas 

também com  a sociedade civil e a iniciativa privada. 

Apesar de trazer “preocupações com os conteúdos discriminatórios”, como observa 

Gomes (2007, p. 81-83) as primeiras resoluções da UNESCO ratificavam o projeto de livre 

fluxo de informação tão defendido pelas potências industriais que detinham tecnologia e 

profissionais, e centralizavam a produção da informação e dos bens culturais destinados a 

massa, “numa perspectiva verticalizadora de fluxo unilateral”. 

4.1 RELATÓRIO MACBRIDE  

O que se percebe é que o olhar sobre a comunicação foi relegado a segundo plano nas 

primeiras décadas de atuação da organização. Somente no final dos anos 1970, a UNESCO 

institui a Comissão Internacional para Estudos dos Problemas da Comunicação, para analisar, 

entre outras questões, a concentração dos meios de comunicação de massa em todo o mundo, e 

financia o estudo denominado “Many Voices, One World” (Um Mundo e Muitas Vozes). A 

ideia era apresentar sugestões para resolver esses problemas e então construir uma nova ordem 

comunicacional, tão desejada pelas nações em desenvolvimento.   

                                                           
35 A Representação da UNESCO no Brasil foi estabelecida em 19 de junho de 1964. As atividades no escritório 

em Brasília só começariam anos depois, em 1972. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-

this-office/>. Acesso em: 04 mar. 2017. 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/
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Nessa época, relata Gomes (2007), as resoluções da UNESCO já defendiam mudanças 

no formato do processo de comunicação, que beneficiassem os países do Terceiro Mundo, com 

ênfase na pluralidade de meios e conteúdos e respeito às diversidades culturais. Os textos 

deixavam claro que somente o desenvolvimento tecnológico não garantiriam democracia e 

sociedade mais justas e igualitárias. 

Em 1978, os membros da UNESCO aprovam a Declaración sobre los principios 

fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas al 

fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos del 

hombre y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra36, que reunia os 

principais posicionamentos da UNESCO com relação à comunicação de massa. No entanto, 

lembra Gomes (2007), a Declaração sobre os massmedia, como ficou conhecida, já nasce 

enfraquecida. Pouco tempo antes, a resolução que estabelecia os esforços para construção da 

Nova Ordem Mundial da Informação e Comunicação (NOMIC) havia sido aprovada, mas com 

a abstenção dos Estados Unidos e de onze países ocidentais. 

Com “Many Voices, One World”, a exclusão midiática e a comunicação como um 

aspecto dos Direitos Humanos são, finalmente, tratadas pela primeira vez de forma clara e 

explícita, em um documento de abrangência e relevância mundial. O estudo, também conhecido 

como Relatório MacBride37, foi publicado em 1980 e apontou a concentração dos meios de 

comunicação e a indústria cultural como principais obstáculos para a democratização da 

comunicação, e evidenciou o desequilíbrio comunicacional entre os países desenvolvidos e os 

países em desenvolvimento. 

A visão latino-americana dessa realidade chegou ao documento por meio da colaboração 

do escritor colombiano, Gabriel Garcia Márquez, e do diplomata chileno, Juan Somavía, que 

integravam a Comissão Internacional para o Estudo dos Problemas da Comunicação. No 

entanto, Melo (2008) observa no texto do Relatório MacBride a influência de outros três nomes 

da Escola Latino-Americana de Comunicação: o brasileiro Paulo Freire, o boliviano Luis 

Ramiro Beltrán e o chileno Fernando Reyes Matta.  

                                                           
36  Declaração sobre os Princípios Fundamentais relativos à Contribuição dos Meios de Comunicação de Massa 

ao Fortalecimento da Paz e da Compreensão Internacional, à promoção dos Direitos Humanos e a Luta contra o 

Racismo, o Apartheid e a Incitação à Guerra. Documento acessado em 22 de novembro de 2016 na Biblioteca 

Virtual de Direitos Humanos, da Universidade de São Paulo – USP, no link 

direitoshumanos.usp.br/index.php/UNESCO. 

 
37 O irlandês Sean MacBride, fundador da Anistia Internacional e prêmio Nobel da Paz, presidiu a Comissão 

Internacional para Estudos dos Problemas da Comunicação no biênio 1977-1979, período em que foi redigido o 

relatório “Many Voices, One World”. 
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No caso do brasileiro, como bem defende Melo (2008), o conceito de “invasão cultural” 

cunhado por Freire em “Pedagogia do Oprimido” (1970) teria inspirado trecho do relatório que 

questiona o impacto das companhias transnacionais com a exportação de produtos culturais. 

“Quando essas influências [das empresas transnacionais] passam a ser dominantes, em culturas 

muito diferentes, disso deriva uma uniformidade imposta dos gostos, do estilo e do conteúdo”, 

UNESCO (1983, p. 260-276).  

Ainda de acordo com observação de Melo (2008), no capítulo 12, o documento refere-

se à democratização da comunicação, com a expressão dos pontos de vista da variedade de 

minorias sociais e culturais e a oposição à comunicação oficial institucionalizada. Conceito de 

“comunicação alternativa” contido em texto de Reyes Matta. E, por fim, o escritor defende que 

o conceito de “comunicação horizontal”, ancorado na proposta de Beltrán sobre uma 

comunicação mais humanizada e não mercantilizada, ajudou MacBride a argumentar sobre o 

“direito à comunicação” como uma das condições necessárias à democratização 

comunicacional. 

O documento chama a atenção para o domínio e o controle do fluxo de informações que 

as potências ocidentais exerciam sobre as antigas colônias e propõe o fortalecimento das mídias 

nacionais nos países pobres para evitar a dependência de fontes externas. Como expõe Gomes 

(2007, p. 110), “[...] poder-se-ia afirmar que o Relatório é um contundente manifesto 

anticapitalista, que deixa explícito em suas páginas a impossibilidade de consensuar um outro 

projeto de comunicação com o então projeto social, político, econômico, cultural e ideológico 

vigente”. 

O resultado leva à resistência e à manifestação contrária dos Estados Unidos e do Reino 

Unido. As duas nações se retiraram da UNESCO em 1985 por considerar o relatório uma 

afronta à liberdade de imprensa e à livre circulação de informações. Essa decisão provocou uma 

retirada de recursos destinados à organização pelos dois países. 

Se o mundo capitalista não endossou o Relatório MacBride, a outra superpotência à 

época, a União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, assinou a versão final do documento 

com ressalvas, de acordo com Melo (2008), por considerá-lo ocidentalizado demais.  

Por se tratar de uma solução de compromisso, negociada habilmente durante 

dois anos, envolvendo interesses complexos e contraditórios, é compreensível 

que o Relatório MacBride tenha desagradado a gregos e troianos. Tanto assim 

que ao ser bombardeado pela diplomacia norte-americana, com o apoio de 

vários governos e instituições do mundo capitalista, ele não mereceu a defesa 

intransigente do bloco comunista, já em processo de desagregação. Essa tarefa 

foi assumida por intelectuais de renome internacional, bem como por figuras 
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representativas do movimento terceiro-mundista e por instituições de prestígio 

mundial como a Igreja Católica (MELO, 2008, p. 43-44). 

É fácil entender o desinteresse dos países socialistas. As ideias defendidas no Relatório 

MacBride para uma Nova Ordem Mundial da Informação e Comunicação, destaca Gomes 

(2007, p. 110), não combinam com “modelos autoritários e opressores da liberdade de 

expressão”. A concentração e o controle dos veículos de comunicação tanto nas mãos de 

empresários, quanto no Estado, são ameaças à democracia. “A comunicação nem poderia estar 

somente nas mãos do mercado nem tampouco do Estado, mas fundamentalmente nas da 

sociedade civil” (GOMES, 2007, p. 110). 

Por causa da pressão e da falta de apoio das principais nações econômicas e de grandes 

conglomerados de comunicação, as propostas apresentadas no Relatório MacBride não saíram 

do papel. Não havia recursos para implementar as metas da NOMIC. A UNESCO foi 

“desqualificada como fórum competente para sinalizar os problemas mundiais da 

comunicação” (MELO, 2008, p. 46).  

Gomes (2007) destaca que após esse período e pelos dez anos seguintes (ou seja, durante 

a década de 1980), a UNESCO muda as suas estratégias com relação ao tema. Tratar a 

comunicação como um direito humano deixa de ser prioridade. O discurso da organização volta 

a enfatizar a preocupação com a função e o conteúdo dos meios de comunicação. 

O foco recomendado, aos países, passou a ser a formação profissional e de 

uma educação relativa aos meios de comunicação. A prioridade, agora, era 

fomentar o espírito crítico dos usuários e estimular a faculdade de reação das 

pessoas e dos povos diante de conteúdos deturpados, que evidenciassem 

qualquer forma de manipulação. Os meios de comunicação prestavam um 

serviço e, portanto, os usuários deveriam saber exigir seus direitos de 

consumidor. O debate econômico e político sobre as questões que envolviam 

a NOMIC silenciou (GOMES, 2007, p. 106). 

De acordo com Melo (2008), a nova postura da UNESCO leva a um programa de 

fomento às telecomunicações nos países em desenvolvimento. E a essência do Relatório 

MacBride é mantida apenas por entidades culturais e organizações não-governamentais 

espalhadas pelo mundo. 

Como bem lembram Otondo (2008) e Melo (2008), os levantamentos feitos por 

MacBride continuam válidos, pelo menos para estudiosos da América Latina, precisando ser 

revisitado, com críticas e sem a paixão que supervalorizou o papel das nações do terceiro mundo 

na construção de uma nova ordem da comunicação. 
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Na década de 1990, com a expansão da internet, a organização se volta para ações mais 

técnicas inclusas no Programa Internacional para o Desenvolvimento da Comunicação 

(PIDC)38. De acordo com Gomes (2007), esse fato coincide com um período marcado, entre 

outras coisas, pela promoção da missão cultural e educativa da mídia pública no mundo; pela 

expansão do acesso livre à informação pública no ciberespaço; pela liberdade de imprensa em 

democracias recentes; e pelo fomento à independência e ao pluralismo nos veículos de 

comunicação. 

Atualmente, no campo da Comunicação e Informação, as ações da entidade no Brasil 

estão focadas na promoção do acesso à informação no ciberespaço, inclusão digital, 

desenvolvimento do plurilinguismo na internet e difusão de novas tecnologias de informação e 

comunicação (TICs).39 

4.2 ESTUDOS DA UNESCO E OS PRINCÍPIO DEFENDIDOS PARA UMA EMISSORA 

PÚBLICA 

  Em 2001, a UNESCO divulga o relatório intitulado Public Broadcasting: Why? How? 

(Radiodifusão pública: Por que? Como?). O objetivo era colocar em discussão o conceito de 

público e a justificativa para uma radiodifusão pública (RP). Logo na introdução, o texto 

ressalta que a radiodifusão pública ainda não tem a importância totalmente evidenciada, mas 

que é um serviço vital para as sociedades democráticas. E, ao colocá-la ao lado da mídia 

inteiramente comercial e da mídia controlada pelo Estado, reconhece a existência dos três 

sistemas de exploração da radiodifusão tal qual encontramos na Constituição (BRASIL, 1988). 

 O documento, produzido sob a responsabilidade do Setor de Comunicação e Informação 

- Divisão de Desenvolvimento de Comunicação da UNESCO e do Conselho Mundial de Radio 

e Televisão, busca explicar as características da RP, os seus princípios e missões, o modo de 

financiamento dessas emissoras, a programação distinta e a relação específica com o 

espectador. 

 

                                                           
38 “O PIDC é o único fórum multilateral no Sistema das Nações Unidas destinado a mobilizar a comunidade 

internacional em torno da discussão e da promoção do desenvolvimento dos meios de comunicação em países em 

desenvolvimento. O Programa não apenas apoia projetos de mídia, como também busca garantir um ambiente 

saudável para o desenvolvimento de mídias livres e pluralistas” (Unesco, 2014, p. 27-28). 

 
39 Com informações da página oficial da UNESCO na Internet. Disponível em: <www.unesco.org>. Acesso 

em: 14 jan. 2017. 

http://www.unesco.org/
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A radiodifusão pública é definida como um local de encontro onde todos os 

cidadãos são bem-vindos e considerados iguais. Trata-se de uma ferramenta 

de informação e educação, acessível a todos e para todos, seja qual for o seu 

estatuto social ou econômico. Seu mandato não se restringe à informação e ao 

desenvolvimento cultural - a radiodifusão pública também deve atrair a 

imaginação e divertir. Mas o faz com uma preocupação com a qualidade que 

o distingue da radiodifusão comercial (UNESCO, 2001, p. 7, tradução livre a 

partir do original em inglês). 

 

Para a UNESCO (2001), a tríplice missão da radiodifusão pública é informar, educar 

e entreter. Educar e informar são missões umbilicalmente unidas. A informação não está 

restrita aos noticiários ou programas propriamente jornalísticos. Qualquer apresentação de 

temas de interesse público contribui para o desenvolvimento social e deve ser tratada em uma 

emissora de RP com a responsabilidade que o cidadão exige.  

A missão de educar, no entanto, não deve ser exagerada, sob pena de tornar a 

programação chata e desprezada. Como diz Jacques Rigaud40, citado no Public Broadcasting: 

Why? How?, os meios de comunicação, e em particular a televisão, não são cursos noturnos. A 

educação por meio da RP pode ser executada a partir de documentários, debates, entrevistas, 

depoimentos, reflexões, como também, a partir da dramaturgia, de programas infantojuvenis, 

jogos que unem informação e diversão.   

Essa missão de entreter, portanto, não pode ser dissociada da educação. A ação da mídia 

pública na área da cultura é abrangente de acordo com UNESCO (2001) e deve corresponder à 

divulgação de obras e produtos culturais, além de apoiar a criação de obras originais, ligadas a 

concertos e teatro, por exemplo. 

A emissora pública que consegue imprimir a sua marca e ser reconhecida pelo 

espectador como um canal que faz diferença na construção da cidadania, se justifica como tal. 

Há uma tendência natural em prestigiar a cultura mundial, os clássicos, as grandes obras da 

humanidade. Não há problema em retransmitir ou encomendar conteúdos, alguns de origem 

estrangeira, muitas vezes compartilhados com outras estações públicas. Mas “a ética particular 

da radiodifusão pública exige que os programas sejam concebidos com especial cuidado” e “é 

primordial dar prioridade aos programas nacionais” (UNESCO, 2001, p.19-20, tradução nossa).  

Os programas de origem externas devem seguir os mesmos padrões e critérios de 

qualidade definidos pela emissora pública. Porém a produção caseira imprime uma qualidade e 

                                                           
40 Jacques Rigaud. Libre culture, Paris, Gallimard (Le debat), 1990. Escritor francês,  publicou vários livros sobre 

cultura e comunicação. 
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uma identidade essenciais à RP, que dificilmente poderiam ser garantidos de outra forma 

(UNESCO, 2001). Produção caseira não significa participação exclusiva de servidores no 

processo de produção do programa. O que a organização internacional defende, e com o que 

concordamos, é a necessidade de prestigiar a inovação, o experimentalismo, estimular a 

criatividade e a originalidade. Por exemplo, abrindo espaço para produções independentes, de 

baixo orçamento e sem apelo comercial. Ou até mesmo programas elaborados por estudantes 

de cursos universitários.   

No que tange à origem dos programas, mais que nacionais, eles precisam ser regionais 

e até mesmo locais. Como um fórum público que se pretenda, uma emissora pública deve 

trabalhar na perspectiva de ser um espelho da sua comunidade. 

Diante dos vários elementos apontados como essenciais à comunicação pública, o 

relatório Public Broadcasting: Why? How? traz quatro princípios que sintetizam as 

características e metas que devem ser perseguidas por uma emissora de RP em todo o mundo: 

universalidade, diversidade (pluralidade), independência e diferenciação (distintividade). 

A radiodifusão pública baseia-se em certos princípios básicos, definidos em uma era 

de mídia de interesse geral, muito antes da multiplicação de canais e da era de 

especialização. Estes princípios continuam a ser essenciais hoje e as autoridades 

públicas de radiodifusão devem dar-lhes um sentido, reinterpretá-los de alguma 

forma, num mundo caracterizado pela fragmentação da comunicação social 

(UNESCO, 2001, p. 11, tradução livre a partir do inglês). 

 

Universalidade, diversidade e independência são aspectos ligados diretamente à 

promoção da cidadania, à condição para construção de uma sociedade emancipada, livre e 

crítica, consciente e protagonista. O caráter da distintividade junta-se aos demais quando 

tratamos a radiodifusão pública em uma perspectiva de contraponto à forma privada de 

exploração desse serviço. De acordo com UNESCO (2001) este princípio torna-se mais 

importante nos países onde a RP existe muito proximamente aos serviços de comunicação 

comerciais e, portanto, é preciso deixar bem claro à sociedade o porquê do financiamento 

público a emissoras de rádio e televisão. Trataremos minunciosamente desses quatro princípios 

mais adiante. 

A expressão “iluminar os cidadãos” (UNESCO, 2001, p. 17, tradução livre do inglês a 

partir do original) aparece no relatório Public Broadcasting: Why? How? como um objetivo 

das informações transmitidas pela RP. A busca pela imparcialidade na transmissão da 

informação deve ser permanente. Muito mais do que noticiar fatos, a RP deve esclarecê-los, 

com a expressão dos diversos pontos de vista, sempre de forma fundamentada, com explicações 
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aprofundadas e fontes diversas que gerem no espectador a capacidade de compreensão dos 

fatos.  

Public Broadcasting: Why? How? é o ponta pé para a construção de uma rede de 

discussões com o objetivo de apontar a importância da radiodifusão pública na sociedade 

democrática. O documento vai influenciar e embasar outras pesquisas, também financiadas pela 

UNESCO, e inspirar tentativas de formular conceitos sobre a missão de uma emissora pública. 

Em 2005, a UNESCO publica o estudo Public Service Broadcasting: A Best Practices 

Sourcebook. O manual, de iniciativa do setor de Comunicação e de Informação, reúne o 

resultado das discussões, conferências e seminários efetuados do final do século XX ao início 

do século XXI no âmbito da organização internacional, sobre o papel e o futuro da RP. Essas 

publicações coincidem com o processo de transição do sistema de transmissão analógica de 

sinais para as transmissões digitais. 

Em reconhecimento à “frutífera, prolífica, inovadora, profunda e atestada atividade 

intelectual” (UNESCO, 2006, p. 7, tradução nossa do espanhol) que marca a América Latina 

no âmbito da comunicação, a UNESCO publicou, em 2006, a versão em espanhol desse estudo, 

intitulada Radiotelevisión de Servicio Público: Un Manual de Mejores Prácticas, com a 

inclusão, em relação às versões em inglês, francês e russo, de informações sobre a experiência 

em quatro países do subcontinente: Venezuela, Chile, México e Colômbia. 

No prólogo, o Secretário Geral do Centro de Informação e Comunicação de Mídia da 

Ásia (AMIC), Indrajit Banerjee, destaca que apesar de haver muitas pesquisas na área, a 

excassez de publicações que trouxessem discussões amplas e exemplos concretos de melhores 

práticas no serviço de radiodifusão pública leva a grande confusão sobre a missão, o papel, o 

alcance e a elaboração de uma programação de RP. Sobre essa confusão conceitual, é pertinente 

registrar a constatação de Banerjee: “Muitas vezes, até mesmo os especialistas e profissionais 

experientes da mídia consideram o serviço público de radiodifusão e as transmissões estatais 

como algo sinônimo e recíproco” (UNESCO, 2006, p. 10, tradução nossa do espanhol).  

Isso, segundo o relatório da UNESCO (2006), também acontece porque poucos países 

no mundo contam com um sistema de radiodifusão público, sendo que a grande maioria tem 

sistema de radiodifusão estatal. E ainda: se comparada com o sistema comercial, a radiodifusão 

estatal aproxima-se muito mais em conteúdo e missão das emissoras públicas. 

Essa nebulosidade conceitual corrobora com o que já mostramos nesse trabalho. O fato 

das emissoras sob responsabilidade direta do Poder Estatal desempenharem também um serviço 

público no sentido lato da expressão não faz delas emissoras de radiodifusão pública por não 
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preencherem qualidades essenciais à garantia de que elas se converterão em uma voz da 

sociedade. 

É evidente que no quadro geral da radiodifusão, dividido entre o modelo 

controlado pelo Estado, onde a classe política usa os meios de comunicação 

para manter-se no poder, e sistemas comerciais, que só prestam atenção à 

lógica do dinheiro e às receitas de publicidade, a única maneira de proteger e 

promover o interesse público reside na melhoria da qualidade do serviço 

público de radiodifusão (SPR). Eventos mundiais recentes no âmbito da 

radiodifusão levam-nos à conclusão de que o SPR é mais relevante do que 

nunca e é urgente  promover o desenvolvimento e fortalecimento das 

instituições de radiodifusão pública e da sua capacidade de salvaguardar a 

integridade e os interesses dos "cidadãos" (UNESCO, 2006, p. 26-27, tradução 

livre do espanhol a partir do original). 

 

O relatório  Radiotelevisión de Servicio Público: Un Manual de Mejores Prácticas 

(UNESCO, 2006) se apresenta como um caminho para abastecer os profissionais, gestores e 

estudantes da área com informações acerca de questões legais, orçamentárias, responsabilidade 

pública, princípios, enfim, elementos chaves de uma rádiodifusão pública já reconhecidos pela 

comunidade internacional.  

No entanto, diante da complexidade que envolve o termo Comunicação Pública, da falta 

de consenso conceitual e da dificuldade até em estabelecer o papel de um sistema de 

radiodifusão pública, há uma preocupação claramente exposta no relatório em não definir uma 

“regra de ouro”. Cada contexto exige que o radiodifusor público privilegie determinados 

formatos e conteúdos em sua programação. “Tendo em vista os diferentes fatores políticos, 

tecnológicos e econômicos em cada nação, a RP tomou diferentes formas e seguiu modelos 

diferentes” (UNESCO, 2006, p. 27, tradução nossa do espanhol). A condição geográfica e 

multicultural, por exemplo, pode definir a amplitude dos programas locais e regionais.  

Apesar das especificidades de cada emissora pública, a UNESCO (2006) ratificou os 

quatro fatores (universalidade, diversidade, independência e diferenciação) que resumem as 

diversas características apontadas por quem estuda o assunto, cuja verificação considera 

essencial para saber se a emissora está cumprindo com as funções que um canal público deveria 

realizar.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.2.1 Universalidade 

O primeiro aspecto da radiodifusão pública citado tanto pelo estudo Public 

Broadcasting: Why? How?, como pelo relatório Radiotelevisión de Servicio Público: Un 
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Manual de Mejores Prácticas, é o princípio da Universalidade. Veja o que foi escrito pela 

UNESCO sobre esse critério: 

A radiodifusão pública deve ser acessível a todos os cidadãos em todo o país. 

Trata-se de um objetivo profundamente igualitário e democrático, na medida 

em que coloca todos os cidadãos em pé de igualdade, independentemente do 

seu estatuto social ou rendimento. Ela força a emissora pública a se dirigir a 

toda a população e procurar ser "usada" pelo maior número possível de 

pessoas. Não significa que a radiodifusão pública deva tentar otimizar as suas 

notações em todos os momentos, como acontece com a radiodifusão 

comercial, mas sim que deve procurar tornar a totalidade da sua programação 

acessível a toda a população. Isto não se limita a envolver acessibilidade 

técnica, mas garantir que todos possam entender e seguir sua 

programação (UNESCO, 2001, p. 11, tradução nossa do original em inglês, 

grifos nossos). 

UNESCO (2001) defende ainda que a programação de uma rádio pública deva ser 

“popular”, no sentido de não ser restrita a uma minoria. E pede uma atenção especial ao que 

chamou de “guetização”, ou seja, o risco que a radiodifusão pública corre de se tornar um gueto, 

refletindo e transmitindo apenas o gosto e as escolhas do grupo de profissionais a frente da 

emissora. 

O princípio da universalidade ficou bem conhecido no Brasil a partir da Constituição 

Federal de 1988, que instituiu o acesso às ações e aos serviços de saúde como direito de todos 

e dever do Estado. A universalidade em um serviço de radiodifusão segue essa mesma ideia. 

Pressupõe a acessibilidade e a participação da sociedade nos veículos de comunicação. Tem a 

ver, portanto, com abrangência territorial do sinal. O curto alcance de uma rádio, assim como a 

transmissão de uma TV pública em canal fechado, por exemplo, ferem o princípio da 

universalidade.  

Mendel (2011) lembra que a natureza pública de um serviço exige a disponibilidade 

geral em termos de espaço físico, cobrindo todo o território onde se encontram os cidadãos com 

direito àquele serviço.  

Não seria apropriado oferecer um serviço por meio de recursos públicos a 

apenas uma parte da população, no que se refere a termos geográficos. Essa 

disponibilidade geral também é parte da justificativa do serviço público de 

radiodifusão, uma vez que ela serve para garantir que o direito de saber do 

público seja igualmente cumprido ao longo de todo o território (MENDEL, 

2011, p. 6). 

O autor ressalta, porém, que universalidade não significa padronização do conteúdo. As 

emissoras públicas têm a obrigação “de prover serviços sob medida para diferentes regiões, de 

modo a garantir a disponibilidade de notícias locais e questões da atualidade na programação” 
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(MENDEL, 2011, p. 7). Podemos entender essa afirmativa como uma necessidade de introduzir 

na programação a visibilidade territorial, ou seja, democratizar e expandir a pauta para questões 

peculiares a determinados bairros, zonas, distritos. 

O que se busca com o princípio da universalidade, no entanto, não é somente atingir o 

maior número de ouvintes estatística ou geograficamente. Não se trata de disputa de audiência, 

mas sim de promover e facilitar a compreensão da notícia e o posicionamento crítico da 

diversidade de públicos diante dos fatos. 

Há no senso comum uma percepção que a radiodifusão pública apresenta uma 

programação elitista e inacessível a maioria da população. Em um país como o Brasil – de 8,3% 

de analfabetos41 e de tantos milhões de outros que frequentaram a escola sem serem 

apresentados aos clássicos, às correntes de pensamentos, aos literatos – falar em rádios e TVs 

educativos que veiculam música erudita e outros gêneros pouco populares, poesia, filosofia, 

temáticas que levam ao despertar da consciência crítica, é de se imaginar que essa programação 

seja incompreensível, impalatável.  

A Voz do Brasil, retransmitida obrigatoriamente por todas as emissoras de rádio, em 

horário nobre, é sem dúvida o programa radiofônico de maior alcance no Brasil, mas, de acordo 

com Bucci (2014) nem por isso atenderia ao critério da universalidade. Para ele, o linguajar 

técnico e oficialista, carregado de dados e siglas, torna o conteúdo da Voz do Brasil, seja no 

horário do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, inacessível a quem o autor chamou de 

“brasileiro médio”. 

Quando o enfoque é a programação de uma emissora pública é preciso um cuidado com 

o se fazer entender pelo espectador. Essa característica de universalidade de conteúdo é 

reconhecida nas rádios universitárias por Herrera Huérfano (2001) apud Deus (2003), quando 

ela afirma que a programação dessas emissoras deve cobrir maior parte da população, mas não 

só em números de ouvintes, como também em interesses, não se deixando levar por gostos 

particulares de funcionários ou de segmentos privilegiados. Vemos aqui o cuidado em se afastar 

da “guetização” alertada pela UNESCO.  

 

 

                                                           
41 Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, no Brasil, em 2014. Fonte: IBGE, Diretoria de 

Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2007/2014. 

Disponível em: <http://brasilemsintese.ibge.gov.br/educacao/taxa-de-analfabetismo-das-pessoas-de-15-anos-ou-

mais.html>.  Acesso em: 26 dez.2016. 

http://brasilemsintese.ibge.gov.br/educacao/taxa-de-analfabetismo-das-pessoas-de-15-anos-ou-mais.html
http://brasilemsintese.ibge.gov.br/educacao/taxa-de-analfabetismo-das-pessoas-de-15-anos-ou-mais.html
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4.2.2 Diversidade (Pluralidade) 

Pluralidade é um dos termos mais utilizados quando o assunto é Radiodifusão Pública. 

A ideia habermasiana de esfera pública remonta a um espaço que reúne uma maioria plural 

(mesmo que essa diversidade fosse relativa, diante do contexto burguês da época), com 

liberdade de expressão, reunida para discutir assuntos da coletividade, contribuindo para a 

formação da opinião pública. 

O sentido de pluralidade para UNESCO (2001) está ligado à diversidade cultural e a 

liberdade de expressão, além do respeito às variadas expectativas do público, e foi sintetizado 

da seguinte forma: 

 
O serviço oferecido pela radiodifusão pública deve ser diversificado, pelo 

menos de três formas: em termos de gêneros de programas oferecidos, do 

público alvo e dos temas discutidos. A radiodifusão pública deve refletir a 

diversidade dos interesses públicos, oferecendo diferentes tipos de programas, 

desde noticiários até programas leves (UNESCO, 2001, p. 11, tradução nossa 

a partir do original em inglês). 

De acordo com UNESCO (2001), os princípio da diversidade e da universalidade são 

complementares, na medida em que ao se oferecer produções destinadas a uma pluralidade de 

públicos, com diferentes gostos e interesses, refletindo a gama de questões atuais da sociedade, 

a  programação acaba por apelar a todos.  

Mendel (2011) ressalta que o serviço público de radiodifusão se justifica principalmente 

por contribuir para o pluralismo e que essa ideia está presente em praticamente todas as 

declarações do Conselho da Europa sobre Política dos Meios de Comunicação de Massa. 

[...] os cidadãos devem ter acesso a um amplo espectro de diferentes 

perspectivas e análises pelos meios de comunicação; em outras palavras, 

devem ter acesso a uma mídia diversificada. É por terem disponível um leque 

de pontos de vista que os indivíduos podem exercitar a plena cidadania, 

escolhendo entre perspectivas concorrentes, à medida que se engajam no 

processo de tomada de decisões públicas (MENDEL, 2011, p. 12). 

Esse leque de pontos de vista se consegue com a oferta de vozes plurais entre as fontes 

e personagens das matérias. A presença de atores que não são normalmente ouvidos na grande 

mídia significa a democratização da informação. Quando a comunicação se contenta com o 

ângulo oficial da notícia, além de empobrecer o jornalismo, perde-se a oportunidade de 

colaborar para uma sociedade mais transparente e igualitária. Sendo assim, “a comunicação 
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pública deveria buscar os protagonistas na sociedade, e não no governo” (BUCCI, 2014, p. 

155). 

O estudo “Tendências mundiais sobre liberdade de expressão e desenvolvimento da 

mídia”, publicado pela UNESCO no Brasil em 2016, dá um destaque especial à questão de 

gênero. A igualdade de gênero, seja na mídia, ou nas áreas política e econômica, é uma das 

principais bandeiras da UNESCO. Em 1976, durante a realização da Conferência Mundial das 

Nações Unidas sobre a Década das Mulheres, a organização internacional destacou, pela 

primeira vez, como um problema global, a falta do ponto de vista feminino nos noticiários e 

revelou que as vozes da gestão pública continuam sendo predominantemente masculinas, em 

todo o mundo. “As mulheres também continuam muito pouco representadas como fontes de 

informação e opinião em uma variedade de áreas, incluindo as áreas política e econômica, 

sobretudo como vozes de autoridade ou de especialistas” (UNESCO, 2016, p. 63). 

É evidente que a maioria dos cargos e funções de governo ainda é ocupada por homens, 

que se tornam porta-vozes naturais das instituições. Mas a mídia amplia e ajuda a perpetuar 

essa realidade quando não se esforça para encontrar caminhos que aumentem a visibilidade 

feminina ligada a temas tradicionalmente dominados por profissionais do sexo masculino. De 

acordo com UNESCO (2016), o que se nota nos noticiários e programas de entretenimento é 

uma representação estereotipada da mulher, ao destinar temas domésticos predominantemente 

a fontes femininas. 

O estudo apresenta várias pesquisas sobre a presença das mulheres como personagens 

nas reportagens. Cita, entre eles, um levantamento feito pela Global Media Monitoring 

Project42 (ainda em andamento) que aponta que as mulheres constituem menos de um quarto 

(24%) das pessoas comentadas ou descritas nas notícias impressas, de rádio e televisão pelo 

mundo. Com relação às fontes de notícias citadas nos noticiários mundiais, somente um quinto 

delas é formado por mulheres – 19% dos porta-vozes e 20% dos especialistas (UNESCO, 2016). 

Essas significativas desigualdades podem e devem ser corrigidas por profissionais 

empenhados em sair do lugar comum, que “contornem” as fontes oficiais e, assim, construam 

programações em rádios e TVs públicas com representação mais equilibrada entre homens e 

mulheres. Podemos comparar essa situação ao sistema de cotas em Universidades Públicas. Se 

faz necessário para corrigir desigualdades criadas em outras esferas.  

                                                           
42 O Projeto Global de Monitoramento de Mídia (Global Media Monitoring Project – GMMP) é coordenado pela 

Associação Mundial para a Comunicação Cristã (World Association for Christian Communication – WACC), uma 

ONG internacional com escritórios no Canadá e no Reino Unido, que promove comunicação em prol de mudanças 

sociais, em colaboração com o analista de dados Media Monitoring Africa, da África do Sul. O GMMP realiza 

desde 1995 uma análise sistemática e periódica sobre a situação dos gêneros na mídia. Fonte: www.waccglobal.org 
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Outro alerta feito pela UNESCO (2016) é o que ela chamou de “censura de mercado”, 

ou seja, o foco da mídia comercial é o espectador com maior poder aquisitivo, atraente para o 

anunciante. Dessa forma parte da audiência fica negligenciada. Em uma emissora pública, pelo 

contrário, a heterogeneidade de uma programação plural deve ser pautada pensando no 

interesse público, abrangendo as minorias econômicas, e não no interesse do público.  

As rádios comunitárias e independentes, que se multiplicaram nas últimas décadas, são 

reconhecidas pela UNESCO como um sinal de representação dos diferentes grupos e interesses 

da sociedade. Emissoras sensíveis aos anseios das comunidades a que servem. “As mídias 

comunitárias estimulam o diálogo aberto, a transparência local e dão voz àqueles que não 

podem se manifestar” (UNESCO 2016, p. 27). Em Public Broadcasting: Why? How?, a 

programação desse tipo de emissora é tida como coerente com o espírito da RP, contanto que 

elas não estejam ligadas a interesses particulares (religiosos, políticos etc) – algo que ocorre no 

Brasil – nem ao Estado. 

Uma das formas recentes de se explorar a diversidade na comunicação aflorou com a 

expansão da internet e o surgimento das redes sociais. O jornalismo cidadão43 trouxe ao 

mercado os novos atores da comunicação social e com eles alternativas às pautas tradicionais. 

As produções de notícias feitas por pessoas não remuneradas, e até mesmo não profissionais do 

jornalismo, podem ter a qualidade esperada, apesar das dúvidas que existem no setor, pela 

dificuldade de checar as fontes e autenticidades das notícias. 

Não há dúvida que as mídias sociais são ferramentas importantes para o 

desenvolvimento do pluralismo na comunicação. Muitas produções independentes surgem 

desse espaço. Estimular a participação do cidadão enriquece as reportagens, fideliza 

espectadores, barateia os custos operacionais da notícia, e a mídia comercial já entendeu isso. 

É cada vez mais evidente o estímulo à manifestação do espectador por meio do Twitter, 

WhatsApp e Facebook.  

Mas o fenômeno recente das mídias sociais favorece também a criação de nichos de 

informação, ou seja, as pessoas passam a se comunicar com quem pensa de forma semelhante 

e a replicar opiniões que não são exatamente as suas. O pluralismo efetivo de ideias precisa ser 

garantido e não necessariamente isso vai ocorrer somente pela expansão da internet. O ponto 

                                                           
43 “Jornalismo cidadão, ou open source journalism, ou jornalismo de fonte aberta, ou seja, propenso / aberto a 

quaisquer indivíduos e grupos sociais para que externem opiniões sobre quaisquer temas. [...] Todas essas novas 

expressões demarcam as distinções entre a web tradicional e esta, que se expande como rede social, privilegiando 

a participação, a colaboração do cidadão e dos grupos sociais à frente da produção de notícias”. TARGINO, Maria 

das Graças. Jornalismo cidadão:  informa ou deforma? Brasília: Ibict/UNESCO, 2009.  Disponível em: 

<http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/792/1/Jornalismo%20cidad%c3%a3o.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2017. 

http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/792/1/Jornalismo%20cidad%c3%a3o.pdf
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de vista das grandes empresas do setor de comunicação ainda prevalece mesmo nas plataformas 

mais democráticas. “Uma avaliação da mídia online alternativa e produzida por cidadãos sugere 

que grande parte de suas notícias provém da mídia dominante, em vez de representar 

contribuições originais para os noticiários” (UNESCO, 2016, p. 53).  

A existência constitucional dos sistemas privado, público e estatal, em 

complementariedade, é uma prova da viabilidade do pluralismo na radiodifusão. Mas ainda há 

um grande fosso entre o setor comercial e o campo público. A radiodifusão pública precisa 

garantir esse espaço às coletividades e assim ampliar a divulgação dos diversos valores sociais, 

políticos e culturais de uma sociedade. 

4.2.3 Independência  

Bucci (2014) apresenta a nossa base para o conceito de independência funcional em uma 

emissora pública. O autor visualiza três vertentes interligadas e necessárias à ideia de autonomia 

e liberdade de expressão: independência financeira, independência administrativa e 

independência editorial. 

Quadro 5 - Três aspectos necessárias à ideia de autonomia e liberdade de expressão. 

Independência Financeira Existência de mecanismos legais que 

assegurem que os recursos públicos serão 

aportados independentemente da vontade ou 

do humor dos governos. 

Independência Administrativa Capacidade da emissora de tomar as suas 

decisões executivas autonomamente, sem se 

subordinar a autoridades externas, 

conduzindo livremente a sua gestão 

cotidiana. 

Independência Editorial A escolha dos programas, das equipes e das 

pautas jornalísticas devem ser decisões 

internas, não se reportando, em nenhum 

momento, à aprovação de autoridades 

externas. 

Fonte: BUCCI (2014, p. 96). 

Como já deixamos claro nesse estudo, o objeto de pesquisa está focado na programação 

jornalística da Rádio UFM. Dessa forma, mesmo acreditando que o conceito “independência” 

só se concretiza com o atendimento às três vertentes, nos limitaremos a estudar e analisar a 

independência editorial da emissora, porque compreendemos ser possível, em certa medida, 

atender aos anseios da sociedade e ao interesse público, mesmo mantendo dependência 
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financeira e administrativa dos Governantes. Além disso, diante das recentes mudanças na 

política de comunicação do Governo Federal, com alterações substanciais na gestão da EBC, 

julgamos que as independências financeira e administrativa das emissoras do campo público 

ficaram mais distante. 

O jornalismo tem em sua concepção a verdade e a independência funcional como 

fundamentos da atividade. Mas esses são valores a serem perseguidos diuturnamente por quem 

trabalha sob o julgamento dos números da audiência, do patrocínio publicitário ou do poder 

político. Por acreditar que esses fatores contaminam a programação, UNESCO (2001) defende 

o afastamento deles da rotina de uma emissora pública.  

A radiodifusão pública é um fórum onde as ideias devem ser expressas 

livremente, onde circulam informações, opiniões e críticas. Isso só é possível 

se a independência - portanto, a liberdade - da radiodifusão pública for 

mantida contra pressões comerciais ou influência política. [...] Na verdade, se 

as informações fornecidas pela emissora pública fossem influenciadas pelo 

governo, as pessoas não acreditariam nelas. Da mesma forma, se a 

programação da emissora pública fosse projetada para fins comerciais, as 

pessoas não compreenderiam por que eles estão sendo solicitados a financiar 

um serviço cujos programas não são substancialmente diferentes dos serviços 

prestados pela radiodifusão privada (UNESCO, 2001, p. 12, tradução livre a 

partir do inglês). 

Para Mendel (2011), apesar de ser óbvio que uma emissora de serviço público, 

financiada com recursos públicos, não possa servir a interesses particulares de qualquer sujeito 

envolvido ou não com o aparato estatal, a necessidade de proteger essas emissoras é mundial. 

“(...) em muitos países, a maior ameaça à radiodifusão pública advém precisamente das 

tentativas de controle das emissoras públicas pelo governo e da subordinação da transmissão 

dessas emissoras aos interesses dos poderes vigentes” (MENDEL, 2011, p. 7). Essa questão 

segue como um problema que dificulta principalmente a definição dos limites entre as 

emissoras estatais e as emissoras públicas, ambas, pelo menos no Brasil, ainda muito envolvidas 

com o poder político. 

Agir com independência e crítica diante do mercado e do poder político requer uma 

consciência e, por que não dizer, coragem do jornalista. Seja qual for o sistema de comunicação 

onde esse profissional esteja inserido, dificilmente falaremos de absoluta liberdade, isenção e 

completo isolamento do veículo de comunicação com qualquer envolvimento ou pressão 

externos. Independência se vê na prática, no exercício diário do mister, tem a ver com respeito 

à ética profissional. Passa inclusive pela autocensura e pela omissão, quando se escolhe não 
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noticiar certos temas porque podem causar constrangimento aos gestores, e, em situações mais 

extremas, a perda de gratificações ou até mesmo do emprego em casos de emissora privada.  

A condição de servidor público que tem a seu favor a estabilidade no serviço e a lei que 

o conduz a agir conforme o princípio da supremacia do interesse público44 não pode ser 

ignorada pelos autores desse processo comunicacional. 

A integridade editorial do jornalismo pode ser protegida, até certa medida, por sistemas 

de regulamentação da mídia, tanto para o setor público, quanto para o estatal e o privado. 

Deixando claro, aqui, que regulamentação não é controle. Bucci (2014) exalta a existência de 

leis nos Estados Unidos e no Reino Unido, que impedem a interferência de governantes no 

conteúdo e na administração de emissoras públicas, e ainda procuram combater o monopólio e 

o oligopólio dos meios de comunicação.  

Nos mercados em que não existem marcos regulatórios democráticos para a 

radiodifusão, a liberdade se fragiliza e as chances de interferência do poder na 

programação aumentam consideravelmente. Prova disso é o que se passa no 

Brasil. Entre nós, praticamente todas as emissoras públicas, durante todo o 

tempo, ficam expostas aos caprichos das autoridades (BUCCI, 2014, p. 70). 

A importância da regulamentação também é reconhecida em UNESCO (2016). A lei 

pode trazer mecanismo que protejam o jornalismo contra pressões de autoridades políticas e 

contra forças do mercado, e que ajudem a colocar em pauta nas redes comerciais assuntos 

“pouco lucrativos”. O relatório “Tendências mundiais sobre liberdade de expressão e 

desenvolvimento de mídia” cita ainda a existência de normas em alguns países que visam a 

garantir o compromisso das estações privadas com o interesse público, como as que versam 

sobre a cobertura das eleições no Brasil. 

Essa busca por um canal livre e independente faz surgir na internet grupos que oferecem 

um jornalismo investigativo, opinativo e ilustrativo, atraem um público cada vez maior, 

consolidam-se como um espaço alternativo aos meios convencionais, mas que muitas vezes não 

possuem os padrões de compromisso com a verdade e de responsabilidade profissional 

necessários ao fortalecimento do jornalismo.  

Longe de questionar a importância da mídia alternativa online, é possível reconhecer 

que a mídia pública (sobretudo aquela formada por servidores efetivos e estáveis) pode unir a 

                                                           
44A respeito do princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse Privado, Bandeira de Mello (2014, 

p. 102) diz: “[...] os sujeitos da Administração Pública têm que buscar o atendimento do interesse alheio, qual seja, 

o da coletividade, e não o interesse de seu próprio organismo, qua tale considerado, e muito menos o dos agentes 

estatais”. 
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liberdade editorial – por constituir um fórum independente dos recursos de mercado e da 

dotação orçamentária governamental para manter os empregos – à responsabilidade e à 

credibilidade exigidas pelo cidadão. 

4.2.4 Diferenciação (Distintividade) 

O grande desafio da emissora pública, para Bucci (2014), é ser independente, não 

somente no campo ético e financeiro, mantendo-se livre das influências econômicas e políticas, 

como também no campo estético, livrando-se do ciclo vicioso de tentar fazer uma programação 

semelhante ao que está posto nas emissoras comerciais para corresponder ao gosto de uma 

maioria bitolada. E é nessa busca por autenticidade que mora a distintividade defendida pela 

UNESCO (2001).   

A distinção requer que o serviço oferecido pela radiodifusão pública se 

diferencie dos demais sistemas de radiodifusão. Na programação de uma 

emissora pública - na qualidade e no carácter particular dos seus programas - 

o público deve ser capaz de identificar o que distingue este serviço de outros 

serviços. Não se trata meramente de produzir o tipo de programa que outros 

agentes não estejam interessados em fazer, visando um público negligenciado 

ou lidando com assuntos ignorados. É uma questão de fazer de forma 

diferente, sem excluir qualquer gênero. Este princípio deve levar os 

organismos de radiodifusão pública a inovar, criar novas faixas horárias, 

novos gêneros, marcar o ritmo no mundo do audiovisual e levar outras redes 

de radiodifusão a seguir o seu exemplo (UNESCO, 2001, p. 13, tradução livre 

a partir do inglês). 

Como justificar a manutenção de uma estrutura custosa aos cofres públicos ou, em 

sentido idealizado, financiada diretamente pelo povo, se não for diferente do que já está 

consolidado no setor privado? Para Martín-Barbero (2002), essa justificativa reside na 

possibilidade de oferecer alternativas de comunicação abertas às exigências culturais que não 

encontram espaço no mercado.   

Zémor (2009) diz que temas ligados à ciência, à pesquisa, às artes e à história encontram 

mais dificuldade para alcançar um vasto público. “Esses assuntos, essenciais para o futuro e a 

civilização, esperam mais criatividade para se adaptar a todas as gerações e serem tratados, com 

as mídias clássicas, digitais ou fora da mídia, de modo mais permanente que eventual” 

(ZÉMOR, 2009, p 192). 

Bucci (2014), como um bom defensor da complementariedade dos sistemas de 

comunicação, consegue estabelecer uma diferença entre o que as emissoras comerciais e o que 

as emissoras públicas devam apresentar ao espectador, apesar dele mesmo considerar a fronteira 
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entre essas duas coisas fluida e imprecisa. Para ele, uma “programação de bom gosto, acessível, 

crítica e envolvente” (op. cit., p. 90), é fator de diferenciação de uma emissora pública, que 

precisa ainda distanciar-se do entretenimento.  

O autor alerta que a indústria do entretenimento está preocupada em afastar o que 

considera “chatice”, ou seja, conteúdos que não encontram espaço nas emissoras comerciais 

por não serem compreendidos ou enxergados pela própria indústria. O desafio da CP é explorar 

esses conteúdos marginalizados de forma atrativa e diferente, sem cair na tentação de copiar o 

que já deu certo em termos de audiência. 

A televisão45 pública deveria temer a engabelação, a tapeação, a demagogia, 

o sensacionalismo. Logo, o seu vício não está naquilo que o ritmo do 

divertimento industrializado chamaria estritamente de chatice. O vício da 

televisão pública é o complexo que a leva a tentar imitar o entretenimento, 

numa espécie de bovarismo espetacular. A chatice é um vício, sim, mas um 

vício típico da televisão comercial, a peste da qual ela foge obstinadamente, 

tanto e com tanto medo, que todos os canais comerciais se parecem iguais 

(BUCCI, 2014, p. 93-94, grifos nossos). 

As emissoras públicas não devem ser reféns nem algozes das suas audiências. A atuação 

dessas emissoras deve se dar em um pacto de emancipação com a sociedade. O objetivo é 

contribuir para a construção de um público pensante, liberto e deliberativo. Diferente do que 

ocorre nas emissoras privadas, não há no âmbito público o medo de ser prescindível, porque ela 

não o será na medida que atuar como parceira da sociedade. “Nessa perspectiva, a televisão 

pública não tem a missão de ser cativeiro, de prender os olhos do telespectador, mas de atuar 

como fator de emancipação. Existe para tornar o sujeito suficientemente autônomo para, no 

limite, poder prescindir da própria televisão” (BUCCI, 2014, p. 94). 

A condição de “sucesso” tão perseguida pelos programas em empresas de comunicação 

que visam ao lucro é vista por Bucci (2014) como possibilidade em uma mídia pública que for 

radical no compromisso com a emancipação das pessoas.  

O radicalismo que o autor defende está em não ser subserviente a modismos, ao lugar-

comum, aos anunciantes.  “O negócio da televisão pública não é entretenimento e, indo mais 

longe, não é sequer televisão: é cultura, informação, liberdade” (BUCCI, 2014, p. 94). 

Para o autor, uma emissora que se pretende pública precisa buscar a sua identidade, 

deixar a sua marca. Deve romper com os métodos tradicionais de produção e coleta de dados. 

Observar o interesse do cidadão no momento da escolha e na execução da pauta.  

                                                           
45 As referências de Eugênio Bucci à TV aqui expostas podem ser entendidas como extensivas ao veículo rádio. 
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Portanto é preciso adotar mecanismos de participação da audiência. É comum a 

divulgação de telefone e E-mail para contato do telespectador ou do ouvinte e, mais 

recentemente, por meio das redes sociais. Mas isso qualquer emissora faz. A possibilidade de 

interação entre usuário e a notícia precisa ser trabalhada de forma peculiar.  
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5. ESTUDO DE CASO: Rádio Universitária FM de Natal 

A rádio Universitária FM é uma das emissoras mais jovens ligadas a uma Instituição de 

Ensino Superior no Brasil. Ela foi inaugurada em 22 de março de 2001, mas até esse momento 

o caminho foi longo. 

A primeira tentativa pela outorga de uma rádio para a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte ocorreu em 1968, quando o reitor da UFRN, professor Onofre Lopes da Silva, 

pleiteou sem sucesso, em Brasília, por um sinal de emissora AM. 

Dez anos depois, houve a segunda tentativa para obtenção de uma rádio educativa. 

Dessa vez, a solicitação partiu da Fundação Norte-riograndense de Pesquisa e Cultura 

(FUNPEC), que fora criada em 1978 com o objetivo, entre outros, de integrar a UFRN com 

Instituições Governamentais e com o setor privado. Entre as finalidades da FUNPEC previstas 

em estatuto está a de promover serviços de radiodifusão. 

A diretora de rádio e televisão, Gorete Gurgel (2017)46, lembra que o projeto de uma 

estação educativa sempre foi da UFRN, mas a proposta seguiu encaminhada por intermédio da 

FUNPEC porque havia um “desejo” de que a rádio se autogerisse, captasse recursos suficientes 

para se manter, e isso seria mais fácil se o equipamento estivesse ligado a uma fundação. 

De acordo com Pandolphi (2016)47, que participou da elaboração do novo projeto 

enviado à Brasília, a permissão não foi outorgada a FUNPEC por pressões do mercado local. 

Ele lembra que, nessa época, alguns grupos empresarias e políticos de Natal estavam se 

preparando para colocar rádios FM no ar. Apesar da tentativa frustrada, o Conselho 

Deliberativo da FUNPEC aprovou, em 5 de fevereiro de 1982, o regimento da Rádio 

Universitária, o qual apresenta como objetivos da emissora: 

a) Estimular, na comunidade, a memória e o registro das manifestações culturais do Rio 

Grande do Norte, no intuito de gerar soluções criativas para a resolução dos problemas 

comunitários, em consonância com a tradição cultural;  

b) Provocar, na comunidade, por meio da informação e do debate crítico, sobre os 

problemas que afligem ou os eventos a que ela assiste, atitudes de reflexão e criatividade 

que a induzam a mudanças de comportamento; 

c) Prestar à população, principalmente à carente sob o prisma sócio-educativo, 

                                                           
46 Entrevista concedida à autora em abril de 2017. 

 
47 Entrevista concedida à autora em março de 2016. Maurício Pandolphi é professor aposentado do curso de 

Comunicação Social da UFRN. 
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informações sobre técnicas e condutas da utilidade social, produzidas com a orientação 

de especialistas das instituições de Ensono Superior do Estado do Rio Grande do Norte. 

O processo para obtenção da permissão de canal educativo FM para Natal foi reiniciado 

em 1996. A execução do serviço de radiodifusão foi outorgada à FUNPEC por meio da Portaria 

n. 322, do dia 21 de dezembro de 1998, do Ministério das Comunicações, publicada no Diário 

Oficial da União no dia 30 de dezembro desse mesmo ano. O ato ainda precisava da aprovação 

do Congresso Nacional, o que ocorreu no ano seguinte. 

Maurício Pandolphi fora designado para exercer a função de Supervisor da Rádio 

Universitária e assumiu o processo de implantação da rádio. Juntaram-se a ele, o músico e 

compositor Enoch Domingos e o radialista e publicitário Antônio Lúcio Neto. Naquela época, 

o mercado estava migrando do sistema analógico para o digital. E a UFM de Natal já surgiu 

moderna. “A rádio Universitária foi a terceira do estado a trabalhar com essa estrutura 

totalmente informatizada. Os equipamentos comprados eram de ponta. Modernos 

computadores para gerenciar a programação” (PANDOLPHI, 2016).  

A modernidade exigia um técnico experiente. O operador Bill Boy ficou responsável 

por essa área. A UFM iniciou suas atividades, em caráter experimental, no dia 28 de dezembro 

de 2000, atuando na frequência 88,9. A inauguração ocorreu no dia 22 de março de 2001. O 

prédio da TV Universitária (TVU) no Campus Central da UFRN, vizinho ao laboratório do 

curso de Comunicação Social, foi escolhido para sede da rádio. A ideia era integrar a estrutura 

de comunicação da Universidade (PANDOLPHI, 2016). 

Por ser uma rádio FM, a Universitária adotou o critério que predomina entre as 

emissoras de frequência modulada no Brasil: a musicalidade. Diferenciando-se, no entanto, das 

demais, pela presença e valorização do artista potiguar e pela multiculturalidade. 

O grupo constituído para implementar a programação da neófita emissora e torná-la 

viável institucional e administrativamente foi ousado ao oferecer ao ouvinte natalense a música 

produzida às margens das inserções comerciais. “Naquele momento, não existia uma produção 

musical local muito intensa. Para cada quatro músicas (veiculadas na UFM) uma era do RN. 

Para cada quatro músicas, três eram brasileiras” (PANDOLPHI, 2016). 

A UFM entrou no ar com a discoteca de Enoch Domingos. Segundo Pandolphi (2016), 

em dois meses no ar a rádio já tinha cerca de duas mil e quinhentas músicas arquivadas. 

Enquanto as rádios comerciais de Natal já com alguns anos de funcionamento tinham em torno 

de duzentas músicas. 



89 
 

Uma das características que a diferenciava das demais emissoras FM locais era tocar 

uma música seguida da informação sobre o nome da canção, do autor e do intérprete. Outro fato 

que chamava a atenção era a veiculação de músicas infantis e voltadas para a faixa etária acima 

de 60 anos de idade. Havia ainda uma oferta de produções estrangeiras pouco convencionais, 

como músicas da Coréia, do Irã, da Rússia, Japão, Polinésia. 

5.1 O JORNAL DO MEIO DIA 

Quando a UFM entrou no ar, os programas de radiojornalismo eram mais frequentes em 

emissoras AM. De acordo com Pandolphi (2016), a programação da rádio Universitária foi 

estruturada no dueto: música de boa qualidade e informação de boa qualidade. Ele afirma que 

os programas de jornalismo nas rádios AM de Natal eram permeados por notícias e discussões 

políticas de interesses partidários. A rádio UFM entrou no ar com notícias da cidade, do Estado, 

do país e da universidade. 

Eram três edições jornalísticas por hora. A cada bloco de 20 minutos, havia um boletim48 

de cerca de 5 minutos. Um noticiário mais completo ia ao ar em três edições: às 8 horas, às 12 

horas e às 18 horas. Os repórteres eram bolsistas alunos de Comunicação Social, o que atendia 

a uma das funções da rádio: a laboratorial.  

Apesar da estreita relação da rádio com a UFRN, Pandolphi (2016) garante que havia 

uma independência e uma liberdade para desenvolver o trabalho dentro da emissora. Ele ressalta 

que as pressões por espaço na programação da rádio vieram de grupos externos políticos, 

religiosos e até sociais, mas o fato de ser uma rádio educativa e mantida com recursos públicos 

criava um “escudo” contra essas incursões. A independência refletiu-se no jornalismo da rádio 

que era, antes de tudo, aberta ao público, e não exclusiva do mundo acadêmico. 

Eu usei a estratégia de não criar programas jornalísticos da Universidade. A 

gente deveria inserir as notícias da Universidade junto com o noticiário de 

maior interesse público. Porque não vamos imaginar que o noticiário da 

universidade fosse o de maior interesse público. Nunca foi e nunca será 

(PANDOLPHI, 2016). 

Em Agosto de 2001, foi realizada a primeira pesquisa encomendada pela direção da 

UFM à empresa Consult. O levantamento posicionou a emissora em quinto lugar entre as seis 

rádios da cidade, apenas quatro meses após a inauguração. Os ouvintes da faixa salarial entre 

                                                           
48 “Pequeno programa informativo com no máximo cinco minutos de duração, que é distribuído ao longo da programação e constituído 
por notas e notícias e, às vezes, por pequenas entrevistas e reportagens” BARBOSA FILHO (2009, p. 92). 
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R$ 2.500 e R$ 4.00049, com nível superior e maiores de 50 anos de idade foram os principais 

responsáveis pela audiência. 

De acordo com Pandolphi (2016), a intensão principal da pesquisa era analisar o que o 

público queria ouvir. Para ele, três “mitos” que norteavam o mercado local foram 

desmistificados: a ideia de que o público não queria ouvir notícia/jornalismo; que não queria 

ouvir música instrumental; e que não queria ouvir autores locais.  

A rádio universitária foi uma surpresa no mercado no momento que surgiu [...] 

o que é uma coisa rara em emissoras estatais que são feitas de forma 

pretenciosa, elitizada, para não ser ouvida. O cara faz rádio pelo gosto dele. 

Não existe isso. É uma programação aberta, destinada a um povo que está lá 

fora, que você tem que conquistá-lo, mostrar para ele que o mundo não é só 

aquele no qual ele está inserido, e é impressionante como essas pessoas 

querem ouvir. [...] A rádio entrou para competir pelo público, não pelo 

mercado (PANDOLPHI, 2016). 

Apesar da constatação de que o público gostaria de ouvir notícia, o primeiro programa 

em formato de radiojornal surgiu apenas nove anos depois. Em 22 de março de 2010, entrava 

no ar pela primeira vez o Jornal do Meio Dia. Na direção da rádio UFM e da TVU estava a 

jornalista Gorete Gurgel. Ela conta que a redação da rádio não era estruturada. Havia apenas 

divulgação de notícias em forma de notas, na maioria das vezes, copiadas de jornais ou da 

internet. Gurgel (2017) elaborou a estrutura do jornal em blocos e começou a chamá-lo de 

“Jornal do Meio Dia” porque as primeiras reportagens gravadas eram veiculadas nesse horário, 

ainda como se fossem boletins, onde o locutor lia a cabeça da matéria e em seguida a exibia.  

Mas a intenção de transmitir um radiojornal entre o final da manhã e o início da tarde 

tinha uma razão. Não havia programas semelhantes nas rádios natalenses nesse horário. A 

jornalista Bernadete Lago foi chamada para assumir e definir os últimos detalhes até a estreia 

do programa. 

Gurgel (2017) esclarece que desde o início do JMD havia uma preocupação em valorizar 

as notícias locais e os assuntos de interesse da sociedade, buscando assim um caminho para 

desenvolver uma Comunicação Pública. Ela conta ainda que não houve pressão por parte da 

gestão universitária para inclusão de conteúdo específico e a proposta da rádio nunca foi a de 

fazer “jornalismo institucional”. A cobertura dos eventos da UFRN era feita quando relevante 

para a sociedade. Já os profissionais da Universidade – técnicos e professores – eram 

                                                           
49 O salário mínimo à época era de R$ 180,00. 
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constantemente chamados a participar com seus conhecimentos sobre assuntos de interesse 

público. 

Os temas considerados mais polêmicos, que envolviam tabus, e pouco explorados pelas 

emissoras comerciais, estavam na pauta do Jornal do Meio Dia, mas ela lembra que nem sempre 

eram tratados pelo repórter com a habilidade necessária. “A gente não pode deixar de considerar 

que os nossos repórteres são bolsistas e eles ainda não têm a maturidade que um profissional de 

anos de trabalho tem. Então determinados temas profundos ou polêmicos às vezes se tornam 

superficiais nas entrevistas” (GURGEL, 2017). 

Quadro 6 - Texto de apresentação do JMD exposto na página da UFM na internet em 2010. 

 

Estréia dia 22 de março de 2010 

 

Um novo jornal está sendo elaborado para você, ouvinte da Universitária FM. A partir 

desta segunda-feira, dia 22, o Jornal do Meio-dia estréia recheado de novidades. 

 

Para traduzir melhor as notícias que divulgamos, nós convidamos um time de 

comentaristas de primeira linha. Na área de meio ambiente, Manoel Lucas, doutor em 

recursos hídricos; professor Alex Galeno, doutor em ciências sociais, professora Maria 

do Livramento, doutora em ciência econômica, além do professor José Antônio Spinelli, 

doutor em educação, atuando também em ciência política. 

 

No Jornal do Meio-dia, entradas ao vivo para falar do tempo direto da Estação 

Climatológica da UFRN e também de qualquer parte da cidade, discutindo sobre 

assuntos do seu interesse. 

 

O dia 22 é também o Dia Mundial da Água, por isso produzimos uma matéria especial 

sobre a poluição das águas em Natal e uma entrevista ao vivo com o professor Manoel 

Lucas. 

 

Economia, política, meio ambiente, educação, saúde, esportes e a cobertura dos eventos 

que estão acontecendo na cidade, você encontra aqui no Jornal do Meio-dia.  

Programa: Jornal do Meio-dia  

Redatoras: Bernadete Lago e Anna Jasiello (Alunos do Curso de Comunicação Social)  

Locutores Apresentadores: Laurenne Tavares e Jocafi Souza  

Entrevistador: Osni Damásio 

Fonte: Disponível em: <http://www.fmu.ufrn.br/aniversario2010/>. Acesso em: 08 abr. 2017. 

 

http://www.fmu.ufrn.br/aniversario2010/
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Atualmente, a Rádio Universitária FM de Natal, que é juridicamente vinculada a 

FUNPEC, funciona sob a administração da Superintendência de Comunicação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (COMUNICA)50, e vivencia um processo de discussão sobre 

a transferência da outorga da citada Fundação para a UFRN.  

De acordo com Gurgel (2017), a direção da rádio nunca se baseou pelo regimento da 

FUNPEC. As regras funcionais seguidas hoje estão no regimento da COMUNICA51.   

A emissora opera com 3 kw, com uma programação local 24 horas no ar. O conteúdo 

jornalístico da Rádio Universitária FM de Natal vai ao ar de segunda à sexta, das 8 horas às 19 

horas, com inserções ao vivo, pelo menos, a cada meia hora. Nos sábados são veiculados seis 

boletins jornalísticos gravados. 

A grade jornalística é composta pelos programas UFRN é Notícia, Plantão da Redação, 

Universitária Informa, Jornal do Meio-Dia, Programa das Seis e Universidade do Esporte. 

O JMD entra no ar às 12 horas, de segunda à sexta, dividido em três blocos, com duração 

total de trinta minutos, incluindo as inserções comerciais.  

A equipe responsável diretamente pelo programa é composta por: um jornalista 

(servidor), na função de editor; um jornalista (servidor), na função de produtor; um jornalista 

(terceirizado, contratado pela FUNPEC), na função de apresentador; quatro bolsistas estudantes 

do curso de Comunicação Social da UFRN (habilitação em Jornalismo), responsáveis pela 

pauta, entrevista e reportagem de rua; um bolsista estudante do curso de Comunicação Social 

da UFRN (habilitação em Publicidade e Propaganda), responsável pela edição e finalização de 

áudio.  

O setor de jornalismo da UFM conta ainda com mais dois jornalistas (servidores) e dois 

bolsistas estudantes do curso de Comunicação Social da UFRN (habilitação em Jornalismo) 

que, indiretamente, contribuem e colaboram para a produção do JMD.    

A elaboração do programa é descrita na página da rádio na internet da seguinte forma: 

 

 

                                                           
50 A Superintendência de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é órgão da Administração 

Central da UFRN responsável pelo planejamento e execução da política de comunicação da Universidade, segundo 

os princípios, missão e objetivos da Instituição, conforme disposto em Resolução nº 009/1999, do Conselho 

Universitário – CONSUNI, de 28 de setembro de 1999. A COMUNICA se integra a estrutura organizacional da 

UFRN como Unidade Suplementar, vinculada à Reitoria, segundo o artigo nº 10 do Estatuto da UFRN. De acordo 

com o art. 2º do Regimento Interno da própria Superintendência (Resolução nº 004/2015 do CONSUNI, de 13 de 

março de 2015), a COMUNICA constitui uma unidade operacional e executiva especializada na produção de 

conteúdo, de tecnologia e de linguagem destinados à Comunicação Social e ao apoio no desenvolvimento de 

atividades de ensino, pesquisa e de extensão da UFRN. 

 
51 Resolução nº 004/2015 do CONSUNI , de 13 de março de 2015 
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Quadro 7 - Texto de apresentação do JMD publicado na página da UFM na internet em 2015. 

 

Jornal do Meio-Dia 

 

Diariamente, o nosso ouvinte acompanha o que acontece na UFRN, em Natal, no Rio 

Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Elaborado pela equipe de profissionais da 

Universitária FM, juntamente com os alunos do curso de Comunicação Social da UFRN, 

prioriza o jornalismo dinâmico, independente e isento, sob a ética da UFRN. O objetivo 

é contribuir para a formação educativa, cultural e cidadã dos nossos ouvintes. No Jornal 

do Meio-Dia, você acompanha a cobertura de temas ligados à economia, à política, ao 

meio ambiente, à educação, à cultura, à saúde, ao esporte e à cidadania. Reportagens 

especiais, entradas ao vivo de qualquer lugar da cidade, entrevistas, comentários de 

especialistas: tudo isso você ouve no Jornal do Meio-Dia. 

Apresentação e Operação de Áudio: Ednaldo Martins 

Produção: Iano Flávio Maia 

Edição: Anna Jasiello Dantas e Cezar Barros 

Redação e Reportagem: alunos do curso de Comunicação Social da UFRN 

Edição de Áudio: Eduardo Pandolphi e Dênis Lopes 

 

Fonte: Disponível em: <http://universitariafm.blogspot.com.br/p/jornalismo.html>. Acesso em: 08 

abr. 2017. 

  

Os demais programas da grade jornalística da UFM têm as seguintes características: 

Universitária Informa 

Descrição O informativo é uma prestação de serviços à comunidade natalense. O 

ouvinte fica sabendo das notícias sobre cursos, concursos, exposições, 

espetáculos culturais, editais de pesquisa, projetos e campanhas de 

interesse público.  

Formato Notas gravadas que se repetem diariamente durante períodos que 

podem chegar a mais de um mês. 

Dias De segunda a sábado 

Horários De segunda a sexta são 8 edições diárias: às 8h30; às 9h30; às 10h30, 

às 11h30; às 14h30, às 15h30; às 16h30 e às 17h30. Aos sábados, são 

seis edições: às 9h30; às 10h30, às 11h30; às 14h30, às 15h30; às 

16h30. 

Duração De 30 segundos a 1 minuto e meio 

Equipe Apresentação – locutores Ednaldo Martins e Demóstenes Nogueira; 

redação – Anna Maria Jasiello. 

 

http://universitariafm.blogspot.com.br/p/jornalismo.html
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UFRN é Notícia 

Descrição Noticiário com informações sobre o que acontece no dia-a-dia da 

UFRN, seja sobre pesquisas, projetos, eventos, serviços voltados à 

comunidade acadêmica, editais ou decisões administrativas. 

Formato Gravado com três notas + reportagem ou entrevista. 

Dias De segunda a sexta 

Horários Duas edições diárias (estreia às 8h; reprise às 15h) 

Duração De 5 a 8 minutos 

Equipe Apresentação e edição – Maralice Freitas e Glynner Brandão; redação, 

reportagem, sonorização e finalização – bolsistas. 

 

Programa das Seis 

Descrição O Programa das Seis mescla música, entrevista e notícias culturais e 

jornalísticas. A ideia é levar ao ouvinte o que de mais importante 

aconteceu durante o dia (sobretudo na cidade do Natal), de forma leve e 

rápida, em meio a muita música e a comentários sobre as canções e os 

artistas. Há ainda quadros e participações especiais, como: Momento 

Esportivo, Bate Papo Cultural, Momento do Ouvinte, Comentário do 

filósofo Pablo Capistrano, Agenda Cultural. 

Formato Apresentado ao vivo, em formato de revista, com música divididas 

obrigatoriamente entre artistas locais, nacionais e internacionais, 

intercaladas com notas e pequenas entrevistas e reportagens (gravadas 

ou ao vivo) que trazem as principais notícias do dia. 

Dias De segunda a sexta 

Horários Às 18h 

Duração 1 hora 

Equipe Apresentação – Demóstenes Nogueira; reportagem, finalização e 

sonorização – bolsistas; redação e edição – Maralice Freitas e Glynner 

Brandão. 

Plantão da Redação 

Descrição Boletim que leva ao ouvinte as mais recentes e relevantes informações 

locais, nacionais e internacionais. 

Formato Notas lidas ao vivo. 

Dias De segunda a sexta 

Horários Seis edições diárias: às 9 horas, às 10 horas, às 11 horas, às 14 horas, 

às 16 horas e às 17 horas 

Duração De 30 segundos a 1 minuto 
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Equipe Apresentação – locutores Ednaldo Martins e Demóstenes Nogueira; 

redação e edição – jornalistas da UFM. 

Universidade do Esporte 

Descrição O programa é o mais novo da grade da UFM. Estreou em abril de 2016. 

Traz informações e análises sobre as mais variadas modalidades 

esportivas, mas com destaque para o futebol local. Apresenta quadros 

especiais como “Toca pra mim”. 

Formato Apresentado ao vivo, em formato de bate papo descontraído, com 

comentários, entrevistas e reportagens. Conta ainda com a participação 

de ouvintes por meio das redes sociais, além da transmissão do 

programa no Facebook live.  

Dias Quintas-feiras 

Horários Às 20h 

Duração 1 hora 

Equipe Apresentação e comentários – Fernando Amaral e Marcos Neves; 

produção, redação, reportagem, edição e operação de áudio – bolsistas 

da UFM e alunos da UFRN voluntários. 

 

 

5.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.2.1 O Método 

A investigação do conteúdo jornalístico da Rádio Universitária FM de Natal se deu por 

meio de uma pesquisa empírica, aplicada, descritiva, qualitativa, do tipo Estudo de Caso, que 

analisou se o programa Jornal do Meio Dia atende aos critérios considerados pela UNESCO 

(2001) fundamentais para categorizar como público um serviço de radiodifusão. 

Yin (2001) ressalta que a utilização do método estudo de caso se justifica quando há 

uma preocupação em responder a “questões do tipo ‘como’ e ‘por quê’, quando o pesquisador 

tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real” (op. cit., p. 19).  

Ora, a questão de pesquisa quer saber como é o conteúdo do JMD, o porquê das escolhas 

feitas pela equipe e se há uma identificação com os critérios defendidos pela UNESCO (2001) 

para um programa de emissora pública. Preenchendo assim a primeira condição.  
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Já as variáveis a serem analisadas estão ligadas diretamente a práticas e rotinas de 

trabalho em uma emissora de rádio e a decisões individuais de cada agente envolvido no 

processo, não sendo possível haver um controle ou manipulação das mesmas. Quanto ao foco 

temporal, o estudo tem base em um noticiário que está no ar e é produzido diariamente, ou seja, 

uma situação atual que acontece de fato na prática. Dessa forma, mostra-se a pertinência da 

opção pelo método estudo de caso.  

A escolha do Jornal do Meio Dia como recorte deve-se ao fato desse programa ser o 

único na UFM a atender aos aspectos de um radiojornal52 e contar com a participação de toda 

a equipe (servidores, terceirizados e bolsistas) de jornalismo da rádio. O recorte foi estabelecido 

por considerar o jornalismo parte preponderante da formação de uma emissora pública. Bucci 

(2014) defende bem a importância do jornalismo na informação, no debate e na crítica. 

A alma de uma emissora pública mora no seu jornalismo. [...] Como exerce 

função de mediar o debate público e, principalmente, de proteger o debate 

público da influência excessiva das relações de mercado, a emissora pública 

traz a vocação jornalística em seu DNA. Uma instituição que se exime de 

informar jornalisticamente a sociedade e que abre mão de debater ideias que 

interferem nos rumos políticos da nação renuncia à sua própria identidade 

(BUCCI, 2014, p. 81). 

Além disso, entende-se que a programação musical da UFM é bastante peculiar, 

destacando-se das demais rádios FMs de Natal por tocar o artista local e a música autoral-

independente, preenchendo, claramente, dessa forma, características da CP, merecendo, 

portanto, um estudo mais aprofundado para tratar de outras questões que se façam pertinentes. 

5.2.2 Coleta de Dados 

Para construir o referencial teórico e, assim, fundamentar o trabalho, fez-se 

primeiramente uma revisão de literatura envolvendo uma bibliografia que trata sobre o conceito 

de esfera pública, como se apresenta a Comunicação Pública no mundo – sobretudo, no Brasil 

– o que diz a legislação brasileira, as diferenças entre os sistemas de radiodifusão público e 

estatal e o que a UNESCO (2001, 2006) preconiza sobre o assunto.  

O estudo foi amparado ainda por uma pesquisa eletrônica em artigos de revistas 

especializadas e em publicações promovidas pela UNESCO, além da coleta de teses e 

dissertações depositadas em repositórios, sempre com o cuidado de garantir a procedência e a 

                                                           
52 O radiojornal é “uma versão radiofônica dos periódicos impressos, reunindo várias formas jornalísticas (boletins, 

comentários, editoriais, seções fixas – meteorologia, trânsito, mercado financeiro... – e até mesmo entrevistas)” 

(FERRARETTO, 2014, p. 73).  
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credibilidade dos sites e home pages. Somente com o aprofundamento nas leituras foi possível 

chegar a delimitação clara do objeto a ser investigado. 

Para entender a construção da programação jornalística da Rádio UFM é preciso 

conhecer a história da emissora e, para isso, foram feitas entrevistas em profundidade do tipo 

não estruturada, com agentes que participam ou participaram dessa trajetória, ocupando cargos 

estratégicos, como o ex-diretor Maurício Pandolphi, responsável pela primeira estruturação de 

programação da emissora, e a diretora de rádio e televisão da Superintendência de Comunicação 

da UFRN, Gorete Gurgel, idealizadora do JMD. O objetivo aqui era coletar e confirmar 

informações sobre a construção da programação jornalística da rádio. As entrevistas foram 

gravadas em mídia digital e armazenadas em computador. 

Duarte (2010) enaltece a importância da escolha da fonte nas entrevistas realizadas para 

estudos qualitativos. Nesses casos, como bem defende o autor, uma fonte capaz de dar 

informações confiáveis e relevantes terá maior significação que uma representatividade 

estatística de determinado universo.  

A pesquisa documental, com utilização de leis, decretos, portarias, regimentos e outros 

documentos institucionais e decisões administrativas, foi empregada em complemento à 

pesquisa bibliográfica e às entrevistas, de forma a contribuir principalmente para a compreensão 

sobre a radiodifusão no Brasil, além de ajudar a descrever os caminhos até a constituição da 

rádio UFM. 

Em um terceiro momento, foi aplicado um questionário, junto aos servidores, 

terceirizado e bolsistas (em um total de treze pessoas, número correspondente a 100% dos 

sujeitos envolvidos) que trabalharam, direta ou indiretamente, na elaboração da programação 

jornalística da Rádio UFM, no período de agosto de 2015 a fevereiro de 2017. O grupo é 

dividido em: sete bolsistas (estando três deles já desligados da rádio); cinco servidores (tendo 

um deles função atual na TV Universitária; e incluindo o diretor de jornalismo de rádio e TV); 

e um funcionário terceirizado contratado pela FUNPEC. 

O questionário apresenta perguntas baseadas em propostas do livro “Indicadores de 

qualidade nas emissoras públicas – uma avaliação contemporânea”, desenvolvido pelos 

estudiosos Eugênio Bucci, Marco Chiaretti e Ana Maria Fiorini, e publicado pela UNESCO em 

2012, dentro da série “Debates: Comunicação e Informação”.  

 O livro traz um roteiro com 188 indicadores expressos em perguntas diretas, agrupadas 

dentro de dez eixos, que, de acordo com os autores, refletem o “dever-ser” de uma emissora 

pública. Por meio deles, defendem Bucci et al (2012), seria possível avaliar e medir a adequação 

da emissora aos propósitos da comunicação pública e aquilatar o trabalho das equipes. 
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 Os eixos temáticos expostos no livro são: Transparência de gestão; Diversidade 

Cultural; Cobertura geográfica e oferta de plataformas; Padrão público (democrático e 

republicano) do jornalismo; Independência; Interação com o público; Caráter público do 

financiamento; Grau de satisfação da audiência; Experimentação e inovação de linguagem; 

Padrões técnicos. 

Logo na parte introdutória desse documento, os pesquisadores fazem um alerta sobre a 

necessidade de adaptação de alguns indicadores e da atribuição de mais peso a determinados 

eixos, diante das circunstâncias e especificidades de cada emissora.  

[...] não é possível – tampouco desejável – que se crie uma única cesta de 

indicadores que, aplicados matematicamente, em métricas estritas, forneça 

números conclusivos para atestar a qualidade da programação de uma ou de 

outra (emissora pública). [...] Os vínculos que as emissoras públicas são 

capazes de guardar ou de negligenciar com as comunidades que as abrigam e 

sustentam, e que devem ser as beneficiárias de seus conteúdos culturais e 

informativos, são vínculos imersos na cultura e, também, no mercado da 

radiodifusão (BUCCI et al, 2012, p. 11).  

O questionário foi adaptado não somente levando em conta as peculiaridades da UFM, 

como também a problemática, as hipóteses e o recorte dessa pesquisa. A partir dos indicadores 

espalhados pelos diversos eixos temáticos, elaboraram-se 60 perguntas fechadas, direcionadas 

ao assunto ‘programação’ – relacionadas, especificamente, ao Jornal do Meio Dia – e voltadas 

aos quatro princípios defendidos pela UNESCO: universalidade, diversidade, independência e 

diferenciação.   

Indicadores são importantes, principalmente quando colocados diante da moderna 

gestão pública, que enaltece os princípios da eficiência e da transparência. As métricas 

propostas pelo estudo “Indicadores de qualidade nas emissoras públicas – uma avaliação 

contemporânea” são valorosas, também, porque oferecem objetividade à análise científica, 

reduzindo as imprecisões que possam ocorrer na pesquisa. Entretanto, compreende-se a 

subjetividade que permeia a atividade da Comunicação Social, em especial uma rádio FM 

radicada em uma Universidade. 

É preciso, portanto, esclarecer que não é pretensão dessa dissertação, assim como não 

foi a de Bucci et al (2012), defender um instrumento que amarre ou limite a criatividade e a 

expressão dos agentes que conduzem a programação de uma emissora de radiodifusão pública, 

sob a justificativa de garantir uma qualidade no serviço. Para o autor, apenas parte da qualidade 

estética pode ser medida segundo critérios objetivos. “Não se pode, é mais do que óbvio, 

estabelecer métrica para medir a qualidade de uma obra de arte” (BUCCI et al, 2012, p. 12). 
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O grupo alvo da pesquisa foi informado do estudo por telefone e por mensagem via 

WhatsApp. Após esse primeiro contato, o questionário, construído na plataforma do 

GoogleDrive, foi remetido no dia 15 de março de 2017, para o E-mail de cada um dos 

participantes, com prazo de uma semana para respondê-lo. Junto ao E-mail foi enviada uma 

mensagem informando que os dados obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos, 

exclusivamente, nessa dissertação. Assim como, que o questionário é anônimo e apenas o 

pesquisador tem acesso às informações. Todos responderam ao instrumento dentro do prazo, 

também via E-mail.  

Uma primeira avaliação dessas respostas (ANEXO 1) despertou para a necessidade de 

esclarecer alguns pontos que poderiam ter gerado interpretações equivocadas dos participantes 

e, portanto, maculado a realidade. Para isso foi elaborada uma entrevista estruturada com 

perguntas abertas, que tinham ainda como objetivo se aprofundar em algumas respostas obtidas 

por meio do questionário e detalhar a opinião dos inquiridos em determinadas situações. 

As entrevistas foram agendadas por telefone e realizadas nos dias 26 e 27 de abril de 

2017, pessoalmente, no ambiente de trabalho, em local isolado e tranquilo, sem interferências 

externas (com exceção de uma entrevista que foi feita na residência do entrevistado). As 

respostas foram registradas em computador e, posteriormente, foram impressas e assinadas por 

cada um dos entrevistados. Dos treze sujeitos que responderam ao questionário, onze se 

dispuseram a participar da entrevista.  

Para confrontar as respostas do questionário e das entrevistas com o produto que vai ao 

ar, foi analisado o conteúdo do JMD produzido no período que compreende a semana do dia 13 

ao dia 17 de fevereiro de 2017. A investigação foi feita por meio de audição de cinco dias 

consecutivos (de segunda a sexta), em um total de cinco programas. A audição foi acompanhada 

de um roteiro (ANEXO 02) com perguntas a serem preenchidas pela pesquisadora a partir do 

que estava sendo observado no ar.  

A data de audição foi escolhida aleatoriamente, mas levando-se em consideração o 

período de afastamento da pesquisadora do local de trabalho, assim como a semana na qual não 

tivesse feriado (quando não há veiculação do JMD), recessos institucionais ou paralisações dos 

servidores.  

Os áudios do JMD foram obtidos por meio do aplicativo “Censura”, responsável pela 

gravação da programação da rádio UFM; e o roteiro do programa foi impresso direto do Sistema 

de edição eletrônico utilizado pela equipe de produção do jornal.  Todas as práticas realizadas 

dentro da Superintendência de Comunicação foram comunicadas, por escrito, ao 

Superintendente e à Diretora de Rádio e TV e autorizadas por ambos. 
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Como forma de complementar o corpus da pesquisa e dar conta de responder a um dos 

princípios apontados pela UNESCO (2001, 2006) – qual seja, a distintividade – nessa etapa da 

pesquisa foi feita, ainda, a comparação do conteúdo do programa Jornal do Meio Dia, com o 

conteúdo de um programa jornalístico de rádio comercial.  

Procurou-se um programa que pudesse ter características em comum ou próximas das 

encontradas no JMD. Dentre as rádios FMs que operam em Natal, duas veiculam programa 

caracterizado como jornalístico na mesma faixa horária do jornal da UFM. Optou-se assim pelo 

programa Meio Dia RN, da rádio 98 FM, como parâmetro para a análise de diferenciação do 

JMD. Foi feita a audição das cinco edições do Meio Dia RN nas mesmas datas selecionadas 

para o JMD, a partir de gravações do programa obtidas na Internet. Após contato pessoal com 

a jornalista responsável pela produção do Meio Dia RN, o roteiro dessas edições do programa 

foi enviado para a pesquisadora por E-mail. 

 É necessário definir o que será comparado e como será essa comparação, reduzindo 

assim a subjetividade. O objetivo é verificar a distinção de gênero, estilo, linguagem, formato, 

fontes e assuntos abordados entre o noticiário que é levado ao ar em uma rádio pública de Natal 

e o que se pratica no setor privado. Dessa forma, foram colocadas questões no roteiro que 

dessem conta de responder a esses aspectos. A caracterização de cada um desses critérios será 

feita com base em Ferraretto (2014). 

5.2.3 Análise de Conteúdo 

Para tratamento e leitura discursiva dos dados do JMD utilizou-se a técnica da Análise 

de Conteúdo. Referência na área e ainda atual, apesar dos passados 40 anos, a obra Análise de 

Conteúdo, de Laurence Bardin, conduziu a pesquisa por esse caminho. A Análise de Conteúdo 

“não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, um único 

instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de 

aplicação muito vasto: as comunicações” (BARDIN, 1977, p. 31), que pode ser usado tanto 

para pesquisas de natureza quantitativa, como qualitativa. 

Para Bardin (1977), o método de tratamento da informação na Análise de Conteúdo está 

organizado em três fases. Primeiramente a fase “pré-análise”, na qual ocorre a escolha dos 

documentos, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores.  

 A segunda fase é a “exploração do material”, é longa e consiste na aplicação das 

técnicas específicas escolhidas segundo os objetivos. Finalmente, a terceira fase é o “tratamento 
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dos resultados, a inferência e a interpretação”, ou seja, o momento de dar significado e validade 

aos dados brutos. 

Um detalhe importante na perspectiva da análise do conteúdo é a categorização, que, de 

acordo com Bardin (1977), consiste no agrupamento de determinados elementos reunidos 

segundo características comuns e critérios previamente definidos. As respostas obtidas na 

entrevista foram devidamente categorizadas (ANEXO 03). 

 Para essa investigação, levando-se em consideração os quatro princípios defendidos 

pela UNESCO (2001, 2006), foram definidas as seguintes perspectivas de análise dentro das 

quais foram inseridos os dados coletados:  

Quadro 8 - Categorias e subgrupos definidos pela autora para a análise do conteúdo do JMD 

Grupo 1: Universalidade 

Subgrupo A:  

Abrangência do conteúdo e alcance do 

sinal 

Subgrupo B:  

Participação e interação com o público 

ouvinte e com as comunidades 

Grupo 2: Diversidade (Pluralidade) 

Subgrupo C: 

Análise das Pautas 

Subgrupo D: 

Análise das Fontes 

Grupo 3: Independência 

Subgrupo E: 

Relação com a UFRN 

Subgrupo F: 

Relação com autoridades públicas e 

anunciantes 

Grupo 4: Diferenciação (Distintividade) 

Subgrupo G: 

Gênero, Formato, Estilo e Linguagem 

Subgrupo H: 

Assuntos e Fontes 

Fonte: Categorias e subgrupos definidos pela autora para a análise do conteúdo do JMD 

Por fim, realizou-se a interligação entre os resultados obtidos a partir da aplicação das 

várias técnicas de investigação acima descritas, quais sejam, a aplicação do questionário, a 

realização das entrevistas e a análise de conteúdo dos programas. E para concluir, é necessário 

estabelecer um diálogo entre a experiência empírica da pesquisadora e as reflexões teóricas que 

se formaram a partir da revisão bibliográfica, articulando hipóteses e conceitos na busca do 

caminho epistemológico.   
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A utilização da triangulação acrescenta amplitude, riqueza e profundidade à 

investigação dos dados e ajuda a evitar alguns dos erros frequentemente apontados pelos 

críticos ao método, como as generalizações.  

5.3 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS EM FACE DOS PRINCÍPIOS DA UNESCO 

Na análise dos dados, sempre que houver referência ao termo “questão”, estamos 

falando de uma pergunta retirada do questionário. 

GRUPO 1 – UNIVERSALIDADE 

Quando se analisa o critério Universalidade é importante, de acordo com Bucci (2014), 

verificar se o conteúdo do jornal é acessível à população de uma forma geral.  

Essa acessibilidade deve se dar por meio dos temas abordados e também pela 

disponibilidade técnica do serviço.  

Tem a ver, sobretudo, com a participação popular na produção e na execução do 

conteúdo, com a visibilidade territorial que se proporciona ao expandir a pauta para questões 

peculiares a determinados bairros ou comunidades. 

Subgrupo A:  

Abrangência do conteúdo e alcance do sinal 

A partir das audições do JMD é possível constatar que os textos das notas e reportagens 

são escritos de forma clara e objetiva, sendo de fácil compreensão para o ouvinte comum ou 

para o “brasileiro médio”, como se referiu Bucci (2014) ao criticar o linguajar técnico e 

oficialista da Voz do Brasil.  

Não há no JMD a utilização de expressões específicas de determinados públicos (como 

gírias ou jargões), nem de siglas que não sejam de amplo conhecimento. 

Quando perguntado se o “JMD possui conteúdo destinado a públicos de faixas etárias 

diferentes”: 38,5% responderam que SIM, EVENTUALMENTE; 38,5% disseram que SIM, 

FREQUENTEMENTE; e 23,1% responderam que SIM, SEMPRE.   

Todos os sujeitos ouvidos acreditam falar para públicos de diversas faixas etárias. 

Quando perguntados, em entrevista, de que forma isso acontece, a maioria respondeu que “por 

meio de pautas bastante variadas e entrevistas de diversos assuntos”.  

A gente tem matérias de saúde que são mais voltadas para a população idosa. 

Outras tratam de doenças na infância. Às vezes está falando sobre tecnologia 
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e é voltada para adolescente, ou empreendedorismo e ideias inovadoras para 

quem está saindo da Universidade (ENTREVISTADO 05). 

Quadro 9 – De que forma o conteúdo do JMD destina-se a público de faixas etárias diferentes? 

 
Fonte: Entrevista, abril 2017 

 

Na audição do JMD, verificamos conteúdos que poderiam agradar a um público mais 

jovem, como a reportagem sobre Internet tátil (no quadro Ciência) e a entrevista com um jovem 

escritor sobre poesia erótica (no quadro Universo Literário). Curiosamente, as duas produções 

estão inseridas em temáticas que possuem menor apelo popular, de acordo com Zémor (2009). 

Acompanhe no gráfico a seguir a classificação das pautas por tema nas cinco edições do 

Jornal do Meio Dia analisadas. Uma mesma pauta pode ser classificada em mais de um tema. 

Quadro 10 - Relação dos temas verificados no JMD durante a semana analisada 

 

Fonte: Relação dos temas verificados no JMD durante a semana analisada. 
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Os dados mostram que as pautas são de interesse amplo, não restritas a determinados 

temas. As 34 pautas (excluída aqui a nota de pesar) englobam 13 temas, com destaque para: 

“Cidadania, Direito e Justiça” (6 pautas), “Esporte” (5 pautas), “Entretenimento” (4 pautas) e 

“Cultura” (3 pautas). O tema “Meio Ambiente” esteve presente em 6 pautas, sendo 5 delas sobre 

previsão do tempo, um quadro fixo que aparece diariamente no programa, mas que aborda a 

temática de forma superficial. 

O maior número de pautas do JMD é classificado como “Cidadania, Direito e Justiça”. 

Para estar nessa categoria, as pautas devem tratar de assuntos ligados diretamente à lei, a direitos 

e deveres, à responsabilidade social. 

De destaque negativo (posto trata-se de uma emissora pertencente a uma Instituição de 

ensino), temos a pequena quantidade de pautas sobre “Educação” (1 pauta), “Ciência e 

Tecnologia” (2 pautas) e “Comportamento e Família” (nenhuma pauta). De acordo com Zémor 

(2009), temas ligados à ciência, à pesquisa, às artes e à história encontram mais dificuldade para 

alcançar um vasto público e por isso deveriam ser tratados de forma mais permanente que 

eventual 

A categoria “Educação”, para fins dessa análise, abrange pautas que tratam diretamente 

de assuntos ligados ao contexto escolar, à formação e ao aprendizado do estudante.  

 Conforme visto, UNESCO (2001) defende que educar e informar são missões 

umbilicalmente unidas, ou seja, qualquer apresentação de temas de interesse público pode 

contribuir, em certa medida, para o desenvolvimento social e para educação do cidadão. Nesse 

sentido, várias outras pautas do JMD podem ter contribuído para “educar”, apesar de estarem 

anotadas em categorias diversas. 

No entanto, optamos por individualizar a categoria “Educação”, por trata-se de uma 

emissora instalada no âmbito de uma Instituição de ensino. Além disso, a legislação brasileira 

em vigor e os órgãos competentes ressaltam a “finalidade educativa” da Radiodifusão Pública. 

Mencionam como característica da mídia pública a promoção da educação básica e superior, 

além da divulgação educacional, cultural, pedagógica e orientação profissional. 

Sabe-se ainda que, da mesma forma que qualquer pauta pode contribuir para Educação, 

a defesa da Cidadania pode se dar dentro dos mais variados temas. Portanto, analisamos a 

contribuição do JMD para o fortalecimento da cidadania e da educação de forma global e não 

pelo número de pautas nessas categorias. 

Quando perguntados no questionário “o seu trabalho na UFM contribui para o 

fortalecimento da cidadania e para a educação do ouvinte” (questão 13), 38,5% responderam 

SIM, FREQUENTEMENTE; e 61,5% disseram SIM, SEMPRE.  
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No entanto, nas cinco edições ouvidas, nenhuma pauta tratou de assuntos importantes 

para a cidadania e a educação do ouvinte de forma profunda, levantando questionamentos sobre 

assuntos polêmicos, apresentando pensamentos críticos ou pontos de vistas diversos. 

Na questão 58, perguntamos “Quais são os principais obstáculos para a qualidade da 

produção jornalística da UFM”. A maioria (9 pessoas) respondeu “problemas técnicos e alcance 

reduzido do sinal da UFM”. Na entrevista, procuramos saber o porquê dessa resposta. 

 
Quadro 11 – De que forma os problemas técnicos e o reduzido alcance do sinal de rádio podem 

atrapalhar a qualidade o conteúdo jornalístico do JMD? 

 

Fonte: Entrevista, abril 2017 

O alcance reduzido do sinal da UFM pode ser um fator contrário ao critério 

Universalidade, mas os problemas técnicos envolvendo equipamentos simples como telefone e 

gravador parecem preocupar mais os entrevistados. 

Subgrupo B:  

Participação e interação com o público ouvinte e com a comunidade 

 A partir da audição dos cinco programas do JMD constatamos a total ausência de 

interação com o ouvinte.  

Não há divulgação de qualquer instrumento de contato entre a equipe do JMD e a 

população. Não há participação de ouvinte durante o programa e, em momento algum, existe a 

informação sobre qualquer participação popular (com perguntas, sugestões, opiniões) que possa 

ter ocorrido no decorrer da produção do programa. 
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 Quando perguntado se “os cidadãos são estimulados a participar, com críticas e 

sugestões, da elaboração da pauta do JMD” (questão 5), 61,5% responderam NÃO. Os que 

consideram que há estímulo à participação do ouvinte citaram que os sorteios de ingressos 

dentro do programa e as entrevistas especiais com políticos são formas de chamar os ouvintes 

a participar do programa.  

Na questão 6 foi perguntado se “os cidadãos participam com críticas e sugestões sobre 

o conteúdo do JMD”, 54% responderam SIM. Por meio da entrevista, foi possível esclarecer 

como ocorre a participação do ouvinte. Vejamos:  

Quadro 12 – Por quais meios os cidadãos participam com críticas e sugestões da elaboração da pauta 

do JMD? 

 
            Fonte: Entrevista, abril 2017 

 

A maioria aponta o “E-mail”, mas destaca que esses contatos são esporádicos. “Ocorre 

de mandar E-mail, mas muito dificilmente” (ENTREVISTADO 1). “Só vi sugestão de pauta de 

um mesmo ouvinte, duas vezes, para o E-mail da redação” (ENTREVISTADO 7). 

Chamam a atenção as referências ao contato pessoal. Quatro entrevistados apontaram o 

“boca a boca”, ou seja, a informalidade, muitas vezes entre pessoas amigas, como meio do 

ouvinte abordar a equipe do JMD para falar sobre a pauta. “Muitas vezes ocorre um contato 

direto com o pessoal que trabalha na rádio. Eu já recebi muitas críticas e sugestões, 

pessoalmente, de pessoas conhecidas e amigas” (ENTREVISTADO 04).  

Na questão nove, 70% responderam que NÃO existe diálogo ou comunicação interativa 

com o ouvinte que deseja discutir o conteúdo e as decisões editoriais do JMD. 23% responderam 

que existe SIM, EVENTUALMENTE.  
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O questionário trouxe a seguinte pergunta: “quando você tem que definir uma pauta para 

uma reportagem ou entrevista, na maioria das vezes, você:” (questão 4). O sujeito poderia 

escolher até três respostas. Apenas uma pessoa (7,7%) respondeu: “pauta com base em sugestão 

do ouvinte”. 

 Como principal fonte de informação jornalística (questão 28), nenhum dos entrevistados 

escolheu as respostas: “a população na rua” e “ouvinte da UFM”. 

Quando UNESCO (2001) afirma que a radiodifusão pública deve ser acessível e se 

dirigir a toda população, garantindo que todos possam entender e seguir a programação, é 

possível que se pense que conhecer o público ouvinte não é um fato importante para uma 

emissora pública. Mas saber para quem se fala significa poder adequar e explorar com mais 

eficiência as pautas, formatos e linguagens do programa, além de buscar meios para atrair novos 

públicos. 

 Na pergunta “o perfil do ouvinte do JMD é levado em consideração para definir o 

conteúdo do programa” (questão 43), 46,1% responderam SIM (SEMPRE, 

FREQUENTEMENTE OU EVENTUALMENTE); 7,7% responderam NÃO e 46,2% 

responderam NÃO, PORQUE O PERFIL DO OUVINTE DO JMD NÃO É CONHECIDO.  

 Na entrevista, foi perguntado se o entrevistado conhece esse perfil. Em caso de negativa, 

foi dada a possibilidade de o entrevistado discorrer sobre como imaginaria ser esse perfil. Todos 

disseram desconhecer o perfil, contrariando as respostas da questão 43. Os inquiridos, então, 

expuseram o que pensam sobre o perfil do ouvinte da UFM. Vejamos: 

Quadro 13 – Você conhece o perfil do ouvinte do JMD?.  Se sim, qual é esse perfil?. Se não, como 

imagina que ele seja?. 

 

          Fonte: Entrevista, abril 2017 
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Dentre as respostas sobre qual seria o perfil do ouvinte da UFM, destaca-se, 

principalmente, a “comunidade acadêmica”. Outro destaque é para pessoas com interesse em 

uma “alternativa” ao que é veiculado na mídia comercial.  

Apesar de apontarem a classe trabalhadora ou pessoas envolvidas com o movimento 

sindical como possíveis ouvintes da rádio, nenhum dos entrevistados referiu-se a esse público 

como populares ou integrantes das classes sociais menos favorecidas economicamente.  

Na questão quarenta e quatro, 92,3% disseram que o ouvinte do JMD não é chamado a 

se manifestar sobre a satisfação com o conteúdo e o formato do JMD.  A mesma porcentagem 

respondeu NÃO para a pergunta “a equipe do JMD usa a WEB para promover a escolha pelo 

público de pautas para o programa?”. 

As respostas obtidas nas questões 14, 15, 16 e 17 mostram que a equipe do JMD acredita 

que a pauta do jornal trata em profundidade de questões específicas de regiões geográficas ou 

comunidades de Natal. No entanto, apenas duas pautas se referiram especificamente a bairros 

da cidade: “pesquisa/ponte de Igapó” e “entrevista com Joanisa Prates/Cia Aboca de 

teatro/Ribeira”. 

Quando perguntados na entrevista sobre a visibilidade que é dada às comunidades locais 

no JMD, as respostas mostram que há uma necessidade de que as informações cheguem até a 

equipe, em forma de sugestão ou de divulgação de eventos e ações. “Através dos eventos que 

eles promovem e quando eles trazem essas informações eventualmente. Quando temos 

conhecimento de uma atividade desenvolvida dentro de uma comunidade, a gente tenta adequar 

a nossa pauta para ir divulgar essa iniciativa” (ENTREVISTADO 5).  

Quadro 14 – De que forma as comunidades locais e suas peculiaridades, além das produções artístico-

culturais oriundas desses grupos, são exploradas ou divulgadas no JMD? 

 

Fonte: Entrevista, abril 2017 
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Tanto Mendel (2011) como Blois (2003) defendem a visibilidade territorial, o registro 

de expressões culturais locais e a valorização das raízes de uma comunidade dentro da 

programação de uma emissora pública. Os dados aqui expostos mostram que esses elementos 

estão distantes do conteúdo do JMD. Em parte, porque há uma clara “dependência” da equipe 

em relação a ser provocada para poder divulgar o que está acontecendo na periferia. Outra 

causa, relatada por alguns entrevistados para essa “não cobertura”, é a reduzida equipe de 

trabalho.  

Acho que a gente explora pouco porque a gente tem a equipe reduzida para ter 

acesso a esses grupos. São pautas mais complicadas de agendar porque falta 

estabelecer um canal com essas comunidades. Isso é agravado pela nossa falta 

de cultura de estimular essas comunidades. Acho que tem mais vontade de 

fazer do que efetividade (ENTREVISTADO 04). 

 De fato, buscar essas pautas que não são comuns aos demais veículos de comunicação, 

que estão geograficamente distantes da Redação e que envolvem personagens e situações sem 

estrutura de divulgação requer um esforço a mais da emissora pública.    

Resumo: 

Quadro 15 - Síntese elaborada pela autora do que foi observado no JMD sobre o aspecto 

Universalidade, a partir dos dados coletados. 

Questionário Entrevista Audição 

A maioria diz não 

conhecer o perfil do 

ouvinte do JMD. 

Imaginam que o público 

ouvinte seja “Comunidade 

acadêmica” e “pessoas com 

interesse em abordagens 

alternativas à grande mídia”. 

Texto claro, objetivo e 

redigido de forma a ser bem 

compreendido pelo ouvinte 

comum.  

“Importância do assunto 

para a sociedade, serviço, 

utilidade pública”; 

“interesse público”; 

“atualidade, notícias de 

importância do dia” são os 

principais critérios 

pessoais para escolha de 

um assunto. 

“Interesse público”; 

“utilidade pública”; 

“atualidade”; “cultura 

local”; “notícias locais” são 

apontados como principais 

critérios para escolha de 

uma pauta no JMD. 

Pautas de temas diversos; a 

maioria de interesse público. 

Poucas pautas sobre 

“Ciência e Tecnologia” e 

“Educação”. 

Todos acreditam, em certa 

medida, que o trabalho na 

UFM contribui para 

 Nenhuma pauta tratou de 

assuntos importantes para a 

cidadania e a educação do 

ouvinte de forma profunda. 
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cidadania e educação do 

ouvinte.  

Todos os sujeitos ouvidos 

acreditam, em certa 

medida, falar para públicos 

de diversas faixas etárias. 

Isso ocorre principalmente 

por meio das pautas diversas 

e quadros fixos. 

Texto claro de fácil 

compreensão. Em dois 

quadros do JMD foram 

verificados assuntos que 

podem agradar a públicos de 

faixas etárias específicas. 

A maioria diz que não há 

diálogo ou comunicação 

interativa com o ouvinte, 

nem estímulo à 

participação do ouvinte. 

“Sugestão do ouvinte” não 

define pauta. 

“A população na rua” e 

“ouvinte da UFM” não são 

fontes de informação 

jornalística.  

Citam os sorteios de 

ingressos dentro do 

programa e as entrevistas 

especiais com políticos 

como uma forma do ouvinte 

participar.  

Quando há contato do 

ouvinte a maioria ocorre por 

E-mail ou por contato 

pessoal. 

Não há qualquer sinal de 

participação do ouvinte. 

Equipe aponta como 

obstáculo a qualidade da 

produção jornalística na 

UFM os problemas 

técnicos e alcance 

reduzido do sinal. 

Os entrevistados ressaltam 

os problemas técnicos 

envolvendo equipamentos 

simples como telefone e 

gravador como principais 

obstáculos.  

 

Para a equipe, o JMD 

produz mais conteúdo 

local. A maioria acredita 

que as pessoas e as 

peculiaridades das 

diversas regiões 

geográficas estão 

representadas no JMD. 

Para os entrevistados, essa 

cobertura das comunidades 

periféricas ocorre por meio 

de eventos e ações 

promovidos no local, 

quando esse fato chega até a 

rádio em forma de sugestão 

de pauta ou quando o fato é 

noticiado em outro veículo.  

A maioria das pautas é de 

enfoque local. No entanto, 

apenas duas pautas se 

referem especificamente a 

bairros de Natal. 

Fonte: Síntese elaborada pela autora do que foi observado no JMD sobre o aspecto Universalidade, a 

partir dos dados coletados. 

 

GRUPO 2 – DIVERSIDADE (PLURALIDADE) 

Com o intuito de verificar a adequação do conteúdo abordado no JMD com o que a 

UNESCO (2001, 2006) e os autores relacionados nessa pesquisa pensam sobre pluralidade, 

tratou-se de analisar as pautas e ouvir os sujeitos envolvidos na produção do programa sobre 
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diversidade cultural; apresentação de pontos de vistas diferentes e espaço destinado a minorias 

e a assuntos polêmicos. 

Subgrupo C: 

Análise das Pautas 

A pergunta 11 do questionário traz a seguinte indagação: “Na sua opinião, o conteúdo 

do JMD reflete a diversidade de identidades étnicas, religiosas, sociais, econômicas, artísticas, 

etárias, de gênero e orientação sexual, de preferência estéticas – que estão presentes na 

sociedade local?” A grande maioria (92,3%) respondeu SIM, sendo FREQUENTEMENTE, 

38,5%; SEMPRE, 30,8%; EVENTUALMENTE, 23,1%. 

Na entrevista, os sujeitos foram provocados a falar como ocorre essa exposição da 

diversidade na pauta do JMD. Vejamos: 

Quadro 16 – Como você acha que o conteúdo do JMD reflete a diversidade de identidades étnicas, 

religiosas, sociais, econômicas, artísticas, etárias, de gênero e orientação sexual e de preferências 

estéticas? 

 

Fonte: Entrevista, abril 2017. 

Atenção para as cinco pessoas que responderam que a diversidade de assuntos no JMD 

ocorre a partir de eventos ou datas comemorativas. “Nós buscamos também cobrir quando 

esses assuntos estão em questão, quando aparece alguma discussão na Câmara, por exemplo, 

ou algum grupo ou movimento fala sobre questões de gênero, por exemplo, nós buscamos trazer 

essa discussão para dentro do jornal” (ENTREVISTADO 07). “As datas comemorativas que 

envolvem as minorias viram pauta” (ENTREVISTADO 09). 

Durante a semana analisada foram verificadas duas pautas sobre “assuntos factuais ou 

do cotidiano ligados à cobertura de eventos ou datas festivas”. Ambas as pautas tratavam de 

Prévias Carnavalescas. 
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Nessa mesma pergunta, durante a entrevista, três pessoas citaram que a religião católica 

aparece mais que outras religiões. “No caso da religião, aparece mais a católica por causa dos 

eventos. Dificilmente sai alguma coisa evangélica, umbanda. Só quando tem evento em 

Iemanjá” (ENTREVISTADO 01). O ENTREVISTADO 05 divergiu: “o JMD ouviu duas vezes 

representantes dessa nação (Zamberacatu). Da religião católica a gente ouviu talvez uma vez 

um representante esse ano”.  

As questões 21, 22 e 23 abordam a relação do JMD com o assunto “religião”. As 

respostas mostram que a equipe acredita que não haja preferência por determinada religião na 

pauta do JMD. Nenhuma pauta sobre o assunto religião foi identificada na audição dos 

programas. 

Na análise das cinco edições, procuramos observar a presença de assuntos polêmicos, 

muitas vezes considerados tabus na sociedade, ligados aos temas Direitos Humanos e Minorias, 

que geram discordâncias significativas de opinião, como, por exemplo, identidade e igualdade 

de gênero; sexualidade e casamento entre pessoas do mesmo sexo; aborto; racismo; feminismo; 

violência doméstica; estupro, descriminalização das drogas. 

Na edição do dia 14/02/2017, durante a entrevista com a cantora Paula Cavalciuk, o 

assunto “empoderamento feminino” é comentado, a partir de iniciativa da própria 

entrevistada. Nessa mesma edição, o entrevistado José Everaldo, coordenador de acesso 

discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 

IFRN, fala sobre a “inclusão de estudante com deficiência” durante entrevista sobre o 

processo seletivo da Instituição. 

Quando perguntados (questão 57) sobre os critérios que utilizam na escolha de um 

assunto para pauta de reportagem ou entrevista, apenas uma pessoa disse “assunto polêmico, 

que gera debate na sociedade”. 

A diversidade de assuntos está ligada diretamente à promoção da cidadania.  Comungam 

dessa opinião autores como Brandão (2012), Duarte (2012), Mendel (2011) e a própria 

UNESCO (2001). Koçouski (2012), por exemplo, relaciona a Comunicação Pública ao sentido 

de participação em assuntos relevantes à condição humana ou à vida em sociedade, ao debate 

de questões afetas à coletividade. 

Outro tema caro ao sentido de pluralidade defendido pela UNESCO (2001) é a 

diversidade cultural. Quando perguntados: “a pauta do JMD tem procurado divulgar 

manifestações culturais pouco visualizadas na grande mídia ou ‘ameaçadas de cair no 

esquecimento’, de modo a contribuir com a preservação do patrimônio imaterial brasileiro?” 
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(questão 12), todos responderam SIM (SEMPRE, 46,2%; EVENTUALMENTE, 30,8%; 

FREQUENTEMENTE, 23,1%). 

Na entrevista, procuramos saber “Como o JMD está contribuindo para preservar as 

diversas manifestações culturais”. 

Quadro 17 – Como você acha que o JMD está contribuindo para preservar as diversas manifestações 

culturais? 

 

    Fonte: Entrevista, abril 2017 

 

Todos, de alguma forma, disseram concordar que a rádio está “aberta” a falar sobre essas 

manifestações culturais. Mas, das onze pessoas ouvidas na entrevista, seis citaram diretamente 

a divulgação de eventos, shows ou apresentações como uma forma de dar visibilidade a essas 

manifestações culturais. 

Quase diariamente o JMD veicula entrevistas e notícias da área cultural. Dessa 

forma a gente tenta diversificar o conteúdo, um dia é sobre evento de dança, 

outro é sobre evento de teatro e a gente tenta mostrar o cenário cultural da 

cidade, alinhado ao perfil da rádio universitária que valoriza o artista potiguar 

(ENTREVISTADO 05). 

Das cinco edições analisadas, há pautas classificadas como “Cultura” em três delas. São 

entrevistas sobre três assuntos diferentes que apresentam um aprofundamento significativo 

sobre as questões culturais tratadas.  

a) Entrevista com a cantora Paula Cavalciuk (a pauta foi classificada como Cultura e 

Entretenimento); cantora e compositora paulista; REMUIN – Rede de Música 

Independente de Natal; Pop, carimbó, tango. 

b) Quadro Universo Literário – entrevista com o poeta Murilo Zatu; poesia erótica 

c) Entrevista com Joanisa Prates – assessora de comunicação, sobre campanha de 

financiamento colaborativo da Cia Aboca; teatro; resistência cultural. 
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Quando perguntados “As pautas de cultura do JMD têm a profundidade necessária?”, 

quatro responderam SIM; cinco disseram NÃO e dois afirmaram ÀS VEZES. Em quatro das 

respostas houve menção ao fator TEMPO (de exibição e de produção das pautas) como 

definidor da profundidade. “Poderiam ser mais aprofundadas se houvesse um planejamento. As 

pautas são produzidas e executadas no mesmo dia e termina ficando na superficialidade” 

(ENTREVISTADO 01). “No Universo Literário às vezes o tema é interessante, mas só temos 

5 minutos pra fazer isso” (ENTREVISTADO 11). 

Nas sextas-feiras, o JMD apresenta o quadro fixo “Agenda Cultural”, que lista várias 

opções de diversão, principalmente, musical. Por ser apenas a divulgação de eventos, essa pauta 

foi classificada como Entretenimento. Porém, a análise do conteúdo veiculado nesse quadro nos 

fala sobre a diversidade de manifestações culturais do JMD. Vejamos: 

Quadro 18 – Agenda Cultural da edição do JMD de 17 fev. 2017. 

Evento Bairro Zona Manifestação 

Cultural 

Preço 

Prévia 

carnavalesca no 

Terraço do Sol 

Sesc Cidade 

Alta 

Zona Leste Orquestra de 

Frevo 

Entrada 

gratuita 

Festa para 

celebrar 20 anos 

do sebo 

Balalaica 

Palácio da 

Cultura, Cidade 

Alta 

Zona Leste Artistas 

potiguares 

diversos 

10,00 

Tiago Iorc  

 

Teatro 

Riachuelo, 

Lagoa Nova 

Zona Sul Pop nacional Não informado 

Baile Black 

carnavalesco  

 

Galpão 29, 

Ribeira 

Zona Leste Discotecagem, 

artistas 

potiguares 

diversos 

20,00 

Show da banda 

mineira Pense  

Espaço Cultural 

Dosol, Ribeira 

Zona Leste Hardcore 20,00 

 

Bailinho de 

Carnaval da 

AABB 

Tirol Zona Leste Infantil Não informado 

Baile do Projeto 

Invasão 

Potiguara 

Quadra da 

Escola de 

Samba Balanço 

do Morro, 

Ribeira 

Zona Leste Samba, Djs 25,00 

Baile das 

Kengas 

Palácio da 

Cultura, Cidade 

Alta. 

Zona Leste Frevo e 

sucessos 

carnavalescos 

Não informado 
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Sueldo Soares 

no Projeto 

Fevereiro Astral 

Quiosque 

Astral Sucos, 

Ponta Negra 

Zona Sul Groove Entrada 

gratuita 

 

Projeto Ribeira 

Boêmia  

 

Ribeira  Samba, Frevo, 

Machinhas de 

carnaval 

20,00 

Projeto Bosque 

em cena 

(Espetáculo 

Moana)  

Parque das 

Dunas, Tirol 

Zona Leste Teatro Infantil  Não informado 

Projeto Som da 

Mata (Baterista 

Potiguar, 

Rogério 

Pitomba) 

Parque das 

Dunas, Tirol 

Zona Leste Versões de 

clássicos da 

MPB e música 

autoral 

1,00 

Baile Infantil da 

Cidade da 

Criança 

Tirol Zona Leste Samba, frevo, 

maracatu e 

exposições 

1,00 para 

maiores de 8 

anos 

Prévia 

carnavalesca, 

Bloco Os Malas 

do Barro 

Vermelho 

Barro 

Vermelho 

Zona Leste Roda de 

Samba, 

antigos 

carnavais 

Não informado 

Fonte: Agenda Cultural da edição do JMD de 17 fev. 2017. 

Os dados apresentados na tabela acima ajudam-nos a verificar o que UNESCO (2016) 

chamou de “censura de mercado”, ou seja, foco no espectador de maior poder aquisitivo. O 

roteiro da Agenda Cultural traz 14 indicações de eventos, todos localizados nas zonas Leste e 

Sul da cidade, onde concentra-se a população de maior poder aquisitivo em Natal. No entanto, 

entre os preços divulgados estão duas entradas gratuitas; dois eventos ao custo de R$ 1,00; e 

cinco com preços populares que variam de R$ 10,00 a R$ 25,00. 

Entre as manifestações culturais apresentadas nos eventos da Agenda Cultural percebe-

se uma predominância de Samba, Frevo e Marchinhas carnavalescas, provavelmente devido à 

proximidade do carnaval. Além disso, o quadro traz três eventos infantis. 

Uma questão central nos estudos de Bucci (2014) é fazer uma diferença entre Cultura e 

Entretenimento. Para o autor, a indústria do entretenimento visa à audiência e ao lucro, 

enquanto a cultura está voltada ao interesse público e à diversidade.  

Na entrevista, os sujeitos foram questionados sobre essa diferença. A maioria (64%) 

disse que diferencia Cultura de Entretenimento. No entanto, há quem faça diferença, mas 

reconheça uma “mistura” entre as pautas do jornal. “Eu percebo a diferença, mas no JMD 

muitas vezes a gente está mais preocupado com a divulgação de eventos. De certa forma a gente 

parte de uma pauta de entretenimento e aborda questões de cultura” (ENTREVISTADO 5). 
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Quando perguntados sobre a quantidade de pautas de Cultura e Entretenimento, 73% 

dos entrevistados disseram haver mais pauta de “Cultura” no JMD. Na análise das cinco edições 

selecionadas classificamos 4 pautas como Entretenimento e 3 como Cultura. 

 

Subgrupo D: 

Análise das Fontes 

Nos cinco programas do JMD foram identificadas quatro pautas com fontes ou 

personagens populares. Nenhuma enquete com a população foi feita nesse período. 

Na questão 28, nenhum dos sujeitos apontou como principal fonte de informação 

jornalística “a população na rua” ou “o ouvinte da UFM”. Mas 15,4% responderam que 

“releases, autoridades e sites oficiais” são a principal fonte de informação jornalística.  

Das 35 pautas nas cinco edições analisadas havia 14 fontes oficiais. Foi considerada 

“fonte oficial” pessoa ou nota/release/documento oficial que esteja falando em nome de um 

órgão, empresa ou instituição, pública ou privada, com exceção da UFRN. As fontes ligadas a 

UFRN foram consideradas para análise do quesito “Independência”. 

Bucci (2014) defende o protagonismo da sociedade, ou seja, de atores que normalmente 

não são ouvidos na grande mídia, e não do governo, nas pautas de uma emissora pública. Esse 

é um ponto bastante caro à teoria habermasiana, que vê na expressão livre dos cidadãos, em 

público, uma condição para a identificação das demandas sociais. Posição semelhante 

encontramos na comunicação cívica de Zémor (1995), que pressupõe um ativismo político do 

cidadão, ou seja, participação nos processos decisórios, a ser favorecido pela Comunicação 

Pública.  

Ainda sobre o favorecimento ao debate contraditório ou à exposição de pontos de vista 

diversos, esse elemento não foi verificado na análise dos programas.  

Mendel (2011, p.12) afirma que “é por terem disponível um leque de pontos de vista 

que os indivíduos podem exercitar a plena cidadania, escolhendo entre perspectivas 

concorrentes, à medida que se engajam no processo de tomada de decisões públicas”. 

Em dois momentos, dentro dos programas analisados, seria possível e necessário ouvir 

o “outro lado” da notícia e isso não aconteceu: 

a) Reportagem: Protesto de policiais militares do RN e suas mulheres (14/02) 

b) Entrevista: Maria Aparecida Dantas – coordenadora do SINTEST (Sindicato Estadual 

dos Trabalhadores em Educação do Ensino Superior) – sobre ponto eletrônico na UFRN 

(16/02) 
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No entanto, quando perguntados se “a diversidade de pontos de vista está representada 

nos debates de ideias dentro do JMD” (questão 24), 30,8% disseram SIM, SEMPRE; 38,5% 

responderam SIM, FREQUENTEMENTE; 15,4% apontaram SIM, EVENTUALMENTE. 

No critério diversidade de gênero, das três pautas com os temas “política” ou 

“economia/finanças”, todas trazem figuras masculinas como fonte de autoridade ou especialista 

no assunto.  

A questão 27 traz a seguinte pergunta: “levando-se em consideração os entrevistados do 

JMD é possível dizer que haja uma predominância na relação entre um assunto e determinado 

gênero, por exemplo, fontes masculinas para assuntos de economia e política, e fontes femininas 

para assuntos ligados à família e comportamento?”. 46% responderam que SIM 

(EVENTUALMENTE ou FREQUENTEMENTE). 38,5% acreditam que NÃO. 

Não foi possível verificar a relação entre pautas com assuntos ligados a “família e 

comportamento” e o gênero das fontes, pois na semana analisada não foi verificado esse tipo 

de assunto. 

Resumo: 

Quadro 19 -  Síntese elaborada pela autora do que foi observado no JMD sobre o aspecto Diversidade, 

a partir dos dados coletados 

Questionário Entrevista Audição 

Para a maioria, o JMD 

reflete a diversidade de 

identidades étnicas, 

religiosas, sociais, 

econômicas, artísticas, 

etárias, de gênero e 

orientação sexual, de 

preferência estéticas – que 

estão presentes na 

sociedade local. 

A cobertura de eventos ou 

datas comemorativas é 

apontada como uma forma 

de refletir essa diversidade. 

Não foi observada pauta que 

tratasse desses assuntos. 

A equipe acredita que não 

haja preferência por 

determinada religião na 

pauta do JMD. 

Três pessoas dizem que 

religião católica aparece 

mais que outras religiões. 

Um dos entrevistados 

divergiu. 

Não foi verificada pauta sobre 

religião. 

Apenas uma pessoa disse 

que “assunto polêmico, 

que gera debate na 

sociedade” é critério para 

escolha de um assunto 

para o JMD. 
  

 Observamos dois assuntos 

que tratam de minorias e 

Direitos Humanos e poderiam 

ser considerados polêmicos. 

Mas os dois surgiram de 

forma espontânea durante 

entrevista. 
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Ninguém apontou como 

principal fonte de 

informação jornalística “a 

população na rua” ou “o 

ouvinte da UFM”. Mas 

15,4% responderam que 

“releases, autoridades e 

sites oficiais” são a 

principal fonte de 

informação jornalística. 

 Quatro pautas com fontes ou 

personagens populares. 

Nenhuma enquete com a 

população foi feita nesse 

período. 

14 fontes oficiais. 

Todos dizem que o JMD  

divulga manifestações 

culturais pouco 

visualizadas na grande 

mídia.  

 

A divulgação ocorre por 

meio da cobertura de 

eventos, shows ou 

apresentações. 

A maioria diz diferenciar 

o tema Cultura de 

Entretenimento. E diz 

haver mais pauta de 

cultura que 

entretenimento. 

As pautas de cultura 

poderiam ser mais 

aprofundadas. 

Foram identificadas mais 

pauta de entretenimento que 

cultura. As três pautas de 

cultura tratam o assunto com 

profundidade. 

Agenda Cultural apresenta 

eventos restritos às duas 

regiões da cidade que 

concentram moradores de 

maior poder aquisitivo, mas 

com estilos diversos e preços 

populares. 

46% dizem haver  

predominância na relação 

entre um assunto e o 

gênero do entrevistado. 

 Todas as pautas com tema 

“política” ou “economia e 

finanças” trazem figuras 

masculinas como fonte de 

autoridade ou especialista no 

assunto. 

A grande maioria acredita 

que a diversidade de 

pontos de vista está 

representada nos debates 

de ideias dentro do JMD. 

 O debate e a exposição de 

pontos de vista diversos não 

foram verificados na análise 

dos programas, apesar de 

haver dois momentos que 

pediam esse contraponto. 
Fonte: Síntese elaborada pela autora do que foi observado no JMD sobre o aspecto Diversidade, a partir 

dos dados coletados. 

 

GRUPO 3 - INDEPENDÊNCIA 

A independência financeira e a independência administrativa de uma emissora são 

critérios defendidos pelos autores referenciados nessa pesquisa como essenciais à efetivação da 

Comunicação Pública. No entanto, buscaremos nessa análise verificar apenas a autonomia da 

equipe responsável pelo JMD em relação à administração central da UFRN e aos demais 

gestores da Instituição, além da postura profissional diante das autoridades públicas e do 

mercado publicitário, ou seja, se há influência política ou comercial, na produção jornalística. 
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Subgrupo E: 

Relação com a UFRN 

Nas cinco edições do JMD, em um total de 35 pautas, a UFRN foi mencionada em oito 

delas, ou seja, 22,85% das pautas fazem alguma referência à Universidade mantenedora da 

rádio UFM. 

Seis dessas pautas abordam assuntos de interesse público. Duas delas (nota de pesar pela 

morte de servidor da TVU e entrevista sobre o ponto eletrônico na UFRN) tratam de assuntos 

de interesse limitado. 

Ao responder à pergunta 57 do questionário aplicado à equipe do JMD, sobre os critérios 

pessoais utilizados na escolha de um assunto para pauta, nenhum dos inquiridos respondeu 

“importância do assunto para a UFRN ou para a comunidade acadêmica”. Quando solicitados 

na entrevista a dizer os critérios utilizados para definir a pauta do JMD, apenas um apontou 

“coisas da universidade”.  

Ainda na entrevista, quando perguntado como imagina que seja o perfil do ouvinte da 

UFM, nove pessoas falaram “comunidade acadêmica”, “pessoa culta” ou “intelectualizada”.  

Nas matérias ouvidas, houve apenas uma participação de um gestor da Universidade, ao 

falar sobre as vagas do Sistema de Seleção Unificado (SISU), classificada como pauta de 

interesse público. Já professores e servidores foram ouvidos por três vezes, como fonte 

especialista em determinado assunto, ou seja, pela contribuição intelectual que poderiam dar ao 

programa e não pelo cargo que ocupam.  

 Eventos ou ações oficiais da UFRN aparecem duas vezes (palestra/Investimento no 

mercado de ações; campanha/Testagem HIV e Sífilis). Em três pautas houve a divulgação de 

produção de professor ou aluno da UFRN (projeto/internet tátil; 2ª caminhada pelo Sistema 

Solar/projeto Ciência vai ao parque; pesquisa/ponte de Igapó). 

Quando perguntado “com que frequência o JMD divulga assunto institucional da 

UFRN” (questão 33), 38,5% responderam “apenas quando atende ao interesse público”. 38,5% 

disseram “diariamente” e 23,1% responderam “eventualmente”.  

Na questão quarenta e oito, 69,3% dos entrevistados responderam que “a gestão da 

UFRN reconhece e enfatiza o caráter público da UFM”. Em entrevista, os inquiridos 

esclareceram o que eles entendem por “gestão da UFRN”. Vejamos:  
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Quadro 20 – Significado para o termo “gestão da UFRN”. 

 

Fonte: Entrevista, abril 2017 

Na questão trinta e dois, 92,3% responderam SIM para a pergunta: “a equipe do JMD 

tem autonomia plena para decidir o que leva ao ar, sem ter que se submeter a alguma forma de 

censura prévia em órgãos públicos ou autorização de um agente externo”. Sendo que dessa 

porcentagem, 61,5% responderam que SIM, SEMPRE. 

Por “agente externo”, a maioria das citações aponta para uma figura integrante da 

administração da UFRN.  

Vejamos: 

Quadro 21 – O que você entende por “agente externo”? 

 

Fonte: Entrevista, abril 2017 
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Na pergunta, a gestão da UFRN reconhece e enfatiza o caráter público 

da UFM, para você “gestão da UFRN” significa:
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Na questão que pergunta se a equipe de produção do JMD tem 

autonomia plena para decidir o que leva ao ar, sem ter que se 

submeter a alguma forma de censura de órgãos públicos ou 

autorização de um agente externo, o que você entende por “agente 

externo”?
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A figura do agente externo aparece nos estudos de Bucci (2014) quando ele defende a 

independência editorial da mídia pública. Para ele, as escolhas dos programas, das equipes e 

das pautas jornalísticas devem ser decisões internas, não se reportando, em nenhum momento, 

à aprovação de autoridades externas 

Vale ressaltar que, das oito menções à Universidade, apenas uma delas foi qualificada 

como negativa: “entrevista sobre o ponto eletrônico na UFRN”. Nesse caso, a informação 

apresenta afirmações e questionamentos contrários à administração da UFRN, sem que a 

Instituição se pronunciasse a respeito do assunto.  

Ou seja, não houve o contraditório. 

Quando perguntados (questão 28) sobre qual seria a principal fonte de informação 

jornalística, nenhum dos sujeitos respondeu “canais oficiais da UFRN” ou “a comunidade 

acadêmica da UFRN”. 

Na questão 30, foi perguntado: “os jornalistas têm autonomia ao participar do programa, 

na condução de entrevistas ou na emissão de comentários, por exemplo? ”. Todos responderam 

SIM (61,5% SEMPRE; 23,1% FREQUENTEMENTE; 15,4% EVENTUALMENTE).  

 

Subgrupo F: 

Relação com autoridades públicas e anunciantes 

 As cinco edições do JMD analisadas apresentaram 14 fontes oficiais. Entenda-se, aqui, 

“fonte oficial” como pessoa ou nota/release/documento oficial que esteja falando em nome de 

um órgão, empresa ou instituição, pública ou privada, com exceção da UFRN. 

O programa mencionou quatro vezes alguma das instâncias governamentais: Município, 

Estado ou União. Para responder a essa questão foi considerada a menção direta a alguma 

prefeitura do Estado do RN, à governadoria do RN ou à Presidência da República, seus chefes, 

secretarias e ministérios e seus titulares. É levado em consideração apenas o conteúdo 

jornalístico. Duas dessas pautas foram classificadas como “positivas” e duas como “neutras”. 

Na questão 26, quase a totalidade (92,3%) diz que o jornalismo praticado no JMD é 

independente de pressões políticas. 15,4% apontaram “releases, autoridades e sites oficiais” 

como principal fonte de informação jornalística (questão 28). 

 Não foi verificada qualquer menção a anunciante ou apoiador institucional dentro do 

próprio programa.  
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 Quando perguntado se “há veiculação de anúncios privados ou institucionais no corpo 

do JMD, em forma de apoio cultural ou merchandising” (questão 42), 23% disseram SIM 

(inclusive, 15,4% responderam SIM, SEMPRE). 69,2% responderam NÃO.    

A divergência entre a análise do programa e a resposta do questionário motivou uma 

nova questão na entrevista. Procurou-se saber como ocorria essa veiculação de anúncios dentro 

do JMD. Vejamos: 

Quadro 22 – Como ocorre a veiculação de anúncios privados ou institucionais no corpo do JMD? 

 

Fonte: Entrevista, abril 2017 

Na entrevista, ficou esclarecido que as pessoas que responderam SIM para a pergunta 

sobre a presença de anúncios no “corpo do JMD”, entenderam “corpo do JMD” como todo o 

horário destinado ao jornal, incluindo o intervalo comercial, ou seja, não há anúncio direto e 

pago veiculado juntamente com o conteúdo jornalístico como observado na audição. 

 Mas o mais revelador foi o fato de alguns sujeitos que haviam respondido NÃO para a 

questão 42, apontarem situações que poderiam ser caracterizadas como anúncios dentro do 

jornal. “Acho que a gente acaba fazendo isso involuntariamente. [...] A Cooperativa de crédito 

é anunciante e vez ou outra um representante dela é entrevistado sobre temas que não teriam 

uma relevância de interesse público” (ENTREVISTADO 04). “Acontece que a pauta não está 

ligada ao marketing, mas tem vezes que pautamos shows que estão sendo divulgado na rádio, 

mas não há nenhum tipo de intervenção de alguém, nenhum pedido” (ENTREVISTADO 07). 
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 Quando perguntados (questão 39), “há veiculação de anúncios privados ou institucionais 

no break53 do JMD?”, 84,6% disseram SIM. Destes, 92,3% acreditam que fica claro para o 

ouvinte que essa veiculação trata-se de um anúncio.  

A partir da audição das cinco edições do JMD, verificamos que o programa apresenta 

os seguintes anúncios privados ou institucionais no break: 

- Apoio da ADURN-Sindicato: organização sindical que representa professores da UFRN; 

- Show de humor; 

- Chamada para assembleia da CREDSUPER: cooperativa de crédito 

- Plano de saúde CAURN;  

- Show musical;  

- Escola Robô Ciência. 

Podemos observar que os anúncios registrados nessa semana são de cunho cultural, 

educacional ou ligados, mesmo que indiretamente, à Instituição UFRN. 

Na questão 34, ao serem perguntados “a área editorial do JMD é inteira e claramente 

independente da área de captação de recursos da emissora”, 69,2% responderam SIM; o restante 

disse não saber responder. Dos que responderam SIM, 90% disseram que “essa independência 

é conhecida e respeitada dentro da emissora” (questão 36). 

 

Resumo: 

Quadro 23 - Síntese elaborada pela autora do que foi observado no JMD sobre o aspecto 

Independência, a partir dos dados coletados 

Questionário Entrevista Audição 

Ninguém escolheu 

“importância do assunto 

para a UFRN ou para a 

comunidade acadêmica” 

como critério pessoal de 

pauta do JMD. 

“Comunidade acadêmica, 

público culto e 

intelectualizado” é 

apontado como perfil do 

ouvinte do JMD. 

Apenas uma pessoa disse 

que “Coisas da 

Universidade” é um 

critério de pauta do JMD. 

Das 35 pautas, 8 tratam de 

assunto ligados à UFRN, 

sendo 6 de interesse 

público. Eventos ou ações 

oficiais da UFRN 

aparecem duas vezes 

A equipe considera que 

haja autonomia plena para 

decidir o que leva ao ar, 

sem ter que se submeter a 

Como “agente externo”, os 

entrevistados apontaram 

principalmente “reitora” e 

Das 8 pautas, apenas 1 

pode ser classificada como 

negativa para a UFRN.  

                                                           
53 Expressão em inglês utilizada para designar o intervalo comercial em rádio e TV. 
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alguma forma de censura 

ou autorização de um 

agente externo. 

“autoridades externas à 

UFRN” 

Gestor da UFRN foi 

ouvido em uma pauta. 

Servidores da UFRN 

aparecem três vezes como 

fonte especialista. 

A maioria diz que a gestão 

da UFRN reconhece e 

enfatiza o caráter público 

da UFM. 

Como “gestão da UFRN”, 

entendem, principalmente, 

reitora.  

 

A maioria não vê anúncio 

privado dentro do JMD e 

considera a área editorial 

do JMD inteira e 

claramente independente 

da área de captação de 

recursos da emissora. 

Alguns apontam 

entrevistas com artistas ou 

sobre eventos que estão 

anunciando na rádio como 

uma forma de anúncio 

dentro do programa. Mas 

isso ocorreria 

“involuntariamente”. 

Os anúncios diretos 

ocorrem, exclusivamente, 

nos intervalos comerciais.  

Anúncios com temática 

cultural, educacional ou 

ligados, mesmo que 

indiretamente, à 

Instituição UFRN 

Todos, em certa medida, 

dizem que os jornalistas 

têm autonomia ao 

participar do programa, na 

condução de entrevistas ou 

na emissão de 

comentários. 

Sobre a não participação da 

diretoria na reunião de 

pauta, a maioria acha isso 

ruim, mas destaca que não 

há reunião de pauta 

frequente. 

Não foi observada na 

participação dos jornalistas 

e bolsistas qualquer 

colocação que pudesse 

comprovar ou não a 

resposta dos entrevistados. 

Consideram que o 

jornalismo praticado no 

JMD é independente de 

pressões políticas. Duas 

pessoas apontaram 

“releases, autoridades e 

sites oficiais” como 

principal fonte de 

informação jornalística. 

 14 fontes oficiais. 

4 menções a instâncias 

governamentais. 

Fonte: Síntese elaborada pela autora do que foi observado no JMD sobre o aspecto Independência, a 

partir dos dados coletados. 

 

GRUPO 4 – DIFERENCIAÇÃO (DISTINTIVIDADE) 

 Busca-se aqui analisar os aspectos que diferenciam o JMD de um programa jornalístico 

em uma emissora comercial, levando-se em consideração as características estéticas e as 

escolhas editoriais, além da relação com anunciantes e autoridades e instituições públicas. Não 

é pretensão da pesquisa classificar os programas em “melhor” ou “pior”, apenas verificar a 
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distintividade. O programa Meio Dia RN, da rádio 98 FM, foi escolhido como paradigma de 

comparação por ir ao ar no mesmo horário do Jornal do Meio Dia. 

Subgrupo G: 

Gênero, Formato, Estilo e Linguagem 

 A partir dos critérios definidos nessa pesquisa, ao compararmos o JMD com o programa 

Meio Dia RN, observamos que há no jornal da UFM um cuidado com a elaboração textual, com 

a imparcialidade e com a veracidade dos fatos, que não é observado no jornal da emissora 

privada.  

 O JMD privilegia o padrão culto e formal de linguagem em todos os aspectos. Não foi 

constatada a presença de gírias, neologismos, linguagem coloquial, nem qualquer erro 

gramatical.  

Já o programa MDRN apresenta uma significativa informalidade textual, com a 

presença de palavrões, palavras chulas, piadas, expressões de duplo sentido, desdém, risos, 

comentários pejorativos de cunho sexual e religioso. Na edição do dia 13/02/2017, o 

apresentador fala “menas gente”. Ninguém corrige. Na edição do dia 14/02/2017, um dos 

participantes do programa chega a comentar que está “chocado” com o linguajar do principal 

apresentador.  

 Outro quesito que revela grande distintividade entre os dois programas é quanto a 

“emissão de opinião pessoal sobre assuntos diversos”. O MDRN transcorre quase que 

exclusivamente em cima da opinião pessoal e comentários dos apresentadores. No dia 

14/04/2017, três notas são lidas sem que se diga a fonte, apesar da fonte está escrita no roteiro.   

 O apresentador e os repórteres do JMD não emitem opinião pessoal. Todas as notícias 

foram transmitidas com a informação da fonte. 

Quanto ao formato dos programas, o JMD é estruturado com reportagens diferidas54, 

entrevistas e notas (lidas ao vivo pelo apresentador e gravadas pelos repórteres). Apresenta 

quadros especiais, tais como: Ciência; Universo Literário; Saúde em Dia; Agenda Cultural. Não 

foi verificada, nesses dias, a presença de reportagens especiais ou séries. 

O MDRN é estruturado em cima de leitura de notas, comentários, entrevistas e a 

participação por telefone de repórter falando sobre trânsito.  

                                                           
54 “Reportagem Diferida” é aquela cuja montagem acontece depois do desenrolar dos fatos, evitando a improvisação e a intervenção 
explícita do jornalista, mas podendo incluir intervenções complementares (BARROS, 2015). Pesquisa realizada por Barros (2015) junto 

às FMs comerciais de Natal revela que somente um programa jornalístico (Jornal das Seis – 96 FM) apresenta a notícia no formato de 

reportagem, sendo do tipo simultânea, ou seja, com narração dos fatos ao vivo.  
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Ambos os programas utilizam efeitos sonoros para marcar a apresentação de quadros, 

matérias especiais, séries ou participação especial de membros da equipe. Nenhum apresentou, 

nos dias analisados, comentário com especialista. 

Nem o JMD nem o MDRN apresentam os assuntos com abordagens inovadoras, 

formatos e estilos criativos (por exemplo: crônicas; debates; dramatização; documentários; 

humor; áudio-biografias, entrevistas concomitantes com fontes de posicionamentos opostos). 

No entanto, quase 54% dos entrevistados disseram que “há estímulo à experimentação e à 

inovação no JMD” (questão 49).  

Na entrevista, quando provocados a responder “Como se dá ou poderia ocorrer o 

estímulo à experimentação ou à inovação no JMD”, os poucos que se arriscaram a apresentar 

ideias, apontaram que seria por meio de “novos quadros” (três citações) ou a partir de 

“sugestões dos bolsistas e ouvintes” (três citações). 

Já 69% dos entrevistados responderam que “a linguagem do JMD é original” (questão 

54). Nessa mesma questão, 23% disseram que “NÃO é original porque repete padrões de 

linguagem comuns a outras emissoras da cidade”. 

Foi perguntado, então, durante a entrevista, “Em que aspectos encontramos 

originalidade na linguagem usada no JMD?”. Vejamos as respostas: 

Quadro 24 – Em que aspectos encontramos originalidade na linguagem usada no JMD? 

 

Fonte: Entrevista, abril 2017 
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As respostas dadas na entrevista mostram uma contradição em relação ao obtido na 

questão 54, já que a maioria respondeu que a linguagem não é original. Os que apontaram os 

possíveis aspectos onde haveria originalidade, não são objetivos. Apenas uma pessoa citou “os 

estudantes universitários”, como fonte de originalidade.  

Livrar-se do vício de fazer uma programação semelhante ao que está consolidado junto 

à maior parte do público é um desafio imprescindível às emissoras públicas que devem 

perseguir o objetivo de ser esteticamente diferente, argumenta Bucci (2014).   

Na edição do dia 14/02/2017 do JMD, houve problema técnico que deixou o 

entrevistado sem áudio durante 30 segundos. Não foi observado problema técnico no MDRN. 

Nas cinco edições analisada, foi verificado apenas um erro de informação no JMD. No 

dia 15/02/2017, a nota “Justiça atende Ministério Público Federal (MPF) e manda Urbana 

reintegrar 241 trabalhadores demitidos sem justa causa” traz a informação equivocada de que 

foi o MPF que determinou a reintegração e a multa a ser aplicada. Na verdade, essas decisões 

cabem à Justiça. Não houve correção. 

No programa MDRN, encontramos informações erradas em quatro edições. Em duas 

delas, houve correção.  

- No dia 13/04/2017, o apresentador afirma erroneamente: “Está na Constituição que a Polícia 

Militar é um braço das Forças Armadas, não pode fazer greve”. Faz ainda outras afirmações 

categóricas sem fundamentação. Em outro momento, apresentador afirma que ação de “Sarney 

Filho” leva Justiça a censurar Estadão. Ouvinte liga dizendo que a ação foi movida por 

“Fernando Sarney”. Apresentador afirma erroneamente que falou “Fernando Sarney” e não 

“Sarney Filho”. 

- No dia 15/04/2017, um ouvinte liga para corrigir comentário do apresentador e a mensagem é 

lida no ar. 

- No dia 16/04/2017, apresentadores divulgam nota enviada pela Prefeitura de Parnamirim 

corrigindo informação que fora dada na edição anterior. 

- No dia 17/04/2017, o apresentador troca nome de empresário em uma nota. Não houve 

correção.  

Com relação aos anunciantes, o JMD apresenta anúncios privados (já relacionados no 

grupo Independência), mas todos estão restritos ao intervalo comercial. 

Já o MDRN, além do material publicitário veiculado no intervalo comercial, apresenta 

anúncios dentro do programa, em meio ao conteúdo jornalístico, sem que haja uma separação 

clara entre as notícias jornalísticas e a propaganda paga, sendo alguns no formato testemunhal. 

Há entrevista com patrocinadores do programa e há menção a produtos fabricados por 
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convidados como, por exemplo, durante uma entrevista sobre um bloco de carnaval, o 

apresentador comenta que o diretor do bloco é também dono de uma empresa de água mineral.  

 

Subgrupo H: 

Assuntos e Fontes 

Uma das características que se espera de uma emissora pública é que busque explorar 

assuntos negligenciado pelas emissoras comerciais ou, pelo menos, adote abordagens diferentes 

para esses mesmos assuntos.  

De 35 pautas do JMD, 10 (quase 30% da produção) são abordadas também no programa 

da emissora comercial, no mesmo dia. 

Quadro 25 – Assuntos que se repetem nos dois programas 

Data Assuntos que se repetem nos dois 

programas 

Abordagem 

13/02 - Aumento da arrecadação do ICMS no 

RN  

- Esporte: futebol local 

- Previsão do tempo  

 

Abordagens semelhantes.  

14/02 Protesto de policiais militares do RN e 

suas mulheres 

Polícia Rodoviária Federal prende 

suspeito de liderar facção criminosa  

Previsão do Tempo 

 

15/02 Pagamento dos servidores do Estado 

Mutirão para emissão da carteira de 

identidade 

Pesquisa IBGE sobre economia 

brasileira (JMD abordou queda no 

comércio varejista do RN e MDRN 

abordou queda no setor de serviços 

nacional) 

JMD abordou queda no 

comércio varejista do RN e 

MDRN abordou queda no 

setor de serviços nacional 

16/02 Esporte: Campeonato Potiguar – 

resultados; Copa do Brasil – resultados 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da audição dos programas. 

Ao serem questionados sobre a definição de uma pauta para o JMD (questão 4), 38,5% 

dos inquiridos responderam que “escolhem com base no que está sendo abordado em outros 

veículos de comunicação”.  
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Na questão 28, sobre a principal fonte de informação jornalística, 76,9% disseram 

“portais de notícias da internet”. 

 Quando pedidos para informar até três critérios que utilizam na escolha de um assunto 

para a pauta do JMD (questão 57), 69,2% disseram “atualidade, notícias de importância do dia”. 

Apenas uma pessoa escolheu “ineditismo ou originalidade do assunto”. 

Para Bucci (2014), há conteúdos que não encontram espaço nas emissoras comerciais 

por não serem compreendidos ou enxergados pela indústria do entretenimento. Abordar esses 

conteúdos negligenciados de forma diferente e criativa, de acordo com UNESCO (2001) é 

missão da comunicação pública.  

Na questão 57, apenas uma pessoa (7,7%) disse que “assunto polêmico, que gera debate 

na sociedade” é critério de escolha de um assunto para pauta no JMD. 

Na análise das cinco edições do JMD, foi verificada a abordagem a dois assuntos 

considerados polêmicos, tabus ou que necessitam de um debate mais aprofundado na sociedade. 

Os assuntos foram “empoderamento feminino” e “inclusão de estudante com deficiência na 

escola pública”. Os dois temas aparecem no dia 15/04/2017. Em ambos os casos, a abordagem 

ocorreu a partir da iniciativa espontânea dos entrevistados, sem que houvesse provocação da 

equipe ou aprofundamento do assunto. 

Se compararmos com o programa da emissora comercial, nessa mesma semana, houve 

abordagem a oito desses temas que podem ser classificados nessa categoria de “polêmicos”, 

que são: direitos humanos; violência doméstica; ética profissional; porte de arma; censura à 

imprensa; pessoa em situação de rua; uso de drogas e reabilitação. Todos eles também foram 

abordados de forma superficial, sem que houvesse intenção deliberada da produção do 

programa MDRN em tratar desses assuntos. 

Temas como cultura, ciência, pesquisa, artes e história encontram pouco espaço no 

mercado, segundo Martín-Barbero (2002) e Zémor (2009).  

Nas cinco edições do JMD analisadas, encontramos três pautas classificadas como 

“cultura” e duas de “ciência e tecnologia”. No mesmo período, houve apenas uma pauta de 

“cultura” e nenhuma pauta de “ciência e tecnologia” no MDRN. 

Quando perguntado se a “pauta do JMD tem procurado divulgar manifestações culturais 

pouco visualizadas na grande mídia ou ‘ameaçadas de cair no esquecimento’, de modo a 

contribuir com a preservação do patrimônio imaterial brasileiro” (questão 12), 100% 

responderam SIM, sendo que 46,2% responderam SIM, SEMPRE. 
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Quando analisada a cobertura de evento religioso, nem o JMD, nem o MDRN abordou 

esse tipo de assunto. 

Resumo: 

Quadro 26 - Síntese do comparativo entre JMD e MDRN elaborada pela autora a partir da audição dos 

programas, tendo como referência o aspecto Distintividade. 

Aspectos JMD MDRN 

Gênero Informativo Opinativo 

Linguagem Linguagem simples, 

objetiva, que privilegia o 

padrão culto e formal da 

Língua Portuguesa em 

todos os aspectos. Não foi 

constatada a presença de 

gírias, neologismos, 

linguagem coloquial, nem 

qualquer erro gramatical.  

Linguagem simples e 

coloquial. Uso excessivo de 

adjetivações. Presença de 

palavrões, palavras chulas, 

piadas, expressões de duplo 

sentido, desdém, risos, 

comentários pejorativos de 

cunho sexual e religioso. Foi 

verificado erro gramatical 

grave. 

Formato Noticiário do tipo 

radiojornal; 

Predominância de notícias 

locais;  

Programa de 30 minutos, 

com três blocos;  

Abertura com escalada; 

Nota de passagem de bloco 

chamando para assuntos 

seguintes;  

Obediência ao roteiro; 

O programa traz anúncios 

privados apenas nos 

intervalos; 

Apresenta como notícia 

informações sobre eventos 

pagos; 

Apresenta quadros fixos.  

Predominância de 

reportagens, entrevistas e 

notas gravadas ou lidas ao 

vivo; 

Programa de opinião; 

Predominância de notícias 

regionais e nacionais; 

Programa de uma hora e 

meia, com quatro blocos; 

Existe um roteiro, mas nem 

sempre é seguido; 

 Notícias são acrescidas e 

suprimidas no decorrer do 

programa;  

O programa traz anúncios 

privados e públicos nos 

intervalos, anúncios entre as 

notícias em formato de 

testemunhais, leitura de 

notas publicitárias dentro do 

programa e entrevista com 

patrocinadores. 

Predominância de notas 

lidas ao vivo, opinião, 

entrevista e leitura de 

mensagens dos ouvintes. 
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Presença de recursos 

sonoros. 

Presença de recursos 

sonoros. 

Estilo de  

apresentadores e repórteres  

Estilo formal de 

apresentação; 

Apresentador não emite 

opinião; 

Notas curtas. Uso da 

ordem direta das frases; 

Durante as entrevistas, o 

jornalista repete o nome, 

função ou cargo do 

entrevistado; 

Uso da assinatura do 

repórter ao fim da 

matéria/entrevista. 

Irreverência, informalidade, 

os apresentadores 

conversam entre si, uso de 

termos coloquiais. 

Participação do ouvinte por 

mensagens de texto. 

Comentários seguidos de 

opiniões pessoais explícitas.  

Fontes 

Não achamos pertinente 

fazer um comparativo 

quantitativo porque um 

programa é bem mais longo 

que o outro e, portanto, 

apresenta um maior número 

de fontes. 

Presença de servidores da 

UFRN como fonte 

especialista. 

Populares aparecem como 

fonte ou personagem em 4 

pautas. 

Populares participam do 

programa com sugestões e 

críticas, que são lidas no ar.  

Assunto Destaque para cidadania, 

direito e justiça; esporte; 

meio-ambiente; 

entretenimento; cultura. 

Vale observar que as 

pautas de meio-ambiente 

são quase exclusivamente 

sobre Previsão do Tempo.  

Destaque para segurança 

pública, polícia e violência; 

política; economia; 

cidadania, direito e justiça. 

Relação com anunciante Anúncios privados 

veiculados exclusivamente 

nos intervalos comerciais. 

Na maioria das vezes sobre 

cultura ou ligados, mesmo 

que indiretamente, à 

UFRN. 

Anúncios privados 

veiculados nos intervalos 

comerciais e entre as 

notícias; em alguns 

momentos é possível 

confundir publicidade paga 

com notícia jornalística; 

presença de testemunhais.  

Fonte: Síntese do comparativo entre JMD e MDRN elaborada pela autora a partir da audição dos programas, 

tendo como referência o aspecto Distintividade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa parte do entendimento que, muito além da Informação – um direito já 

consagrado em declarações internacionais e na legislação brasileira – a Comunicação é um 

direito humano universal, mesmo que essa condição não esteja positivada. 

O primeiro grande desafio é, portanto, a delimitação do conceito de Comunicação 

Pública. A fluidez e a falta de consenso conceitual a respeito do tema fazem com que a 

Comunicação Pública se adapte a muitos pontos de vista e sentidos diferentes, mas tendo 

sempre o interesse público como prioridade, com a abordagem de temas vitais à sociedade e ao 

Estado. 

Para sustentar o perfil defendido nessa pesquisa como necessário a uma emissora que 

se pretenda pública, adotou-se um dos aspectos apontados por Brandão (2012), qual seja, a 

Comunicação Pública tratada como manifestação ou comunicação da sociedade civil 

organizada, como instrumento de mobilização das comunidades.  

Para desenvolver a análise sobre a programação jornalística da UFM, é preciso ainda 

identificar o status quo da rádio. Segundo grande desafio. A tarefa é difícil e pode-se dizer até 

que, atualmente, seja impossível estabelecer de maneira peremptória essa condição, pois a 

legislação nacional ainda é falha ao não detalhar os critérios para o enquadramento das 

emissoras em um dos três sistemas de radiodifusão existentes no Brasil.  

Por meio da análise documental, identificou-se a realidade jurídica do canal 

universitário, cuja permissão foi outorgada à FUNPEC, uma entidade de direito privado sem 

fins lucrativos.  Na prática, o funcionamento da rádio é de responsabilidade administrativa da 

Superintendência de Comunicação da UFRN. A escolha dos gestores é de livre decisão da 

reitoria, sem consulta pública. Não há mecanismos de participação efetiva da sociedade civil 

organizada como, por exemplo, conselhos gestores integrados por representantes de setores 

diversos. E a dependência de recursos é completa em relação ao Poder Executivo Federal. Por 

tudo isso é possível sugerir que haja uma aproximação da UFM com o campo das emissoras 

estatais.  

De certo que a UFM está subordinada a um aparato financeiro e administrativo estatal. 

Em nenhum momento, trabalha-se com uma hipótese diferente. No entanto, o serviço de 

radiodifusão pública se caracteriza mais pela sua finalidade efetivamente colocada em prática 

do que pelo regime ao qual está submetida a gestão. A EBC é controlada pelo Governo Federal, 

mas alguns dos seus canais veiculam programas típicos de uma emissora pública, como 

Caminhos da Reportagem, da TV Brasil. E a TV Cultura, apesar da dependência do Governo 
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do Estado de São Paulo, já provou que pode oferecer uma programação que educa com 

divertimento, como é o caso do premiado Castelo Rá-Tim-Bum. 

Com a Universitária FM de Natal ou com tantas outras pode não ser diferente, afinal, 

como esclarece Zuculoto (2010), é a partir da programação que as rádios estão se constituindo 

ou buscando se constituir em públicas, colocando em prática a natureza não comercial. Essa 

constatação dá sustentação ao objeto da pesquisa, que é a análise da programação jornalística 

da UFM, tendo como recorte o Jornal do Meio Dia, principal e mais complexo produto 

jornalístico da emissora. 

Dessa forma, independentemente do sistema de radiodifusão no qual esteja inserida, a 

programação de um veículo de comunicação integrante do campo público pode ser analisada 

conforme os quatro critérios que reúnem e resumem a proposta da UNESCO para a radiodifusão 

pública.  

A escolha pela UNESCO como paradigma, apesar de ser uma instituição sem poder 

normativo, deve-se ao fato de haver um amplo reconhecimento internacional pelo trabalho em 

prol dos direitos humanos desenvolvido no âmbito dessa Organização, palco de discussões e 

publicações sobre a democratização dos meios de comunicação de massa. 

A esses critérios propostos pela UNESCO (2001) – e tão bem destrinchados nas 188 

questões criadas por Bucci et al (2012) – foi dada uma interpretação com base em 

conhecimentos teóricos e empíricos de forma a aproximá-los da realidade da UFM e, assim, 

clarear a análise enquanto trabalho científico, dando bases sólidas para identificações e 

argumentações acerca do conteúdo jornalístico veiculado na rádio. 

A partir dessa relação é desenvolvido um método de análise de conteúdo jornalístico, 

criando subgrupos para os critérios Universalidade, Diversidade, Independência e 

Diferenciação, que, respeitando as peculiaridades de cada canal e sem servir de amarras ao 

trabalho intelectual do jornalista, possam ser utilizados como mecanismos de observação e de 

balizamento da programação em uma mídia pública. 

O referido método segue uma sequência lógica de etapas. Inicia-se com embasamento 

teórico e documental. A partir do conhecimento a respeito das especificidades da emissora são 

definidos os indicadores e, consequentemente, as perguntas que vão dar sustentação ao 

questionário, à entrevista e à audição. Com as respostas dos sujeitos e as observações pessoais 

do pesquisador preenchem-se os subgrupos, de forma a gerar inferências. Espera-se assim 

contribuir para o fortalecimento das emissoras do campo público. 
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Os dados da pesquisa revelam que há na equipe do JMD uma consciência sobre o dever 

e a importância de abordar assuntos diversos, ligados a minorias, e de trabalhar para possibilitar 

a participação plural e igualitária do cidadão na esfera pública, permitindo o debate de ideias. 

No entanto, o que se verifica na audição dos programas é a ausência desse debate e da exposição 

de pontos de vistas contraditórios. Do mesmo modo, a tímida presença dos assuntos ligados a 

minorias e daqueles que podem ser classificados de polêmicos se dá indiretamente, de forma 

“não intencional”, provocada pelo convidado e não deliberadamente pela equipe de produção.  

Leva-se a crer, portanto, que haja mais uma intenção que uma efetividade em promover o debate 

e a exposição de ideias plurais e relevantes à formação social. 

A Diversidade em um veículo de comunicação só se concretiza com o apoio às 

manifestações culturais, sobretudo as oriundas de grupos 

marginalizados ou as ameaçadas de extinção. A equipe do JMD diz que as manifestações 

culturais pouco visualizadas na grande mídia encontram espaço no noticiário da UFM. Não há 

dúvida que sim. Mas os próprios entrevistados afirmam que essas pautas poderiam ser mais 

aprofundadas e que elas surgem a partir de uma provocação externa. Além disso, a maioria das 

pautas que tratam do assunto refere-se a eventos, estando assim mais próximas do 

entretenimento, do que propriamente da cultura em sentido antropológico. 

Vale destacar que a preocupação com a veracidade das informações observada no JMD 

pode direcionar a equipe às fontes oficiais, o que não é por si só um erro, contanto que se tenha 

o cuidado de não dar ao noticiário o tom oficioso dos informativos governamentais ou 

organizacionais. Porém, ao recorrer com tanta frequência às fontes oficiais, deixa-se de acessar 

a voz das ruas. É inconcebível que a “população na rua” não seja apontada por nenhum dos 

sujeitos envolvidos nesse processo como fonte principal de informação jornalística, enquanto 

que “releases, autoridades e sites oficiais” são a preferência de uma parcela significativa dos 

entrevistados. 

Ao preocupar-se com as fontes e com o que elas representam subliminarmente, a 

comunicação pública deixa seu recado em questões como a igualdade de gênero, por exemplo. 

Quarenta e seis por cento dos que responderam ao questionário afirmam que, considerando as 

entrevistas que vão ao ar no JMD, é possível dizer que haja uma predominância na relação entre 

um assunto e determinado gênero. Apesar disso, somente a partir dos dados coletados nessa 

pesquisa, não é seguro afirmar que o JMD perpetua velhos padrões de representação. No 

entanto, há a necessidade de engajamento no sentido de promover a maior visibilidade 

feminina. Não se trata aqui de defender a preferência por fontes de determinado gênero em 
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detrimento da qualidade do conteúdo, mas é o olhar atento aos pequenos detalhes que faz a 

diferença na comunicação pública. 

As emissoras educativas e, mais recentemente, as ditas públicas têm, por vezes, a 

programação rotulada como “de elite”, pouco popular, o que justificaria as baixas audiências e 

acarretaria o afastamento do ouvinte jovem ou com pouca instrução escolar. A Comunicação 

Pública, em respeito ao critério da Universalidade, é para todos e um dos modos de garantir 

esse atributo é utilizando a forma gramatical culta, respeitando as variações linguísticas 

territoriais.  

Se a linguagem e os temas explorados do JMD lhe conferem uma amplitude, o mesmo 

não ocorre com a visibilidade geográfica. O programa não trata de assuntos específicos de 

determinadas comunidades, grupos ou regiões da cidade. A Agenda Cultural pode ser 

facilmente classificada como elitista, porque as dicas de entretenimento, apesar de baratas ou 

gratuitas, são todas de eventos concentrados nas zonas Leste e Sul da cidade, as duas com 

moradores de maior poder aquisitivo. Não há uma busca deliberada por explorar questões 

específicas das comunidades periféricas. É possível afirmar que o conteúdo do JMD não 

representa nem reflete os interesses culturais da grande maioria da população natalense.  

Não há aqui uma contestação às intenções dos jornalistas da UFM. Fica claro nos 

resultados tanto das entrevistas quanto dos questionários que existe uma preocupação e uma 

busca (mesmo que individual) por fazer um jornalismo público, o problema é saber o que cada 

um entende por “público” e como cada um resolve colocar isso em prática.  

Afinal de contas, como saber o que é de interesse público se o público não está inserido 

nessa discussão. O jornal acaba por se tornar um ambiente para exposição do que os 

profissionais envolvidos na produção acreditam ser o certo, mesmo que esse “certo” seja 

também de interesse público. 

O fato dos sujeitos ouvidos na pesquisa imaginarem o perfil do ouvinte do JMD como 

sendo de pessoas envolvidas com a comunidade acadêmica e com nível intelectual elevado pode 

justificar, mesmo que inconscientemente, as escolhas da equipe sobre a pauta. É necessária uma 

atenção nesse item para que se evite a armadilha de direcionar o conteúdo do jornal a esse nicho 

da população. 

Na era da interatividade, as redes sociais são pouco ou quase nunca utilizadas como 

ferramentas de produção de conteúdo pela equipe do JMD. Apesar de pautar o jornal pelo 

interesse público, não existe uma política de estímulo para que a população participe do 

programa. A julgar pelo que é visto e ouvido atualmente em programas diversos de rádios e 

TVs, principalmente comerciais, o espectador está cada vez mais participativo e uma emissora 
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pública tem o dever de fazer esse chamamento. Parece óbvio sugerir aqui a utilização das redes 

sociais, já que é improvável que uma rádio Universitária se encontre tão distante dos modernos 

meios digitais e do jornalismo colaborativo. 

O ouvinte de uma emissora pública precisa ser observado em suas particularidades e 

não como apenas mais um na multidão que é atingida pela programação de um veículo de 

comunicação de massa. O “sentir-se parte” de algo é essencial para despertar o interesse sobre 

a produção radiofônica. O desconhecimento sobre o público alvo e o distanciamento das 

comunidades periféricas fazem com que a rádio que deveria estar direcionada a todos, fale, de 

fato, a ninguém. 

Sabe-se que as formas de financiamento e de gestão são fatores preponderantes na 

condução de um veículo de comunicação. Diferentemente do que ocorre em emissoras privadas 

e, na prática, também nas estatais, os profissionais das emissoras públicas podem desfrutar de 

uma Independência funcional mais facilmente materializável, pois devem pautar suas decisões 

unicamente no princípio da supremacia do interesse público, sem ter que dar satisfações a 

políticos, anunciantes ou acionistas. 

No caso da rádio Universitária, a nomeação dos dirigentes se dá por decisão do reitor – 

além disso, não há um órgão regulador independente que possa dar uma salvaguarda aos 

integrantes da equipe. No entanto, como já dito antes, o que se pretende com essa pesquisa é 

verificar o comportamento da equipe responsável pela programação do JMD, mesmo dentro 

desse contexto de dependência financeira e administrativa característico de uma emissora 

estatal. 

É possível, pois, perceber uma autonomia editorial descrita pelos próprios sujeitos da 

pesquisa. A equipe do JMD diz se sentir com liberdade para trabalhar, sem identificar 

interferência de agente externo, seja público ou privado. 

Por tratar-se de um veículo inserido geograficamente em um ambiente universitário é 

esperado que haja uma predominância de temas e fontes ligadas a esse contexto. Entretanto, 

como visto na pesquisa, o assunto UFRN e a participação de pessoas (servidores, alunos e 

gestores) ligadas à instituição dá-se no JMD em concordância com o interesse público, na 

grande maioria das vezes. No período analisado não foi possível verificar o comportamento da 

equipe diante de um fato claramente negativo para a UFRN ou para o grupo político que está 

no poder.  

Apesar de não ser tema objeto dessa dissertação, é avaliada também a presença de 

anúncios nos intervalos do Jornal do Meio Dia e a relação da equipe jornalística com o setor 

comercial da emissora. Os anúncios guardam identidade com temas educativos e culturais e 
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estão limitados ao espaço destinado à propaganda, sem que haja uma “confusão” entre conteúdo 

jornalístico e apelo publicitário. 

Chama a atenção, no entanto, a fala de alguns entrevistados que apontaram uma espécie 

de propaganda indireta dentro do conteúdo jornalístico, como é o caso das entrevistas com 

artistas que estão anunciando na rádio sobre shows que irão realizar, informando inclusive o 

serviço do evento. O fato demonstra a fragilidade da relação de uma emissora pública com as 

fontes de renda – necessárias ao sustento de qualquer serviço –  e leva à certeza de que há uma 

necessidade permanente de vigilância e autoanálise a respeito dessa questão sob pena da 

programação sofrer influências alheias ao interesse público. 

Ao atender aos critérios Universalidade, Diversidade e Independência, uma emissora 

pública se afasta das demais estruturas de radiodifusão, fazendo-se reconhecer na comunidade 

onde esteja inserida como diferente. 

Na verdade, inexistem regras que definam um padrão estético específico para os 

noticiários em uma emissora pública, estatal ou comercial. Muito menos há assuntos exclusivos 

ou vetados a determinados sistemas. Pelo contrário, uma emissora que se pretenda pública deve 

ser o mais abrangente possível em suas abordagens. Mas, na prática, por vezes, as escolhas vão 

se dando sobre formatos que se repetem, que já estão consolidados e, portanto, deram certo com 

relação a audiência. Na luta por se fazer importante é preciso surpreender e, como bem defende 

Bucci (2014), revelar o invisível, pois do contrário, a emissora pública ganhará um ar de atração 

requentada, rebaixada, que vai a reboque. 

A complementariedade dos sistemas de radiodifusão prevista na Constituição pressupõe 

harmonia e equilíbrio entre os campos de atuação. Não há um sentido de hierarquia ou disputa 

entre eles, porém existem funções e condições distintas. É como alternativa que a Radiodifusão 

Pública deve ser encarada. Ao comparar o JMD com um jornal de uma emissora privada de 

Natal, a intenção não é estabelecer uma classificação de qualidade, mas sim verificar uma 

diferenciação na qualidade.  

Sem grandes esforços, observa-se entre os dois programas um fosso em relação a 

gênero, formato, estilo e linguagem adotados. Porém, o que sobressai nessa comparação é a 

diferença entre o cuidado que a equipe do JMD tem em respeitar as normas gramaticais, a 

veracidade das informações, a imparcialidade e a fundamentação das notícias, em relação ao 

que é verificado no outro jornal, que leva ao ar muitas opiniões embasadas apenas em 

considerações pessoais, por vezes, equivocadas, extremamente parciais e com um linguajar 

vulgar. 
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Por outro lado, ambos os programas veiculam mais pautas de assuntos factuais, notícias 

corriqueiras que são facilmente encontrados em outros veículos de comunicação, sobretudo na 

internet, do que assuntos originais, que exijam pesquisa e criatividade. Talvez pela falta de uma 

linha editorial mais clara, o conteúdo jornalístico da UFM repete temas e abordagens comuns 

às emissoras comerciais. O bolsista que chega acaba reproduzindo discursos sem que, na 

prática, haja espaço para experimentação e inovação.  

É importante perceber que a informação levada ao ar no JMD é, em parte, autoral, ou 

seja, repórteres vão às ruas colher informações, fazer entrevistas e elaborar reportagens. Ao 

mesmo tempo, os assuntos e até as abordagens das pautas diárias (aqui incluem-se notas, 

entrevistas e reportagens) parecem repetir-se, ou seja, são previsíveis ou copiadas de outros 

veículos de comunicação. 

Apesar do JMD se destacar com a presença de reportagens diferidas, outros tantos 

formatos inovadores – documentário, crônica, dramatização, por exemplo –  são ignorados. 

Curiosamente é nos quadros temáticos que se encontram as reportagens com mais originalidade, 

profundidade e direcionamento a faixas etárias diferentes. E é nesse ponto onde poderia residir 

a principal diferenciação. O perfil público da rádio e a não necessidade de manter uma audiência 

cativa abrem espaço para o novo. A experimentação e a originalidade podem vir por meio dos 

jovens bolsistas.  

Por tudo o que foi visto nessa pesquisa, percebe-se uma consciência da equipe do JMD 

sobre o papel da emissora pública, assim como um potencial para implementar um jornalismo 

efetivamente voltado a contribuir para formação social, cidadã e cultural do ouvinte. 

No entanto, por repetir padrões, negligenciar as vozes das ruas e não promover o 

aprofundamento e o debate de ideias, pode-se afirmar que o JMD não se constitui em uma 

alternativa efetiva ao fazer e ao pensar comunicação vistos na grande maioria das rádios, 

dependentes do mercado ou umbilicalmente controladas por políticos.  

Dessa forma, há razões para acreditar que o setor jornalístico da rádio UFM desenvolve 

uma programação parcialmente de acordo com as características definidas por UNESCO 

(2001).  

É necessário repensar o papel da UFM e discutir formas de construção de espaços. As 

criações culturais endógenas, de periferia, fincadas na raiz das comunidades precisam ter 

efetivamente um lugar na programação da rádio Universitária.  

Por fim cabe uma reflexão: O caminho traçado pelo trio Financiamento, Gestão e 

Programação pode definir o status de um veículo de radiodifusão, mas o comportamento 

editorial de uma emissora não precisa estar atrelado a um rótulo. A alma de uma rádio ou de 
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uma TV está no conteúdo que é levado ao ar e esse conteúdo está nas mãos de profissionais, 

como os jornalistas, por exemplo.  

Por vezes, antes mesmo de sofrer uma ingerência de cunho político ou comercial, o 

jornalista acomoda-se em uma situação de conforto e segurança, em uma prática de autocensura 

que lhe garanta um emprego ou pelo menos a “tranquilidade” no trabalho ao não divergir do 

empregador, seja ele público ou privado, ajudando a perpetuar uma cultura de fazer “mais do 

mesmo”.  

Sair dessa inércia, resistir aos modelos impostos pelo mercado e desenvolver uma 

programação criativa, ampla e original com foco no aprofundamento de ideias e na apresentação 

de pontos de vistas diversos é um desafio para qualquer emissora e exige um esforço individual. 

Mas é possível e, sobretudo, necessário, se estiver falando de um canal que se pretenda público. 

Os profissionais têm o poder da escolha. Cabe a cada um não ficar de braços cruzados à espera 

de “condições ideais” para desempenhar o papel de propulsores da cidadania.   
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ANEXO A -  QUESTIONÁRIO 

 

PESQUISA DE AVALIAÇÃO DO JORNAL DO MEIO DIA 

 

Olá! Para concluir a minha dissertação no Mestrado Profissional em Gestão de 

Processos Institucionais, é necessário e importante ouvir a sua opinião sobre aspectos do Jornal 

do Meio Dia, programa da Rádio Universitária FM de Natal.  

Os resultados obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos, exclusivamente, 

nessa dissertação. O questionário é anônimo. Apenas o pesquisador tem acesso às informações. 

Não existem respostas certas ou erradas, por isso solicito aos inquiridos que respondam 

de forma espontânea e sincera a todas as questões. Obrigada por sua colaboração. 

 

Maralice Magalhães de Freitas 

Mestranda 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

1 – QUANDO A QUESTÃO SE REFERIR A “PROGRAMA”, “NOTICIÁRIO”, OU “JMD” 

ESTÁ FAZENDO REFERÊNCIA AO “JORNAL DO MEIO DIA”. 

2 – QUANDO A QUESTÃO TROUXER A SIGLA “UFM” SIGNIFICA “RÁDIO 

UNIVERSITÁRIA FM DE NATAL” 

NAS ALTERNATIVAS DE RESPOSTAS, ENTENDA: 

3 – “FREQUENTEMENTE” COMO “VÁRIAS VEZES”; REPETIDAMENTE; COMO 

ALGO QUE FAZ PARTE DA ROTINA. 

4 – “EVENTUALMENTE” COMO UMA CONDIÇÃO POSSÍVEL, MAS INCERTA; QUE 

ACONTECE POR ACASO. 

5 – “SEMPRE”, COMO ALGO SEM EXCEÇÃO, UMA CONDUTA EFETIVA. 

6 – PEÇO A GENTILEZA DE RESPONDER AO QUESTIONÁRIO ATÉ O DIA 20 DE 

MARÇO DE 2017. 

Relação jurídica com a rádio Universitária FM (UFM). 

A – servidor ou terceirizado 6 - (46,2%) 

B – bolsista 7 - (53,8%) 
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Há quando tempo você trabalha na rádio UFM ou por quanto tempo permaneceu na emissora? 

A – menos de um ano         0 C – de cinco a oito anos   1 - 7,7% 

B – de um a quatro anos    11- 84,6% D – mais de oito anos       1 - 7,7% 

 

Faixa etária 

A – até 20 anos 1 - 7,7% 

B – de 21 a 30 anos 8 - 61,5% 

C – de 31 a 40 anos 3 - 23,1% 

D – de 41 a 50 anos 1 - 7,7%  

E – acima de 50 anos 0 

 

1 – NA SUA OPINIÃO, EXISTEM CRITÉRIOS OU DIRETRIZES PARA DEFINIÇÃO DA 

PAUTA DO JORNAL DO MEIO DIA (JMD)? SE A RESPOSTA FOR NEGATIVA PASSE 

PARA A QUESTÃO 4. 

Sim 13 

Não 0 

Não sei responder 0 

 

2 – ESSES CRITÉRIOS OU DIRETRIZES SÃO DE CONHECIMENTO PÚBLICO? 

SIM, EVENTUALMENTE 2 – 15,4% 

SIM, FREQUENTEMENTE 3 – 23,1% 

SIM, SEMPRE 2 – 15,4% 

NÃO 6 – 46,2% 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

3 – EXISTE UMA COMISSÃO RESPONSÁVEL POR ESSES CRITÉRIOS E PARA 

AVALIAR SE ELES ESTÃO SENDO OBSERVADOS PELA EQUIPE? 

SIM 3 

NÃO 9 

NÃO SEI RESPONDER 1 
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4 – QUANDO VOCÊ TEM QUE DEFINIR UMA PAUTA PARA UMA REPORTAGEM OU 

UMA ENTREVISTA, NA MAIORIA DAS VEZES, VOCÊ: (Escolha até TRÊS alternativas) 

 

 

5 – OS CIDADÃOS SÃO ESTIMULADOS A PARTICIPAR, COM CRÍTICAS E 

SUGESTÕES, DA ELABORAÇÃO DA PAUTA DO JMD? 

SIM, EVENTUALMENTE 4 - 30,8% 

SIM, FREQUENTEMENTE 1 – 7,7% 

SIM, SEMPRE 0 

NÃO 8 - 61,5% 

NÃO SEI RESPONDER 0 

3

1

2

5

10

8

2

3

0

2

4

6

8

10

12

A B C D E F G H

Legenda Contagem 

A- ESCOLHE A PAUTA SOZINHO COM BASE NOS SEUS CONCEITOS 

DE VALOR NOTÍCIA 
3 (23,1%) 

B- PAUTA COM BASE EM SUGESTÕES DE OUVINTES 1 (7,7%) 

C- ESCOLHE O ASSUNTO QUE ESTÁ EM EVIDÊNCIA NA UFRN 2 (15,4%) 

D- ESCOLHE COM BASE NO QUE ESTÁ SENDO ABORDADO EM 

OUTROS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 
5 (38,5%) 

E- DEFINE EM CONJUNTO COM A EQUIPE 10(76,9%) 

F- ESCOLHE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O PERFIL PÚBLICO 

DA RÁDIO 
8 (61,5%) 

G- ESCOLHE COM BASE EM NOTÍCIAS DA INTERNET 2 (15,4%) 

H- PAUTA ASSUNTO QUE ENVOLVE UMA DAS INSTÂNCIAS DO 

PODER PÚBLICO A PARTIR DE CANAIS OFICIAIS 
3 (23,1%) 
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6 – OS CIDADÃOS PARTICIPAM COM CRÍTICAS E SUGESTÕES SOBRE O 

CONTEÚDO DO JMD? SE A RESPOSTA FOR NEGATIVA PASSE PARA A QUESTÃO 

9. 

SIM, EVENTUALMENTE 5 - 38,5% 

SIM, FREQUENTEMENTE 2 - 15,4% 

SIM, SEMPRE 0 

NÃO 5 - 38,5% 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

7 – A EQUIPE DO JMD ACOLHE OU RESPONDE ESSAS CRÍTICAS E SUGESTÕES? 

SIM, EVENTUALMENTE 1 - 12,5% 

SIM, FREQUENTEMENTE 1 - 12,5% 

SIM, SEMPRE 4 - 50% 

NÃO 1 - 12,5% 

NÃO SEI RESPONDER 1 - 12,5% 

 

8 – ESSAS CRÍTICAS E SUGESTÕES SÃO DIVULGADAS NO AR DENTRO DO 

PROGRAMA? 

SIM, EVENTUALMENTE 2 - 25% 

SIM, FREQUENTEMENTE 0 

SIM, SEMPRE 0 

NÃO 5 - 62,5% 

NÃO SEI RESPONDER 1 - 12,5% 

 

9 – NA SUA OPINIÃO, EXISTE DIÁLOGO OU COMUNICAÇÃO INTERATIVA COM O 

OUVINTE QUE DESEJA DISCUTIR O CONTEÚDO E AS DECISÕES EDITORIAIS DO 

JMD? 

SIM, EVENTUALMENTE 3 - 23,1% 

SIM, FREQUENTEMENTE 0 

SIM, SEMPRE 0 

NÃO 9 - 69,2% 

NÃO SEI RESPONDER 1 - 7,7%  

 

10 – NA SUA OPINIÃO, O PROGRAMA POSSUI CONTEÚDO DESTINADO A 

PÚBLICOS DE FAIXAS ETÁRIAS DIFERENTES? 

SIM, EVENTUALMENTE 5 - 38,5% 

SIM, FREQUENTEMENTE 5 - 38,5% 

SIM, SEMPRE 3 - 23,1% 

NÃO 0 
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NÃO SEI RESPONDER 0 

 

11 – NA SUA OPINIÃO, O CONTEÚDO DO JMD REFLETE A DIVERSIDADE DE 

IDENTIDADES ÉTNICAS, RELIGIOSAS, SOCIAIS, ECONÔMICAS, ARTÍSTICAS, 

ETÁRIAS, DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL, DE PREFERÊNCIAS ESTÉTICAS – 

QUE ESTÃO PRESENTES NA SOCIEDADE LOCAL? 

SIM, EVENTUALMENTE 3 - 23,1% 

SIM, FREQUENTEMENTE 5 - 38,5% 

SIM, SEMPRE 4 - 30,8% 

NÃO 0 

NÃO SEI RESPONDER 1 - 7,7% 

 

12 – NA SUA OPINIÃO, A PAUTA DO JMD TEM PROCURADO DIVULGAR 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS POUCO VISUALIZADAS NA GRANDE MÍDIA OU 

“AMEAÇADAS DE CAIR NO ESQUECIMENTO”, DE MODO A CONTRIBUIR COM A 

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL BRASILEIRO? 

SIM, EVENTUALMENTE 4 - 30,8% 

SIM, FREQUENTEMENTE 3 - 23,1% 

SIM, SEMPRE 6 - 46,2% 

NÃO 0 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

13 – NA SUA OPINIÃO, O SEU TRABALHO NA UFM CONTRIBUI PARA O 

FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E PARA A EDUCAÇÃO DO OUVINTE? 

SIM, EVENTUALMENTE 0 

SIM, FREQUENTEMENTE 5 - 38,5% 

SIM, SEMPRE 8 - 61,5% 

NÃO 0 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

14 – NA SUA OPINIÃO, AS PESSOAS DAS DIVERSAS REGIÕES GEOGRÁFICAS 

(BAIRROS, ZONAS ETC) DA CIDADE APARECEM COMO FONTE OU PERSONAGEM 

NAS REPORTAGENS DO JMD? 

SIM, EVENTUALMENTE 2 - 15,4% 

SIM, FREQUENTEMENTE 8 - 61,5% 

SIM, SEMPRE 2 - 15,4% 
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NÃO 1- 7,7%   

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

15 – NA SUA OPINIÃO, HÁ NO JMD REPORTAGEM SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS 

QUE REVELEM AS PECULIARIDADES DE CADA REGIÃO DA CIDADE? 

SIM, EVENTUALMENTE 5 - 38,5% 

SIM, FREQUENTEMENTE 5 - 38,5% 

SIM, SEMPRE 1 - 7,7% 

NÃO 2 - 15,4% 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

16 – NA SUA OPINIÃO, HÁ NO JMD DIVULGAÇÃO DE PRODUÇÕES ARTISTÍCO-

CULTURAIS GERADAS POR COMUNIDADES DAS DIVERSAS REGIÕES DA 

CIDADE? (Entenda "comunidade" como grupo de pessoas com identidade cultural, social ou 

histórica) 

SIM, EVENTUALMENTE 4 - 30,8% 

SIM, FREQUENTEMENTE 4 - 30,8% 

SIM, SEMPRE 4 - 30,8% 

NÃO 1 - 7,7% 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

17 – NA SUA OPINIÃO, O NOTICIÁRIO TRATA EM PROFUNDIDADE DE ASSUNTOS 

ESPECÍFICOS DAS DIVERSAS COMUNIDADES DA CIDADE? (Entenda "comunidade" 

como grupo de pessoas com identidade cultural, social ou histórica) 

SIM, EVENTUALMENTE 1 - 7,7% 

SIM, FREQUENTEMENTE 8 - 61,5% 

SIM, SEMPRE 3 - 23,1% 

NÃO 1 - 7,7% 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

18 – NA SUA OPINIÃO, A UFM PRODUZ OU REPERCUTE MAIS CONTEÚDO: 

A – LOCAL 12 - 92,3% 

B – REGIONAL 0 

C – NACIONAL 0 

D – INTERNACIONAL 0 
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E – INSTITUCIONAL, SOBRETUDO LIGADO À UFRN 1 - 7,7% 

 

19 – A EMISSORA SE CORRIGE PUBLICAMENTE QUANDO DEIXA PASSAR, 

INADVERTIDAMENTE, UM ERRO OU UMA OPINIÃO EQUIVOCADA NO JMD? 

SIM, EVENTUALMENTE   3 - 23,1 

SIM, FREQUENTEMENTE 2 - 15,4% 

SIM, SEMPRE 6 - 46,2% 

NÃO 1 - 7,7% 

NÃO SEI RESPONDER 1 - 7,7% 

 

20 – A EMISSORA SE CORRIGE PUBLICAMENTE QUANDO DEIXA PASSAR, 

INADVERTIDAMENTE, NO JMD, UM CONTEÚDO DE PROSELITISMO OU DE 

CONVENCIMENTO POLÍTICO? 

SIM, EVENTUALMENTE 2 - 15,4% 

SIM, FREQUENTEMENTE 0 

SIM, SEMPRE 4 - 30,8% 

NÃO 1 - 7,7% 

NÃO SEI RESPONDER 6 - 46,2% 

 

21 – A EMISSORA TEM ORIENTAÇÕES EXPRESSAS PARA EVITAR O 

PROSELITISMO RELIGIOSO QUE POSSA SE MANIFESTAR, POR EXEMPLO, NA 

TRANSMISSÃO DE CERIMÔNIA DE UMA DETERMINADA RELIGIÃO? SE A 

RESPOSTA FOR NEGATIVA PASSE PARA A QUESTÃO 23. 

SIM 5 - 38,5% 

NÃO 3 - 23,1% 

NÃO SEI RESPONDER 5 - 38,5% 

 

22 – ESSAS ORIENTAÇÕES EVITAM O PROSELITISMO RELIGIOSO? 

SIM, EVENTUALMENTE 3 - 50% 

SIM, FREQUENTEMENTE 1 - 16,7% 

SIM, SEMPRE 1 - 16,7% 

NÃO 0 

NÃO SEI RESPONDER 1 - 16,7% 
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23 – A PAUTA DO JMD REFLETE DE MANEIRA IGUALITÁRIA AS DIVERSAS 

MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS LOCAIS? 

SIM, EVENTUALMENTE 2 - 15,4% 

SIM, FREQUENTEMENTE 3 - 23,1% 

SIM, SEMPRE 4 - 30,8% 

NÃO 4 - 30,8% 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

24 – NA SUA OPINIÃO, A DIVERSIDADE DE PONTOS DE VISTA ESTÁ 

REPRESENTADA NOS DEBATES DE IDEIAS DENTRO DO JMD? 

SIM, EVENTUALMENTE 2 - 15,4% 

SIM, FREQUENTEMENTE 5 - 38,5% 

SIM, SEMPRE 4 - 30,8% 

NÃO 1 - 7,7% 

NÃO SEI RESPONDER 1 - 7,7% 

 

25 – NA SUA OPINIÃO, O JORNALISMO PRATICADO NO JMD É OBJETIVO – NO 

SENTIDO DE EVITAR A OPINIÃO SEM FUNDAMENTO E SUPOSIÇÕES VAZIAS? 

SIM, EVENTUALMENTE 1 - 7,7% 

SIM, FREQUENTEMENTE 3 - 23,1% 

SIM, SEMPRE 9 - 69,2% 

NÃO 0 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

26 – NA SUA OPINIÃO, O JORNALISMO PRATICADO NO JMD É INDEPENDENTE DE 

PRESSÕES POLÍTICAS? 

SIM, EVENTUALMENTE 2 - 15,4% 

SIM, FREQUENTEMENTE 1 - 7,7% 

SIM, SEMPRE 9 - 69,2% 

NÃO 1 - 7,7%  

NÃO SEI RESPONDER 0 
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27 – NA SUA OPINIÃO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS ENTREVISTADOS DO 

JMD É POSSÍVEL DIZER QUE HAJA UMA PREDOMINÂNCIA NA RELAÇÃO ENTRE 

UM ASSUNTO E DETERMINADO GÊNERO, POR EXEMPLO, FONTES MASCULINAS 

PARA ASSUNTOS DE ECONOMIA E POLÍTICA E FONTES FEMININAS PARA 

ASSUNTOS LIGADOS A FAMÍLIA E COMPORTAMENTO? 

SIM, EVENTUALMENTE   4 - 30,8%  NÃO                                5 - 38,5% 

SIM, FREQUENTEMENTE 2 - 15,4% NÃO SEI RESPONDER 2 - 15,4% 

SIM, SEMPRE                      0  
 

 

 

28 – A SUA PRINCIPAL FONTE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA É: (Escolha apenas 

uma questão) 

A – PORTAIS DE NOTÍCIAS DA INTERNET 10 - 76,9% 

B – REDES SOCIAIS 1 - 7,7% 

C – JORNAIS IMPRESSOS 0 

D – OUTRAS EMISSORAS DE RÁDIO DE NATAL 0 

E – TELEJORNAIS 0 

F – A POPULAÇÃO NA RUA 0 

G – O OUVINTE DA UFM 0 

H – RELEASES, AUTORIDADES E SITES OFICIAIS 2 - 15,4% 

I – CANAIS OFICIAIS DA UFRN 0 

J – A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFRN 0 

 

29 – NA SUA OPINIÃO, O CONTEÚDO JORNALÍSTICO PRODUZIDO PELA RÁDIO 

UFM LEVA EM CONSIDERAÇÃO O INTERESSE PÚBLICO? 

SIM, EVENTUALMENTE   1 - 7,7% 

SIM, FREQUENTEMENTE   2 - 15,4% 

SIM, SEMPRE 10 - 76,9% 

NÃO 0 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

30 – NA SUA OPINIÃO, OS JORNALISTAS TÊM AUTONOMIA AO PARTICIPAR DO 

PROGRAMA, NA CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS OU NA EMISSÃO DE 

COMENTÁRIOS, POR EXEMPLO? 

SIM, EVENTUALMENTE 2 - 15,4% 

SIM, FREQUENTEMENTE 3 - 23,1% 

SIM, SEMPRE 8 - 61,5% 
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NÃO 0 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

31 – A DIREÇÃO DA RÁDIO PARTICIPA DA REUNIÃO DE PAUTA DO JMD? 

SIM, EVENTUALMENTE 1 - 7,7% 

SIM, FREQUENTEMENTE 0 

SIM, SEMPRE 0 

NÃO 11 - 84,6% 

NÃO SEI RESPONDER 1 - 7,7% 

 

32 – NA SUA OPINIÃO, A EQUIPE DE PRODUÇÃO DO JMD TEM AUTONOMIA PLENA 

PARA DECIDIR O QUE LEVA AO AR, SEM TER QUE SE SUBMETER A ALGUMA 

FORMA DE CENSURA PRÉVIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS OU AUTORIZAÇÃO DE UM 

AGENTE EXTERNO? 

SIM, EVENTUALMENTE 2 - 15,4% 

SIM, FREQUENTEMENTE 2 - 15,4% 

SIM, SEMPRE 8 - 61,5% 

NÃO 0 

NÃO SEI RESPONDER 1 - 7,7% 

 

33 – COM QUE FREQUÊNCIA O JMD DIVULGA ASSUNTO INSTITUCIONAL DA 

UFRN? 

DIARIAMENTE 5 – 38,5% 

EVENTUALMENTE 3 - 23,1% 

APENAS QUANDO ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO 5 - 38,5% 

NUNCA 0 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

34 – A ÁREA EDITORIAL DO JMD É INTEIRA E CLARAMENTE INDEPENDENTE DA 

ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA EMISSORA? SE A RESPOSTA FOR 

NEGATIVA PASSE PARA A QUESTÃO 37. 

SIM 9 - 69,2% 

NÃO 0 

NÃO SEI RESPONDER 4 - 30,8% 

 



155 
 

35 – ESSA INDEPENDÊNCIA É CLARA PARA O PÚBLICO, ESTANDO DESCRITA EM 

DOCUMENTO OFICIAL, POR EXEMPLO? 

SIM 1 - 10% 

NÃO 3 - 30% 

NÃO SEI RESPONDER 6 - 60% 

 

36 – ESSA INDEPENDÊNCIA É CONHECIDA E RESPEITADA DENTRO DA 

EMISSORA? 

SIM, EVENTUALMENTE 1 – 10% 

SIM, FREQUENTEMENTE 2 – 20% 

SIM, SEMPRE 6 - 60% 

NÃO 0 

NÃO SEI RESPONDER 1 – 20% 

 

37 – NA SUA OPINIÃO, A ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA EMISSORA ESTÁ 

CLARAMENTE ORIENTADA A NÃO EXERCER QUALQUER INGERÊNCIA OU 

INFLUÊNCIA SOBRE A ÁREA RESPONSÁVEL PELA TOMADA DE DECISÕES 

EDITORIAIS? 

SIM 5 – 38,5% 

NÃO 2 – 15,4% 

NÃO SEI RESPONDER 6 – 46,2% 

 

38 – NA SUA OPINIÃO, AO DIALOGAR COM SEUS PARCEIROS PRIVADOS OU 

ANUNCIANTES INSTITUCIONAIS, A EMISSORA SABE SE DIFERENCIAR 

EXPLICITAMENTE DAS EMISSORAS COMERCIAIS? 

SIM 7 - 53,8% 

NÃO 2 - 15,4% 

NÃO SEI RESPONDER 4 - 30,8% 

 

39 – HÁ VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS PRIVADOS OU INSTITUCIONAIS NO BREAK 

DO JMD? SE A RESPOSTA FOR NEGATIVA PASSE PARA A QUESTÃO 41. (Entenda 

“anúncio institucional” como publicidade paga por órgão público, não incluindo aí o material 

produzido pela UFRN ou pela COMUNICA) 

SIM, EVENTUALMENTE 2 - 15,4% 

SIM, FREQUENTEMENTE 1 - 7,7% 
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SIM, SEMPRE 8 - 61,5% 

NÃO 0 

NÃO SEI RESPONDER 2 - 15,4% 

 

40 – NA SUA OPINIÃO, FICA CLARO PARA O OUVINTE QUE ESSA VEICULAÇÃO 

TRATA-SE DE UM ANÚNCIO? 

SIM, EVENTUALMENTE 0 

SIM, FREQUENTEMENTE 2 – 15,4% 

SIM, SEMPRE 10 - 76,9% 

NÃO 1 – 7,7% 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

41 – O PÚBLICO É INFORMADO SOBRE AS RELAÇÕES DA EMISSORA COM SEUS 

ANUNCIANTES? 

SIM, EVENTUALMENTE 1 - 7,7% 

SIM, FREQUENTEMENTE 0 

SIM, SEMPRE 1 - 7,7% 

NÃO 7 - 53,8% 

NÃO SEI RESPONDER 4 - 30,8% 

 

42 – HÁ VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS PRIVADOS OU INSTITUCIONAIS NO CORPO 

DO JMD, EM FORMA DE APOIO CULTURAL OU MERCHANDISING? (Entenda 

“anúncio institucional” como publicidade paga por órgão público, não incluindo aí o material 

produzido pela UFRN ou pela COMUNICA). 

SIM, EVENTUALMENTE 1 - 7,7% 

SIM, FREQUENTEMENTE 0 

SIM, SEMPRE 2 - 15,4% 

NÃO 9 - 69,2% 

NÃO SEI RESPONDER 1 - 7,7% 

 

43 – NA SUA OPINIÃO, O PERFIL DO OUVINTE DO JMD É LEVADO EM 

CONSIDERAÇÃO PARA DEFINIR O CONTEÚDO DO PROGRAMA? 

SIM, EVENTUALMENTE 2- 15,4% 

SIM, FREQUENTEMENTE 1 - 7,7% 

SIM, SEMPRE 3- 23,1% 
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NÃO 1 - 7,7% 

NÃO, PORQUE O PERFIL DO OUVINTE DO JMD NÃO É CONHECIDO 6- 46,2% 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

44 – NA SUA OPINIÃO, O OUVINTE DO JMD É CHAMADO A SE MANIFESTAR 

SOBRE A SATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO E O FORMATO DO PROGRAMA? 

SIM, EVENTUALMENTE   0 NÃO                                12 - 92,3% 

SIM, FREQUENTEMENTE 1 - 7,7% NÃO SEI RESPONDER 0 

SIM, SEMPRE                       0  
 

 

 

45 – A EQUIPE DO JMD USA A WEB PARA PROMOVER A ESCOLHA PELO PÚBLICO 

DE PAUTAS PARA O PROGRAMA? 

SIM, EVENTUALMENTE 1 - 7,7% 

SIM, FREQUENTEMENTE 0 

SIM, SEMPRE 0 

NÃO 12 - 92,3% 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

46 – EXISTE UM SISTEMA INTERNO OU UMA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E AJUSTE DA QUALIDADE DO CONTEÚDO DO JMD? SE A 

RESPOSTA FOR NEGATIVA PASSE PARA A QUESTÃO 48. 

SIM, EVENTUALMENTE 2 - 15,4% 

SIM, FREQUENTEMENTE 0 

SIM, SEMPRE 1 - 7,7% 

NÃO 7 - 53,8% 

NÃO SEI RESPONDER 3 - 23,1% 

 

47 – NA SUA OPINIÃO, ESSE SISTEMA É BEM COMPREENDIDO PELA EQUIPE 

ENVOLVIDA NA PRODUÇÃO DO JMD? 

SIM, EVENTUALMENTE 1 - 20% 

SIM, FREQUENTEMENTE 1 - 20%  

SIM, SEMPRE 1 - 20% 

NÃO 1 - 20% 

NÃO SEI RESPONDER 1 - 20% 
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48 – NA SUA OPINIÃO, A GESTÃO DA UFRN RECONHECE E ENFATIZA O CARÁTER 

PÚBLICO DA UFM? 

SIM, EVENTUALMENTE 3 - 23,1% 

SIM, FREQUENTEMENTE 2 - 15,4% 

SIM, SEMPRE 4 - 30,8% 

NÃO 3 - 23,1% 

NÃO SEI RESPONDER 1 - 7,7% 

 

49 – NA SUA OPINIÃO, HÁ ESTÍMULO À EXPERIMENTAÇÃO E À INOVAÇÃO NO 

JMD? 

SIM, EVENTUALMENTE 5 - 38,5% 

SIM, FREQUENTEMENTE 0 

SIM, SEMPRE 2 - 15,4% 

NÃO 6 - 46,2% 

NÃO SEI RESPONDER 0 

 

50 – NA SUA OPINIÃO, A UFM É PERCEBIDA PELOS SEUS PARES (AS OUTRAS 

EMISSORAS, PÚBLICAS E PRIVADAS) COMO UM CELEIRO DE BOAS IDEIAS? 

SIM, EVENTUALMENTE 5 - 38,5% 

SIM, FREQUENTEMENTE 3 - 23,1% 

SIM, SEMPRE 1 - 7,7% 

NÃO 3 - 23,1% 

NÃO SEI RESPONDER 1- 7,7% 

 

51 – NA SUA OPINIÃO, A UFM É PERCEBIDA PELOS SEUS PARES (AS OUTRAS 

EMISSORAS, PÚBLICAS E PRIVADAS) COMO UM CELEIRO DE BONS 

PROFISSIONAIS E UM LOCAL QUE REVELA TALENTOS? 

SIM, EVENTUALMENTE 3 - 23,1% 

SIM, FREQUENTEMENTE 5 - 38,5% 

SIM, SEMPRE 1 - 7,7% 

NÃO 1 - 7,7% 

NÃO SEI RESPONDER 3 - 23,1% 
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52 – HÁ EXEMPLO DE PROGRAMAS, ESTILOS, LINGUAGEM OU FORMATOS DE 

PROGRAMAS QUE FORAM GERADOS DENTRO DA UFM E DEPOIS ASSIMILADOS 

POR OUTRAS EMISSORAS? 

 

SIM 2 - 15,4% 

NÃO 0 

NÃO SEI RESPONDER 11 - 84,6% 

 

53 – NA SUA OPINIÃO, O CONTEÚDO VEICULADO NO JMD É REPERCUTIDO OU 

SERVE DE FONTE PARA OUTRAS EMISSORAS? 

SIM, EVENTUALMENTE         4 - 30,8% NÃO                                         6 - 46,2% 

SIM, FREQUENTEMENTE       0 NÃO SEI RESPONDER          3 - 23,1% 

SIM, SEMPRE                             0  

 

54 – NA SUA OPINIÃO, A LINGUAGEM DO JMD É ORIGINAL? 

SIM, EVENTUALMENTE 6 - 46,2% 

SIM, FREQUENTEMENTE 1 - 7,7% 

SIM, SEMPRE 2 - 15,4% 

NÃO, POIS REPETE PADRÕES DE LINGUAGEM COMUNS A 

OUTRAS EMISSORAS DA CIDADE 
3 - 23,1% 

NÃO SEI RESPONDER 1 - 7,7% 

 

55 – HÁ, NO ÂMBITO DA RÁDIO UFM, ANÁLISE DA LINGUAGEM UTILIZADA NO 

JMD? 

SIM, EVENTUALMENTE 0 

SIM, FREQUENTEMENTE 1 - 7,7% 

SIM, SEMPRE 2 - 15,4% 

NÃO 9 - 69,2% 

NÃO SEI RESPONDER 1 - 7,7% 

 

56 – NA SUA OPINIÃO, A IMPRENSA LOCAL, CRÍTICOS OU PROFISSIONAIS DA 

ÁREA RECONHECEM ORIGINALIDADE E VALOR ESTÉTICO OU CULTURAL NO 

JMD? 

SIM, EVENTUALMENTE 4 - 30,8% 

SIM, FREQUENTEMENTE 0 
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SIM, SEMPRE 3 - 23,1% 

NÃO 5 - 38,5% 

NÃO SEI RESPONDER 1- 7,7% 

 

 

57 – QUE CRITÉRIOS VOCÊ UTILIZA NA ESCOLHA DE UM ASSUNTO PARA PAUTA 

DE REPORTAGEM OU ENTREVISTA? (Escolha até 3 alternativas) 

 

Legenda Contagem 

A – IMPORTÂNCIA DO ASSUNTO PARA A SOCIEDADE, SERVIÇO, 

UTILIDADE PÚBLICA 
11 - 84,6% 

B – IMPORTÂNCIA DO ASSUNTO PARA A UFRN OU PARA A 

COMUNIDADE ACADÊMICA 
0 

C – INTERESSE PÚBLICO 10 - 76,9% 

D – ABRANGÊNCIA DA NOTÍCIA 0 

E – IMPACTO DA NOTÍCIA E REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS 0 

F – ATUALIDADE, NOTÍCIAS DE IMPORTÂNCIA DO DIA 9 - 69,2% 

G – NOTÍCIA DESTAQUE NA IMPRENSA 1 - 7,7%  

H – CONHECIMENTO OU IDENTIFICAÇÃO COM O ASSUNTO 0 

I – INEDITISMO OU ORIGINALIDADE DO ASSUNTO 1 - 7,7% 

J – OPORTUNIDADE, FACILIDADE DE FONTE E DE PERSONAGEM 1 - 7,7% 

K – ASSUNTO POLÊMICO, QUE GERA DEBATE NA SOCIEDADE 1 - 7,7% 

L – TEMA NEGLIGENCIADO POR OUTRAS EMISSORAS 5 - 38,5% 

 

11

0

10

0 0

9

1

0

1 1 1

5

0

2

4

6

8

10

12

A B C D E F G H I J K L



161 
 

58 – NA SUA OPINIÃO, QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS OBSTÁCULOS PARA A 

QUALIDADE DA PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA UFM? (Escolha até 3 alternativas) 

 

Legenda Contagem 

A – ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 6 - 46,2% 

B – QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS 1 - 7,7% 

C – QUADRO DE PESSOAL REDUZIDO 4 - 30,8% 

D – QUALIDADE DOS BOLSISTAS 1 - 7,7% 

E – FALTA DE DIRECIONAMENTO DA GESTÃO 6 - 46,2% 

F – FALTA DE AUTONOMIA EDITORIAL 0 

G – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E FUNCIONAL 1 - 7,7% 

H – PROBLEMAS TÉCNICOS E ALCANCE REDUZIDO DO SINAL DA 

UFM  
9 - 69,2% 

I – DESCONHECIMENTO SOBRE O PÚBLICO ALVO (OUVINTE) 7 - 53,8% 

 

59 – VOCÊ SE SENTE ESTIMULADO A TRABALHAR NA UFM? 

SIM, EVENTUALMENTE     4 - 30,8% NÃO                                      1 - 7,7% 

SIM, FREQUENTEMENTE   4 - 30,8% NÃO SEI RESPONDER       0 

SIM, SEMPRE                         4 - 30,8%  
 

 

 

60 – SE A RESPOSTA ANTERIOR FOR “SIM”, RESPONDA POR QUÊ. (Escolha apenas 

uma alternativa)         

Legenda Contagem 

A – A RÁDIO UFM DESENVOLVE UM JORNALISMO PÚBLICO. 

 

2 - 16,7% 

B – POR CAUSA DA ESTABILIDADE E DA REMUNERAÇÃO. 

 

1- 8,3% 

C – O AMBIENTE DE TRABALHO É SATISFATÓRIO. 

 

2 - 16,7% 
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D – A POSSIBILIDADE DE DESENVOLVER PRODUÇÕES 

CRIATIVAS, INDEPENDENTES E ORIGINAIS. 

 

3 - 25% 

E  –  PORQUE A RÁDIO UFM É UMA VITRINE PROFISSIONAL. 

 

0 

F – PORQUE A RÁDIO UFM É UM LOCAL PROPÍCIO AO 

APRENDIZADO PROFISSIONAL. 

 

4 - 33,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

ANEXO B -  ROTEIRO PARA AUDIÇÃO DOS PROGRAMAS 

 

Para análise de conteúdo elaboramos um quadro com critérios objetivos que atendem às 

características definidas pela UNESCO para uma emissora de radiodifusão pública. 

Observações:  

1) Uma mesma reportagem, entrevista ou nota pode trazer mais de um assunto e, portanto, 

se enquadrar em categorias diferentes tanto de temas quanto de abrangência (local, 

regional, nacional, internacional ou institucional). 

2) Para classificar a categoria temática que a notícia se enquadra é preciso que haja um 

desenvolvimento do assunto, não basta apenas uma citação. 

3) As questões se referem principalmente à regiões e bairros de Natal porque o alcance do 

sinal da rádio UFM é local. 

4) Para se considerar um conteúdo sobre “manifestação cultural” é preciso que haja uma 

intenção em discutir essa “manifestação cultural” e não somente citá-la.  

5) Na questão 15, entende-se como “posicionamento político partidário”, qualquer 

opinião, crítica ou elogio a determinado político ou partido. 

NOME DO PROGRAMA:  

DATA DE EXIBIÇÃO:  

EMISSORA:  

TEMPO DE DURAÇÃO (inclui a produção jornalística e os breaks):  

QUANTIDADE DE BLOCOS:  

TEMAS ABORDADOS NESSA EDIÇÃO: 

REPORTAGEM: 

ENTREVISTA/SONORA: 

NOTA: 

 

UNIVERSALIDADE 

01 - Em quais dessas categorias as reportagens do programa se enquadram? 

(   ) o programa não apresenta reportagem. 

(   ) Cidadania, Direitos, Justiça 

(   ) Cidades 

(   ) Ciência e Tecnologia 
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(   ) Comportamento e Família 

(   ) Cultura 

(   ) Economia e Finanças 

(   ) Educação 

(   ) Esporte 

(   ) Entretenimento 

(   ) Meio Ambiente 

(   ) Política 

(   ) Religião 

(   ) Saúde 

(   ) Segurança Pública, Polícia, violência urbana 

(   ) Serviço, utilidade pública 

(   ) Turismo 

(   ) Outros 

Dessas notícias quantas são: (Observação, para responder essa questão será levada em 

consideração o maior destaque dado ao assunto) 

(   ) locais 

(   ) regionais 

(   ) nacionais 

(   ) internacionais 

(  ) institucional ligados à UFRN 

 

02 - Em quais dessas categorias as notas lidas pelo apresentador ou por repórter do programa 

se enquadram? 

(   ) o programa não apresenta notas. 

(   ) Cidadania, Direitos, Justiça 

(   ) Cidades 

(   ) Ciência e Tecnologia 

(   ) Comportamento e Família 

(   ) Cultura 

(   ) Economia e Finanças 

(   ) Educação 

(   ) Esporte 
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(   ) Entretenimento 

(  ) Meio Ambiente 

(   ) Política 

(   ) Religião 

(   ) Saúde 

(   ) Segurança Pública, Polícia, violência urbana 

(   ) Serviço, utilidade pública 

(   ) Turismo 

 (   ) Outros 

 

Dessas notícias quantas são: 

(   ) locais 

(   ) regionais 

(   ) nacionais 

(   ) internacionais 

(   ) institucional ligados à UFRN 

 

03 - Em quais dessas categorias as entrevistas ou sonoras do programa se enquadram? 

(   ) o programa não apresenta entrevistas ou sonoras. 

(   ) Cidadania, Direitos, Justiça 

(   ) Cidades 

(   ) Ciência e Tecnologia 

(   ) Comportamento e Família 

(   ) Cultura 

(   ) Economia e Finanças 

(   ) Educação 

(   ) Esporte 

(  ) Entretenimento 

(   ) Meio Ambiente 

(   ) Política 

(   ) Religião 

(   ) Saúde 

(   ) Segurança Pública, Polícia, violência urbana 

(   ) Serviço, utilidade pública 
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(   ) Turismo 

 (   ) Outros 

 

Dessas notícias quantas são: 

(   ) locais 

(   ) regionais 

(  ) nacionais 

(   ) internacionais 

(  ) institucional ligados à UFRN 

 

04 - O programa apresenta conteúdo que identifica alguma região ou bairro da cidade do Natal? 

(   ) sim  - Qual região ou bairro?  

(   ) não 

 

05 - O programa apresenta conteúdo que trata de assuntos específicos de alguma região ou 

bairro da cidade? 

(  ) sim - Qual região ou bairro? 

(  ) não 

 

06 - A participação da população é estimulada a partir da divulgação de contatos? 

(  ) sim -  Por meio de quais instrumentos? 

(   ) Email 

(   ) WhatsApp 

(   ) Telefone 

(   ) Pessoalmente 

(   ) Outros 

(   ) não 

 

07 - O programa apresenta reportagem pautada a partir de sugestão do ouvinte? É preciso que 

essa informação esteja clara na apresentação do programa. 

(   ) sim 

(   ) não 



167 
 

08 - O ouvinte participa do programa com perguntas, opiniões ou sugestões, ao vivo ou por 

mensagem? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

09 - A equipe usa uma linguagem de fácil compreensão para ouvintes diversos e se preocupa 

em esclarecer termos técnicos e específicos de determinadas áreas?  

(  ) sim 

(  ) não 

 

DIVERSIDADE (PLURALIDADE) 

10 - O programa apresenta conteúdo, não publicitário, sobre manifestações culturais? 

(  ) sim - Quais manifestações culturais? 

(  ) não 

 

11 - O programa, na mesma edição, aborda formas diversas de manifestação cultural? 

(  ) sim - Quais manifestações culturais?  

(  ) não 

 

12 - O programa aborda assuntos polêmicos como: 

(   ) identidade e igualdade de gênero 

(   ) sexualidade e casamento entre pessoas do mesmo sexo 

(   ) aborto 

(   ) racismo 

(   ) direitos humanos 

(   ) feminismo 

(   ) violência doméstica 

(   ) estupro 

(   ) diversidade religiosa 

(   ) descriminalização das drogas 

(   ) Outros: qual? 

(   ) não 
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13 - O programa teve participação de fontes ou personagens populares? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

14 - O programa apresentou enquete com a população? 

(  ) sim 

(   ) não 

 

15 - O programa apresenta pautas de política, economia ou finanças?  

(   ) sim  

Dessas quantas trazem mulheres como fonte de autoridade ou especialistas?  

Dessas quantas trazem homens como fonte de autoridade ou especialistas?  

Dessas pautas quantas mostram claramente um posicionamento político partidário (seja 

favorável ou desfavorável)? 

 (  ) não  

 

16 - O programa apresenta pautas com assuntos ligados a comportamento e família?  

(   ) sim  

Quantas? ________ 

Dessas quantas trazem mulheres como fonte de autoridade ou especialistas? ____ 

Dessas quantas trazem homens como fonte de autoridade ou especialistas? ____ 

 (   ) não 

 

17 - O programa favorece o debate e a exposição de pontos de vista diversos? 

(  ) sim 

(  ) não  

 

18 - O programa apresenta assuntos factuais ou do cotidiano e cobertura de datas festivas? 

(   ) sim  

Quantas vezes? 

Quais assuntos? 

 (   ) não 
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INDEPENDÊNCIA 

19 - O programa teve participação de professor (a) ou servidor (a) da UFRN como fonte? 

(  ) sim 

Quantos? _______ 

(  ) não 

 

20 - O programa teve participação de gestor da UFRN como fonte? Entenda “gestor da UFRN” 

o servidor que ocupe cargo de reitor, pró-reitor, superintendente, diretor ou chefe de 

departamento que esteja falando em nome do órgão). 

(  ) sim - Quantos? ______ 

(   ) não 

 

21 - O Programa faz menção à UFRN? 

(   ) sim  Quantas vezes? _______ 

Positiva: _____ 

Negativa: ______ 

Neutra: ______ 

(   ) não 

 

22 - O programa divulgou produção de professor ou aluno da UFRN? 

(   ) sim  Quantas vezes?____ 

(   ) não  

 

23 - O programa divulgou evento ou ação oficial da UFRN? 

(   ) sim  - Quantas vezes?_______ 

(  ) não 

 

24 - O programa apresentou fonte oficial? (Aqui Entende-se “fonte oficial” como pessoa ou 

nota/release/documento oficial que esteja falando em nome de um órgão, empresa ou 

instituição, pública ou privada, com exceção da UFRN). 

(   ) sim 

(   ) não 
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25 - Oprograma faz menção a alguma das instâncias governamentais: Município, Estado ou 

União? É levado em consideração apenas o conteúdo jornalístico. 

 (   ) sim 

 (   ) não 

   

26 - O programa faz menção a algum anunciante ou apoiador institucional do próprio programa? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

27 - O programa tem anúncio privado ou institucional no break? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

DIFERENCIAÇÃO (DISTINTIVIDADE)  

28 - O programa apresenta reportagens especiais ou séries? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

9 - O programa apresenta quadros especiais? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

30 - O programa utiliza efeitos sonoros para marcar a apresentação de quadros, matérias 

especiais, séries ou participação especial de membros da equipe (como comentarista,  repórter 

ao vivo etc)? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

31 - O programa privilegia o padrão culto de linguagem, evitando gírias, neologismos, 

linguagem coloquial etc.? 

(   ) sim 
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(   ) não 

  

32 - O programa traz cobertura de evento religioso? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

33 - O programa traz comentários com especialistas? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

34 - O programa apresenta os assuntos com abordagens inovadoras, formatos e estilos criativos 

(por exemplo: crônicas; debates; dramatização; documentários; humor; entrevistas 

concomitantes com fontes de posicionamentos opostos)? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

35 - O (s) apresentador (es) emite (m) opinião pessoal sobre assuntos diversos? 

(   )  sim 

(   ) não 

 

36 - O programa apresenta problemas técnicos ou operacionais que comprometam a qualidade 

do áudio ou a veiculação das notícias? 

(   ) sim 

(   ) não 

 

37 - O programa se corrige quando deixa passar erro, opinião ou informação equivocadas ou 

que indique proselitismo político? 

(   ) sim 

(   ) não 

(   ) não se aplica 
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ANEXO C – RESULTADO DAS ENTREVISTAS CATEGORIZADO 

 

01 - Cite um critério utilizado para definir a escolha de uma pauta no JMD.  

01 

 

Noticiabilidade, notícia quente do dia. 

 

02 Não tem nada formalizado, mas pelas pautas diárias fui percebendo a 

linha editorial do jornal, como, por exemplo, priorizar o artista local. 

 

03 Interesse público, localização espacial (valor notícia local), ineditismo. 

Embora ainda não exista um documento formal que defina esses critérios 

e valores notícias, eu acho que existe um senso comum na Comunica em 

relação à qual é o valor notícia. 

 

04 Acho que o principal critério é o interesse público, não se guiar pela 

concorrência ou audiência. Tem alguns outros: valorização da cultura 

local, por exemplo. Não temos documento formal. Quando cheguei na 

Comunica a gente ouviu alguns desses critérios do pessoal que estava 

aqui. É uma cultual oral que existe na rádio e na TV. Em reuniões com a 

direção se falam desses critérios, mesmo de forma pouco elaborada, mas 

isso terminava refletindo no trabalho da gente. 

 

05 Nenhuma orientação, os critérios são os jornalísticos. 

 

06 Existe o critério de dar mais enfoque a assuntos mais regionais, mais 

próximos da população local. 

 

07 Acredito que existam, mas não são formais. Não somos comunicados 

quanto a eles. Um dos critérios da pauta é prezar pela parte cultural da 

cidade, dar visibilidade aos movimentos culturais da cidade. 

 

08 Acho que utilidade pública é o maior critério. Acho que atualidades, algo 

que está em discussão...na época do impeachment sempre tinha entrevista 

com cientista político ou sociólogo sobre isso..., e as coisas da 

universidade. Fui percebendo (esses critérios) através dos editores do 

jornal, não de forma escrita, não me deram manual, sempre houve a 

preocupação do editor de me passar esses critérios. 

 

09 O principal critério é algo que tenha utilidade pública, mas isso não 

significa serviço público. É de interesse público. Quando cheguei para ser 

bolsista a época a chefe de pauta me falou isso, e quando em voltei como 

servidora a editora do Plantão da Redação me informou isso também. 
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10 O valor notícia e a utilidade pública já que estamos em uma instituição 

pública. Esses critérios são critérios que aprendi nos meus estudos e por 

isso eu tenho certeza que são aplicados aqui. Também eu vejo muito isso 

no dia a dia com os editores. 

 

11 Eu acho que os critérios de noticiabilidade, a gente procura sempre 

atualidade, importância para o público, serviços, temas que vão afetar o 

nosso público e voltados para a parte cultural; entrevistas com artistas, 

cantores, escritores. No dia a dia fui percebendo isso, a gente percebe o 

tipo de conteúdo que está sendo feito no JMD, sempre um padrão de 

prestação de serviço e atualidade, não que tenha alguma coisa escrita 

sobre isso. 

 

 

CATEGORIAS 

Interesse público, utilidade pública = 6 

Atualidades, valor notícia = 5 

Cultura local = 4 

Notícia local=2 

Coisas da Universidade=1 

 

Nessa mesma questão, perguntamos aos entrevistados, como eles tinham conhecimento desses 

critérios? 

CATEGORIAS 

Não existe documento formal=6 

Fui percebendo pela pauta ou no convívio com os editores=6 

São critérios jornalísticos=3 

 

02 - Por quais meios ou como os cidadãos são estimulados pela equipe da UFM a participar 

com críticas e sugestões da elaboração da pauta do JMD? 

01 Não são estimulados; no site não tem nada, na programação não tem, ao 

fim do jornal não tem nada.  

 

02 Pelo que percebi não existe uma vontade, um esforço da direção para 

tentar fidelizar o ouvinte, fazer com que ele participe mais de uma forma 

efetiva. A participação do ouvinte só é estimulada através dos sorteios, que 

já aconteceram dentro do JMD. 

 

03 Não existe. 

04 Isso não ocorre. 

 



174 
 

05 Não são estimulados. 

 

06 Não são estimulados. 

 

07 Não são estimulados, não existe canal de conversa com os ouvintes. Apesar 

do número da redação ser público, está no portal da UFRN, não existe 

incentivo durante a programação para a as pessoas ligarem sugerindo. 

 

08 Não são estimulados. 

 

09 Raramente. Antigamente tínhamos um quadro “Giro pelos bairros”. O 

repórter ia ao bairro e via os problemas. Depois que a matéria ia ao ar, 

colocávamos uma nota falando que poderia entrar em contato. Quando 

tem sorteio dentro do jornal, a gente pede para as pessoas ligarem;  quando 

faz a série de entrevistas com vereadores, deputados e candidatos a gente 

pede para ligar ou mandar perguntas por email. Mas isso não é 

sistematizado. 

 

10 Não são estimulados e nem a gente sabe se escutam o JMD. Não existe 

uma pesquisa, as redes sociais não dialogam com as pessoas. 

 

11 Não são estimulados; a gente não tem essa possibilidade. O jornal é muito 

fechado não existe esse tipo de informação: “mande uma pauta pra gente”. 

 

 

CATEGORIAS 

Não são estimulados = 9 

Sorteio dentro do jornal (pede para o ouvinte ligar) = 2 

Série de entrevistas com políticos (pede para o ouvinte ligar ou mandar email) = 1 

Giro pelos bairros (pedia para o morador entrar em contato) = 1 (esse quadro não existe mais) 

 

03 - Por quais meios os cidadãos participam com críticas e sugestões da elaboração da pauta 

do JMD? 

01 Participam esporadicamente. Ocorre de mandar email, mas muito 

dificilmente.  

 

02 O feedback que percebi é no boca a boca, pessoas na rua que falam comigo, 

mas já aconteceu também do ouvinte ligar e mandar email pra dizer que não 

gostou de certa matéria. 

 

03 Não participam. 
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04 Se participam é muito pouco. Muitas vezes ocorre um contato direto com o 

pessoal que trabalha na rádio. Eu já recebi muitas críticas e sugestões, 

pessoalmente, de pessoas conhecidas e amigas. 

 

05 Raramente a gente recebe por telefone e por email. 

 

06 Não participam.  

 

07 Só vi sugestão de pauta de um mesmo ouvinte, duas vezes, para o email da 

redação. 

 

08 Eu vi poucas participações. Uma vez alguém ligou para redação para saber 

como entrar em contato com um economista que tinha dado uma entrevista. 

Tem a vereadora Natália Bonavides que sempre mandava mensagem para o 

editor elogiando o programa, por meio do whastapp pessoal do editor. Uma 

vez um repórter fez uma matéria sobre a aula magna e no mesmo dia estava 

havendo protesto dos servidores e uma professora mandou email reclamando 

porque ouviu a matéria e só falava da aula magna. 

 

09 Ouvintes já ligaram e por email. 

 

10 Nunca vi participação. 

 

11 O público em geral não participa, mas algumas pessoas que entrevistamos 

sempre dão algum pedido ou orientação de pauta que as vezes a gente aborda, 

mas nunca vi algum ouvinte ligar e dar uma sugestão de pauta.  

 

 

CATEGORIAS 

E-mail = 6 

Contato pessoal = 4 

Ligação telefônica = 4 

O ouvinte não participa = 4 

 

04 - Como a equipe do JMD responde aos ouvintes que oferecem sugestões e críticas ao 

programa? 

01 Não existe canal de resposta para os ouvintes. 

 

02 Todas as críticas que recebemos por email e telefone o próprio editor 

tratou de responder e justificar. 

 



176 
 

03 Embora esse contato com o ouvinte seja precário, havendo uma crítica ou 

sugestão, é avaliado de acordo com os critérios. Em casos raros acho que 

existe um feedback com os ouvintes. 

 

04 Acho que a gente recebe esses comentários e não trabalha em cima deles, 

não levamos em consideração. Não havia resposta formal na minha época 

 

05 A gente avalia o valor notícia da proposta, se estiver dentro dos padrões a 

gente vai apurar e produzir um conteúdo e caso a gente avalie que não, a 

gente descarta. E não tem feedback para o ouvinte. 

 

06 Uma professora da UFRN criticou uma matéria através do email e o editor 

respondeu também por email. 

 

07 Nesse caso que sei, pegamos o email e vimos a possibilidade de cobrir, mas 

por questão de logística não foi possível cobrir. Acho que não houve 

resposta para o ouvinte. 

 

08 No caso da professora, o editor respondeu por email, explicando o que 

aconteceu, pediu desculpas e disse que estava aberto a fazer a pauta do 

protesto. Acho que foi só por email não houve uma resposta no ar. 

 

09 Se prontificando a apurar os fatos, checar e dar uma resposta. O contato, 

a resposta, é por telefone se a pessoa ligou, ou por email se mandou 

mensagem. 

 

10 Não sei. 

 

11 Como nunca aconteceu não tenho como responder, mas acho que a 

gente iria observar a importância da sugestão e possivelmente a gente 

iria atrás. 

 

 

CATEGORIAS 

Telefone ou email a depender da forma que foi feito o primeiro contato = 4 

Não há resposta para o ouvinte = 4 

Avalia o valor notícia da proposta = 4 

Não sei, não tenho como responder = 2 

 

05 - De que forma o conteúdo do JMD destina-se a públicos de faixas etárias diferentes? 

01 Quando aborda cultura, saúde, ciência (que é uma realidade voltada para 

jovens, principalmente estudante). 
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02 As pautas são bastante variadas. Tem dia que pode ter muita política, 

economia, e assuntos em voga que vão ser tratados esmiuçadamente. Tem 

dia que o jornal está mais leve, os assuntos são abordados de forma mais 

branda, fala de show, espetáculo. O jornal não tem uma faixa etária 

específica. 

 

03 Tem a ver com a definição das pautas. As pautas são pensadas para que a 

gente contemple todos os públicos alvos. Acho que levando em 

consideração o background e os critérios editoriais da Comunica e o que 

há de comum entre os jornalistas da comunica, acho que conseguimos. 

 

04 Pela diversidade das pautas e a partir do critério atendimento ao interesse 

do cidadão a gente acaba abordando temáticas que vão atender a vários 

públicos distintos. 

 

05 Isso acontece na variedade dos assuntos que a gente veicula no jornal. A 

gente tem matérias de saúde que são mais voltadas para a população idosa. 

Outras tratam de doenças na infância. Às vezes está falando sobre 

tecnologia e é voltada para adolescente, ou empreendedorismo e ideias 

inovadoras para quem está saindo da Universidade.  De certa forma temos 

o conteúdo diversificado, mas não há uma preocupação com isso. 

 

06 Existe uma variedade de assuntos que são trabalhados na pauta, que 

atingem tanto pessoas jovens quanto mais velhas. 

 

07 O JMD aborda entrevistas de diversos assuntos que vão desde orientação 

profissional, a assuntos de política e economia, e trata de eventos da cidade 

que são os mais diversos, vai desde a assuntos dedicados a pessoas 

defensoras dos animais à dança. Eu acredito que quando se fala em 

oportunidade das pessoas se envolverem com causas estamos falando para 

todas as faixas. 

 

08 Através dos quadros, tem quadros bem definidos. Acho que saúde em dia 

é mais voltado para um público mais adulto, já o Universo Literário tem 

mais a ver com o público estudante da universidade. 

 

09 O quadro Agenda Cultural é mais destinado aos jovens. Universo literário 

já é mais adulto, embora os escritores sejam de faixas etárias variadas. 

Temos pautas de economia, cultura, lazer, o que atinge vários públicos. 

 

10 Eu acho que através dos quadros Universo Literário, Ciência e Saúde em 

dia, alguns temas trabalhados nesses quadros acabam sendo direcionados 

a pessoas de idades diferentes. 
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11 Eu acho que a gente não tem uma coisa específica, “agora vai ser mais 

jovem ou vai ser para idosos”, mas pelos tipos de entrevistas que fazemos 

vai atender a cada público. A gente tem (o quadro) Agenda Cultural que é 

mais voltado para jovem, o próprio Saúde em Dia tem uma faixa etária 

mais adulta para quem quer saber sobre doenças e tratamento. Algumas 

entrevistas são mais voltadas para alguns públicos. 

 

CATEGORIAS 

Pautas são bastante variadas, variedade de assuntos, entrevistas de diversos assuntos = 9  

Quadros = 4 

Critério de atendimento ao interesse público = 1 

 

06 - Como você acha que o JMD está contribuindo para preservar as diversas manifestações 

culturais? 

01 Abrindo espaço para as diversas manifestações culturais. Aqui a gente 

abre espaço para dança, encontro de violeiro, artes plásticas, por exemplo. 

02 A divulgação de shows de artistas locais, às vezes já com trabalho 

consistente, que não têm oportunidade em rádios comerciais, tem espaço 

aqui. O financiamento coletivo....a gente abordou Aboca, que tenta resistir. 

Eles precisavam de dinheiro e a gente fez essa matéria mostrando a 

importância dessas manifestações artísticas mais periféricas e o papel do 

JMD é esse...mostrar que essas manifestações precisam de atenção maior. 

03 A partir do momento que a gente abre espaço para os artistas da terra, para 

a cultura local, a gente dá visibilidade a esse público, seja por entrevista, por 

matéria, seja por uma nota. 

04 O próprio fato da rádio ter uma audiência qualificada, que não é pequena, 

a visibilidade desses temas no JMD faz com que a sociedade passe a perceber 

esses assuntos que não vão aparecer em outras rádios. 

05 Quase diariamente o JMD veicula entrevistas e notícias da área cultural. 

Dessa forma a gente tenta diversificar o conteúdo, um dia é sobre evento de 

dança, outro é sobre evento de teatro e a gente tenta mostrar o cenário 

cultural da cidade, alinhado ao perfil da rádio universitária que valoriza o 

artista potiguar. 

06 A gente já fez entrevistas sobre esses assuntos, notas divulgando assuntos 

relacionados a essas manifestações culturais que são menos divulgadas, a 

gente fez uma entrevista com o pessoal do candomblé há uns cinco meses. 

07 Quando nós buscamos não nos grandes veículos, mas na rede social, um 

evento que está acontecendo de maneira isolada, estamos atendendo a essa 

demanda de dar visibilidade ao que não está sendo tão visto.  

08 Acho que os artistas sabem que nós temos o interesse em divulga-los e aí eles 

vêm aqui. Já fiz pautas sobre samba nas Rocas, grupos culturais aqui da 
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UFRN, artistas novos, Universo Literário com um poeta muito jovem com 

apenas um livro. 

09 Porque manifestações culturais que não encontram espaço nas rádios 

comerciais, encontram na UFM. Se tem apresentação de pastoril, bandas de 

rock underground, cantores em início de carreira, documentários lançados 

por estudantes, peça de teatro de grupos que estão começando, tudo isso tem 

espaço. 

10 Eu acho que trazendo assuntos relevantes sobre determinados temas 

culturais, seja por meio de entrevistas, ou por meio de reportagens. 

11 Eu acho que no sentido de fazer entrevistas e matéria sobre o assunto. Uma 

coisa muito legal que fizemos foi sobre o dia de Iemanjá, esse ano. Fiz 

também sobre o dia da consciência negra e tinham várias manifestações 

culturais, foi um evento que aconteceu na UFRN. 

 

CATEGORIAS 

Abre espaço, dar visibilidade = 6 

Com entrevistas e matérias sobre o assunto = 5 

Eventos, shows, apresentações = 6 

 

07 - As pautas de cultura do JMD têm a profundidade necessária? 

01 Poderiam ser mais aprofundadas se houvesse um planejamento. As pautas 

são produzidas e executadas no mesmo dia e termina ficando na 

superficialidade. 

02 Sim, porque a questão da profundidade pode ser entendida como dar 

amplitude as diversas manifestações culturais, ou seja, nós fazemos uma 

entrevista de artistas de outros estados que vão se apresentar aqui e fazemos 

do artista local que vai tocar na Europa. A profundidade é na questão de 

pluralizar as entrevistas, porque o foco do JMD é na questão local, mas a 

gente não deixa de fazer um elo entre o local, o regional e o nacional. 

03 Definitivamente, não. 

 

04 Não. As pautas de cultura são marginalizadas no jornal. Não é uma 

proposta do jornal ter pautas de cultura diárias. E acho que, muitas vezes, 

a gente acaba caindo no formalismo de falar nos eventos culturais. No 

JMD a gente discute pouco os processos de criação, as referências 

culturais dos artistas e acaba sendo muito pragmático, falando só sobre o 

evento. 

05 Às vezes. Depende do tema específico. Por exemplo, quando a gente fala 

sobre um projeto de financiamento de uma ação cultural desenvolvida na 

cidade, a gente discute políticas de incentivo, valorização do artista, 

formação de público. 

06 Não. 
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07 Não, até devido ao tempo, porque em média o tempo de entrevista é de 7 a 

9 minutos e a matéria em torno de dois minutos e não dar para se 

aprofundar em um assunto cultural, por exemplo. 

08 Sim, quando a gente faz entrevista com uma cantora que vai fazer um show 

não dá só o serviço, mas tem espaço maior para divulgar a obra. 

09 Nem sempre. Porque nem sempre o tempo é suficiente para apurar e 

produzir. A equipe é reduzida e nós temos apenas três horas para produzir 

um jornal de 30min. 

10 Sim. 

11 À medida do nosso tempo de exibição, sim. Às vezes o tema é interessante, 

mas a gente tem menos de 8 minutos para fazer a entrevista. No Universo 

Literário às vezes o tema é interessante, mas só temos 5 minutos pra fazer 

isso. 

 

RESPOSTAS 

Sim = 4 

Não = 5 

Às vezes, depende, nem sempre = 2 

 

Fator TEMPO (de exibição e de produção das pautas) foi citado = 4 vezes 

 

08 - Você faz diferença entre pautas de cultura e de entretenimento? 

01 Sim. 

02 Acho que os dois se misturam. 

03 Sim. 

04 Sim, eu faço. 

05 Eu percebo a diferença, mas no JMD muitas vezes a gente está mais 

preocupado com a divulgação de eventos. De certa forma a gente parte de 

uma pauta de entretenimento e aborda questões de cultura. 

06 Eu faço essa distinção. Eu acho que o jornal também consegue fazer essa 

distinção. 

07 Não. Acho até pelo tempo de produção da pauta não dar para ficar 

pensando muito se é cultura ou entretenimento, porque a pauta é 

produzida de um dia para outro, em 4 ou 5 horas, nesse tempo tem que 

fazer tudo e no outro dia tem que ser executada, e não tem muito tempo de 

ficar elaborando. Como não tem reunião de pauta, um momento para 

discutir, então não tem como fazer essa diferenciação. 

08 Sim. 

09 Sim. Inclusive na retranca do SIJ sempre diferencio uma pauta de cultura 

da pauta de entretenimento. 

10 Não. 
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11 É difícil de responder, porque acho que a gente trata como um todo. A 

matéria que a gente coloca sobre exibição de uma peça, ao meu ver é cultura 

mas chega como entretenimento, diversão, até mesmo porque a gente pega 

muito show, lançamento de obras... 

 

RESPOSTAS 

Sim = 7 

Não = 4 

 

09 - O JMD tem mais pauta de cultura ou de entretenimento?  

01 A gente faz mais pauta de cultura.  A Pauta de entretenimento é 

relacionada à agenda cultural. 

02 Cultura. Acho que o entretenimento fica mais na agenda cultural e a 

cultura é mais constante no jornal. 

03 Cultura. 

04 Cultura, porque eu vejo o entretenimento como a pauta que quer divertir 

e esse não é o nosso perfil. 

05 Cultura. 

06 Cultura. 

07 Entretenimento. 

08 Cultura. 

09 Atualmente mais de entretenimento, mas nem sempre foi assim. 

10 Para mim uma coisa está relacionada a outra. 

11 Cultura. 

 

CATEGORIAS 

Cultura = 8 

Entretenimento = 2 

Uma coisa está relacionada a outra = 1 

 

10 - Na pergunta, a gestão da UFRN reconhece e enfatiza o caráter público da UFM, para 

você “gestão da UFRN” significa: 

01 Superintendência de comunicação, porque a gestão maior da UFRN não 

interfere aqui. 

02 Reitora. 

03 Reitoria. 

04 Reitoria e staff da reitora. 

05 Administração central, superintendência da Comunica e direção de rádio e 

TV. 

06 Me remete às autoridades que regem toda a política da Universidade. 



182 
 

07 Entendi reitoria. 

08 Reitoria. 

09 Reitora e Zilmar. 

10 Reitoria. 

11 O setor de comunicação da UFRN, no caso a Comunica. 

 

CATEGORIAS 

Reitora, Reitoria, Administração central = 9 

Superintendente da COMUNICA, Zilmar = 4 

Direção de rádio e TV = 1  

 

11-  O fato da direção da rádio não participar das reuniões de pauta, para você, isso significa o 

que? 

01 Liberdade ao jornalista. 

02 Nunca sentamos com diretores para definir pauta. De certa forma não sei 

se posso falar que é ruim ou não, porque ao meu ver o jornal não é 

comprometido por causa disso. 

03 Significa que existe um ruído de comunicação entre quem ocupa o cargo 

de direção e quem está na linha de frente produzindo diariamente os 

programas. 

04 Acho que não participa porque não se criou esse momento da reunião de 

pauta no JMD. Não existe porque a gente tem na cultura da Comunica, 

isso de não se reunir, tem dificuldade de organizar processos, enquadrar 

as coisas, tudo é muito solto, tem muita autonomia... E a própria direção 

não atua para criar esses momentos. 

05 Não temos reunião de pauta. Mas a direção central não participa de forma 

alguma da produção do jornal. Nesse sentido a gente é livre. 

06 Para mim isso é uma coisa ruim, porque acaba fazendo com que a direção 

da rádio não saiba o que está acontecendo no jornal. 

07 Não existe reunião de pauta fixa. Discutimos durante o expediente. Não 

tem presença nenhuma da direção. Isso é prejudicial de alguma maneira 

pois o JMD é produzido em grande maioria por estudante de comunicação, 

que ainda não são formados, e não são responsáveis pelo que é produzido. 

A direção é que é responsável. 

08 Significa liberdade maior para produzi o jornal, mas ao mesmo tempo 

significa falta de incentivo da direção por não saber o que está sendo feito. 

09 Indiferente. Na verdade, a gente nunca teve o costume de chamar o diretor. 

Nem sempre acontece reunião de pauta planejada. Normalmente acontece 

de maneira informal, no decorrer do dia.  

10 Irresponsabilidade, falta de profissionalismo e de ética. 

11 Significa uma falta de apoio que a gente sofre. Eles poderiam nos dar dicas 

de como se colocar em relação a alguns assuntos e nos dar suporte quando 
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precisamos de apoio técnico. Nós ficamos à mercê desse desconhecimento 

do que podemos ou não usar. Às vezes precisamos de uma viagem e a gente 

não sabe se tem disponibilidade. 

 

CATEGORIAS 

Ruim, irresponsabilidade, falta de apoio, prejudicial = 6 

Não temos reunião de pauta = 4 

Liberdade = 3 

Indiferente = 2 

 

12 - Na questão que pergunta se a equipe de produção do JMD tem autonomia plena para decidir 

o que leva ao ar, sem ter que se submeter a alguma forma de censura de órgãos públicos ou 

autorização de um agente externo, o que você entende por “agente externo”? 

01 Reitora. 

02 Direção do jornal. 

03 Qualquer ator que não faça parte da comunidade acadêmica (professora, 

aluno, servidor). Externo à Universidade. 

04 Poderosos de plantão, políticos, empresas, pessoas que tenham acesso a 

níveis hierárquicos da reitoria.  

05 Podem ser tanto o público de modo geral, órgão que é fonte da nossa pauta 

e também a administração central da UFRN. 

06 Seriam políticos ou outras autoridades que eventualmente não viessem a 

gostar ou aceitar o que fosse publicado aqui no jornal. 

07 Autoridades, políticos, empresários, pessoas de poder na sociedade. 

08 Reitoria. 

09 Zilmar, Reitora e Gorete. 

10 Ouvinte ou o personagem que vai participar da matéria. 

11 Superintendência da Comunica e a instituição UFRN de uma forma geral. 

 

CATEGORIAS 

Reitora, reitoria, administração da UFRN = 6 

Autoridades externas à UFRN, políticos, empresários = 4 

Direção, Gorete = 2  

Superintendente Comunica, Zilmar = 2 

Ouvinte, fonte, personagem = 2 

 

13 - Como se dá ou poderia ocorrer o estímulo à experimentação ou à inovação no JMD? 

01 Inovação acontece quando criamos quadros novos. Experimentação não 

tem e acho que não é o espaço porque somos uma rádio aberta.  
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02 Acho que há através da liberdade de sugestão para pautas. Podemos 

sugerir uma pauta sobre cinema, que não é comum; fizemos um podcast 

sobre o Oscar, o que não é comum, foi sugerido por mim. A liberdade que 

tem no esporte de pesquisarmos e colocamos no ar o que é importante e 

não somente os resultados dos jogos. 

03 Não há. 

04 Não existe muito espaço para isso. A principal inovação seria inovar nos 

formatos dos conteúdos, porque acho que a gente tem formatos bem 

definidos na rádio e esses formatos não estão abertos a experimentação. As 

entrevistas são sempre ping pong gravadas com perguntas e repostas, 

abertura e encerramento.... Nossas matérias são off e sonora. A gente não 

propõe sonoridades nas matérias, não traz sons da rua, não propõe fazer 

micro documentário só com offs das pessoas falando nas ruas.  

05 Acho que não há. A gente repete formatos já consagrados pelo rádio. 

06 Não há, mas poderia, abrindo o diálogo com o público. Dessa forma a gente 

poderia receber mais ideias de pautas para poder divulgá-las. 

07 Acho que não há. O bolsista chega e segue o que está acontecendo há anos. 

Não há possibilidade de “hoje vamos pensar diferente e mudar um pouco 

o jornal”, pensar novas formas de acontecer a entrevista ou elaborar a 

matéria. 

08 Dois quadros surgiram a partir da iniciativa dos repórteres que queriam 

fazer coisas novas: Universo Literário, que surgiu para abordar a 

literatura local; e o esporte, que quando eu cheguei não tinha e o editor 

perguntou se eu tinha interesse em fazer e está sendo feito até hoje. No 

começo de fevereiro, bolsistas deram a ideia de fazer um podcast sobre o 

Oscar e foi feito. Também deram a ideia de fazer um quadro sobre cinema 

no jornal, mas o editor falou que seria melhor no Programa das Seis.  

09 Nem sempre, mas acho que nos é oferecida a oportunidade de criar novos 

quadros, de testar novos formatos. 

10  Acho que não tem. Acho uma coisa muito quadrada. 

11 Eu acho que existe sempre um diálogo sobre essa inovação, mas não existe 

abertura para a prática. A gente conversa bastantes sobre o que seria 

interessante, um quadro novo, mas como o jornal é muito fechado, duas 

entrevistas e uma matéria, a gente acaba só fazendo esse padrão. Uma coisa 

que a gente poderia fazer diferente como um bate papo por exemplo, não 

entra nesse contexto padrão do jornal. 

Acho que existe muito engessamento no nosso padrão, a gente não pode 

fazer uma curva. Andamos na linha reta para atender ao padrão “duas 

entrevistas e uma matéria” e a gente perde esse poder, essa possibilidade 

de inovação.  

 

CATEGORIAS 

Não há = 7 
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Repete formatos já consagrados, padrão = 5 

Com os novos quadros = 3 

Com sugestão de bolsistas e ouvintes = 3 

Nos é oferecida a oportunidade de criar = 3 

 

14 - Como as boas ideias e os bons profissionais da UFM são percebidos pelas outras rádios? 

01 Para o mercado a rádio UFM é uma escola. A rádio serve de vitrine para 

projetar esses profissionais. Quando diz que passou pela rádio 

Universitária ou TVU isso é levado em consideração. Tem um peso.  

02 Não sei. 

03 Não são percebidos. 

04 Acho que o mercado de rádio da cidade não tem interesse pelo tipo de 

profissional que a UFM procura formar, porque as demais emissoras da 

cidade são todas no formato de empresa lucrativa que tem o menor número 

de funcionários... 

05 Não reconhecem, não sabem que tem jornal na Rádio Universitária. 

06 Não são percebidos. 

07 Não sei responder. Mas acho que não se percebe muito. Eu acredito que a 

Rádio não tem tanta visibilidade na cidade. 

08 No jornal, eu não acho que os profissionais e as ideias são percebidas lá 

fora. Mas no Universidade do Esporte eu percebo mais essa visibilidade 

porque usa-se muito o facebook. 

09 Eu acho que são percebidos e os bons profissionais são respeitados, 

principalmente porque têm o respaldo da UFRN que é uma instituição 

conceituada no pais inteiro. Então eu acho que as pessoas, além de tudo, 

têm um carinho com a rádio porque gostam da programação musical e do 

estilo jornalístico. 

10 Eu acredito que, apesar da rádio não ser comercial e não ser tão ouvida, os 

outros profissionais das outras rádios nos vêm como uma rádio que forma 

bons profissionais e tem bons programas. 

11 Não sei responder. 

 

CATEGORIAS 

Não são percebidos = 6 

Não sei responder = 3 

Têm o respaldo da UFRN, peso = 2 

Para o mercado a UFM é uma escola = 2 

Gostam da programação musical e do estilo jornalístico = 1 

No Universidade do Esporte eu percebo mais visibilidade porque se usa o facebook = 1 

 

15 - Em que aspectos encontramos originalidade na linguagem usada no JMD? 
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01 Não existe originalidade na linguagem usada.  

02 Não é original porque existem outros jornais que abordam o assunto de 

forma igual. 

03 Locução, ritmo, abordagem de algumas pautas. 

04 Acho que temos originalidade porque fomos o primeiro radiojornal da 

cidade. Essa linguagem que criamos, para Natal, é original, mas ao mesmo 

tempo é uma linguagem conservadora, de ter sempre uma formalidade a ser 

seguida, uma sobriedade que as vezes torna essa linguagem um pouco 

pesada. 

05 A linguagem está bem orientada pelos padrões e manuais de 

radiojornalismo que existem no Brasil. 

06 Acho que é a linguagem padrão do radiojornalismo, sempre com a intenção 

de facilitar a compreensão do público. 

07 Se compararmos a linguagem nossa com as outras Rádios a gente vê 

diferença. Por exemplo, quando ouvimos o JMD a gente sabe que a nota, a 

chamada para matéria..., tudo é pensado como um todo para o jornal. Nas 

outras rádios eu percebo que é uma coisa mais solta. 

08 As reportagens, porque não vejo radiojornais na cidade com reportagens e 

com editorias tão diferentes. O JMD fala não só das notícias locais, mas 

também damos notícias nacional e internacional. Na comparação com 

outros jornais locais, acho o JMD mais diversificado. Não se prende ao local. 

09 O JMD já um jornal que tem formato original, porque a gente não encontra 

nas emissoras comerciais reportagens com tanto tempo como no JMD. E ao 

mesmo tempo como é feito essencialmente por estudantes universitários nós 

tentamos passar para os ouvintes esse frescor. 

10 Acho que não tem originalidade. 

11 Acho que não é original, mas temos algumas ressalvas no sentido de que nós 

fazemos coisas do padrão jornalístico, mas a gente faz uma coisa regional, 

no sentido de usar termos característicos da região. Sai um pouco do padrão 

São Paulo-Rio de Janeiro.  

 

CATEGORIAS 

Não é original, Linguagem padrão do radiojornalismo = 7 

Nas reportagens, notas, editorias, abordagens da pauta = 4 

Na comparação com outros jornais locais = 4 

Na locução = 1 

Uso de termos da região = 1 

No frescor dos estudantes universitários = 1 

 

16 - De que forma os problemas técnicos e o reduzido alcance do sinal da rádio podem 

atrapalhar a qualidade do conteúdo jornalístico do JMD? 
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01 Hoje temos entrevista de cinco minutos pelo telefone e a qualidade é muito 

ruim. Em bairros de Natal não se escuta a rádio com qualidade, tem falhas, 

ruídos e até interferências de emissoras comunitárias. Eu, como ouvinte, não 

escuto uma rádio ruim, com esse tipo de coisa, principalmente em carro. 

Quedas do sinal da internet acontecem constantemente. Se faltar energia na 

Comunica, a rádio continua no ar, mas não a web. Perdemos a constância 

da transmissão pela internet. 

02 Atrapalha no sentido de que preparamos um jornal e as vezes ele não pode 

ir ao ar por uma questão de falta de energia. Acho que o obstáculo é nesse 

sentido. Acho que o alcance não afeta porque o jornalismo que fazemos pode 

ser ouvido por cinco pessoas ou por cinco mil. 

03 Problema técnico pode dificultar a codificação da comunicação e a 

consequência prática disso é o afastamento do público. 

04 Eu não acho que isso seja limitador para o jornalismo, pelo contrário, acho 

que a gente explora pouco as possibilidades técnicas que temos na rádio. 

Mas temos dificuldade em usar ligações telefônicas no ar, por causa do 

ruído. Temos problemas de trazer conteúdo em tempo real em parte por 

causa das condições técnicas. 

05 A gente pensa duas vezes antes de abordar uma pauta de um tema que trate 

de assunto ligado ao interior já que a rádio não tem alcance nessa região. 

Além disso, a gente não consegue chegar nesses locais para produzir 

conteúdo porque não tem estrutura. 

06 Acho que atrapalha, principalmente o alcance, porque muitas vezes tem 

pessoas que sabem da existência da rádio, mas não conseguem acompanhar 

o jornal por causa do reduzido alcance. Problemas técnicos atrapalham 

muito porque quando o ouvinte percebe o problema, cai a credibilidade. 

07 Prejudica quando nós vamos gravar uma entrevista por telefone. A 

qualidade do áudio fica muito baixa e dessa maneira qualquer produção 

com esse áudio fica ruim, não fica na qualidade para a informação ser bem 

entendida. 

08 Acho que os problemas técnicos prejudicam a possibilidade de fazer pautas. 

Já deixei de fazer por falta de carro. E também nas pautas por telefone a 

gravação fica muito ruim. E o alcance reduzido dificulta ter um feedback 

dos ouvintes e aí não sabemos o que precisamos melhorar. 

09 Diversas vezes ficamos muito tempo fora do ar, com isso certamente 

perdemos ouvintes. Saímos do ar por problemas de cabo de fibra ótica, falta 

de energia. A qualidade é afetada porque muitas vezes deixamos de fazer 

cobertura por problemas técnicos. 

10 Afeta muito no estímulo do profissional que trabalha aqui. 

11 As dificuldades técnicas podem afetar no sentido de a gente não poder fazer 

uma entrevista porque às vezes o gravador apaga e a gente não tem mais 

pilha. Já em relação aos carros acontece de a gente não poder ir para 
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entrevista porque não tem carro. Temos que fazer por telefone ou pedir 

desculpas para o entrevistado. 

 

CATEGORIAS 

Dificuldade em usar ligações telefônicas no ar, por telefone a gravação fica muito ruim = 5 

Pode dificultar a codificação da comunicação; falhas; ruídos = 3 

Falta de energia, muito tempo fora do ar = 3 

Alcance reduzido dificulta ter um feedback dos ouvintes; pensa duas vezes antes de abordar 

assunto ligado ao interior = 3 

O gravador apaga e a gente não tem mais pilha = 1 

Afeta muito no estímulo do profissional = 1 

 

17 - De que forma as comunidades locais e suas peculiaridades, além das produções artístico-

culturais oriundas desses grupos, são exploradas ou divulgadas no JMD? 

01 Através dos eventos que eles promovem e quando eles trazem essas 

informações até aqui, ou seja, quando a rádio é provocada. A rádio não vai 

buscar isso nos bairros. 

02 A visibilidade para esses grupos acontece, mas acho que não existe a intenção 

de separar essas comunidades de outras pautas culturais. Acho que acontece 

com grande frequência dessas comunidades virem até a rádio, aí elas 

aparecem. 

03 Principalmente através de entrevistas e matérias. 

 

04 

Acho que a gente explora pouco porque a gente tem a equipe reduzida para 

ter acesso a esses grupos. São pautas mais complicadas de agendar porque 

falta estabelecer um canal com essas comunidades. Isso é agravado pela 

nossa falta de cultura de estimular essas comunidades. Acho que tem mais 

vontade de fazer do que efetividade. 

05 Através dos eventos que eles promovem e quando eles trazem essas 

informações eventualmente; quando temos conhecimento de uma atividade 

desenvolvida dentro de uma comunidade a gente tenta adequar a nossa 

pauta para ir divulgar essa iniciativa. Então as vezes é um grupo que está 

debatendo uma palestra sobre um tema específico, a gente vai até lá e tenta 

divulgar essa ação que está sendo desenvolvida dentro da comunidade. A 

gente esbarra em uma dificuldade, que é saber que essa iniciativa está sendo 

desenvolvida. Em geral a gente não recebe informações sobre essas ações. 

06 Acho que ainda são pouco exploradas, mas quando acontece de serem 

divulgadas na rádio é sempre através de entrevistas e reportagens embora 

para mim sejam pouco divulgados esses grupos, talvez pela dificuldade do 

conhecimento do que está acontecendo nessas localidades. 

07 Eu vi um evento de batalha de hip hop no facebook e fiquei procurando os 

organizadores. Eu entendo que como eles nunca são vistos ou procurados 

eles não se preocupam com essa questão de comunicação com os meios. 
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Então, consegui o contato, mas mesmo assim não foi possível cobrir a pauta 

porque o evento era sábado e não temos expediente no sábado. 

Não acho que a gente consiga retratar bem esses bairros. Acho que o jornal 

é muito centro e zona sul. É raro pauta da zona oeste e da zona norte, que é 

onde se concentra a maior parte da periferia. 

08 Eu acho que elas são divulgadas mais quando eles vêm até nós sugerir a 

pauta. E muitas vezes, principalmente com relação aos artistas, quando eles 

chegam aqui dizem que tentaram divulgar essas manifestações culturais em 

outras rádios e não conseguiram. 

09 Através dos quadros, como por exemplo, o “Saúde em dia” que ouve pessoas 

de diferentes regiões; o “Universo literário”, que sempre entrevista 

escritores com perfis diferentes; no próprio dia a dia nas reportagens de 

cidade, a gente tenta dar voz as pessoas dessas regiões que normalmente não 

são abordadas. E culturalmente a gente sempre dar espaço a pequenos 

grupos de teatro, a artistas que estão começando, qualquer pessoa que tem 

um bom assunto a ser divulgado e precisar do nosso apoio, a gente dar. 

10 Eu acho que falta muito isso no jornal por conta da equipe reduzida. Não 

vejo por exemplo a Rádio indo até um bairro periférico e falando dos 

problemas que aquele bairro tem ou das manifestações culturais que o 

centro comunitário está fazendo. 

11 Às vezes acontece alguma coisa num bairro específico com relação a alguma 

coisa importante e a gente vai cobrir porque a gente vê em outros veículos 

de comunicação ou sites. A gente sabe de alguns mutirões, adoção de 

aplicativo de um bairro específico e a gente foi fazer uma matéria sobre isso, 

ficamos sabendo porque o aplicativo foi desenvolvido aqui na UFRN, se não 

me engano.  

 

CATEGORIAS 

Quando eles vêm até nós sugerir a pauta; a gente vê em outros veículos = 5 

Através dos eventos que eles promovem = 3 

Através dos quadros, das entrevistas e matérias = 3 

Falta de cultura de estimular essas comunidades; a gente não recebe informações sobre essas 

ações = 3 

Não acho que a gente consiga retratar bem esses bairros = 2 

 

18 - Como você acha que o conteúdo do JMD reflete a diversidade de identidades étnicas, 

religiosas, sociais, econômicas, artísticas, etárias, de gênero e orientação sexual e de 

preferências estéticas? 

01 Abordando essas temáticas através de matérias e entrevistas. Sempre tem 

temática relacionada a sexualidade, já fizemos série de reportagens sobre 

isso. Mas, no caso da religião, aparece mais a católica por causa dos 
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eventos. Dificilmente sai alguma coisa evangélica, umbanda. Só quando 

tem evento em Iemanjá. Agora mesmo vai sair alguma coisa sobre a 

beatificação dos mártires. 

02 Diariamente o JMD não tenta separar esses aspectos e tenta de certa forma 

abranger as diferentes nuances dessas manifestações. Acho que poderia ser 

mais diverso. 

03 Pela pluralidade das pautas e enfoques. 

04 Até por estar dentro da Universidade, onde muitas dessas discussões 

acontecem, a gente dá muita visibilidade a esses temas. E a gente tem 

acesso fácil a essa diversidade de fontes e algumas vezes a gente consegue 

aprofundar bem essas questões. 

05 A gente reflete a diversidade principalmente evitando o preconceito. A 

gente não costuma deixar de cobrir um evento por esses critérios, o 

principal critério é o valor notícia. A gente valoriza os grupos diversos. 

Aqui em natal a nação Zamberacatu ligada a uma religião de origem 

africana realiza eventos na cidade e nós damos apoio na divulgação desses 

eventos. Só esse ano, o JMD ouviu duas vezes representantes dessa nação. 

Da religião católica a gente ouviu talvez uma vez um representante esse 

ano.   

06 Eu acho que a rádio não tem restrição quanto a isso, sempre está 

acontecendo alguma coisa nos mais variados grupos e a gente acaba 

divulgando. É bem democrático. 

07 Nós buscamos também cobrir quando esses assuntos estão em questão, 

quando aparece alguma discussão na Câmara, por exemplo, ou algum 

grupo ou movimento fala sobre questões de gênero, por exemplo, nós 

buscamos trazer essa discussão para dentro do jornal, muitas vezes com 

fontes de dentro da Universidade. 

08 Através das editorias do jornal que permitem acolher essa diversidade. 

Acho que o que eu menos sinto a diversidade é o religioso. Acho que é 

reflexo da sociedade porque os meios de comunicação como um todo não 

dão visibilidade à diversidade religiosa. 

09 Porque a pauta do JMD não tem preconceito. Todos os dias, as datas 

comemorativas que envolvem as minorias viram pauta e frequentemente 

nós entrevistamos líderes dos movimentos de minorias. 

10 Acho que aqui é onde está o diferencial da rádio. Por ser pública, a rádio 

acaba fazendo matérias e entrevista com profundidade sobre 

determinados temas. Uma pena que não é repercutido nos outros veículos 

de comunicação. Religiosidade nem tanto, eu vejo mais coisa católica. 

11 Com a diversidade das fontes...a gente procura sempre não repetir fontes 

e situações, temas....a gente procura outros profissionais para abordar os 

temas, outros personagens para abranger a reportagem. Por exemplo, fiz 

uma matéria ano passado e nesse ano fizemos uma matéria sobre o mesmo 
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assunto, mas com outra abordagem e outras fontes, era sobre o distúrbio 

do sono.  

A gente não consegue na prática alcançar essa diversidade, mas existe da 

minha parte um medo em acabar explorando muito só um assunto e isso 

acabar não gerando essa diversidade. 

 

CATEGORIAS 

Através de matérias e entrevistas, pluralidade das pautas = 4 

Só quando tem eventos, divulgação de eventos, datas comemorativas =  5 

Não tem preconceito = 3 

Fontes de dentro da Universidade, diversidade das fontes = 3 

Religião, aparece mais a católica = 3 

O JMD ouviu duas vezes representantes dessa nação (Zamberacatu). Da religião católica a 

gente ouviu talvez uma vez = 1 

Acho que poderia ser mais diverso = 2 

 

19 - Você conhece o perfil do ouvinte do JMD? Se sim, qual é esse perfil?  Se não, como 

imagina que ele seja? 

01 A gente trabalha no campo do achismo, porque a última pesquisa é muito 

antiga. A gente pressupõe que seja um público adulto, que procura 

informação diferenciada, muitas pessoas ligadas à cultura. Quando a gente 

recebe médicos, produtores culturais... sempre dizem que assistem. Pessoas 

ligadas ao movimento sindical dizem que ouve bastante, porque aqui damos 

espaço para essas pessoas. Fátima Cardoso, presidente do Sintro, disse que 

o jornal ao mesmo tempo que informa, forma. É o programa preferido dela.  

02 Não. 

03 Não porque não tem pesquisa. Mas imagino que seja a comunidade 

acadêmica por se tratar de uma rádio universitária que dialoga 

principalmente com o público circunscrito da Universidade. 

04 A gente imagina um perfil. Pessoas que têm mais formação intelectual ou 

que têm interesse em temas de diversidade (mesmo com pouca formação 

intelectual), se interessam pela rádio pelas possibilidades que a rádio 

oferece. A programação musical também atrai esse público que acaba sendo 

o público do jornal. 

05 Não conheço. Imagino que seja o público da Universidade, dos órgãos 

públicos em geral e também da população com interesse na cultura 

alternativa e naquilo que não é veiculado nas outras emissoras de rádio. Eu 

imagino que o ouvinte da rádio universitária é um ouvinte que não se 

encontra representado nos outros meios de comunicação de massa.  

06 Eu não conheço, mas imagino que os ouvintes são mais trabalhadores que 

ouvem voltando do trabalho, acho que adultos, entre 20 e 50 anos porque 

acredito que essa faixa etária é a que mais se interessa pelo conteúdo que é 
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divulgado. Acho que a comunidade acadêmica também se encaixa nesse 

perfil de ouvinte do JMD, porque a rádio está dentro da Universidade.  

07 Não conheço, mas conheço algumas pessoas que ouvem e elas são 

funcionários públicos ou aposentados que tiveram relação com a 

Universidade. 

08 Não conheço, mas imagino que seja um público mais culto e intelectualizado. 

Acho que é público de classe econômica média para alta. 

09 Não porque não houve pesquisa. Imagino que sejam pessoas com o nível 

cultural elevado; com interesse em abordagens alternativas à grande mídia; 

estudantes, intelectuais, professores universitários. Imagino isso por conta 

do nosso tipo de programação tanto jornalística como musical. 

10 Não sei, mas imagino que sejam pessoas maduras, cultas e o pessoal 

alternativo.  

11 Eu acho que são pessoas mais bem informadas. Pessoas que querem um 

jornal diferente em relação a outras emissoras, porque somos a única que 

faz matérias, reportagens, as demais só fazem entrevistas quando todos 

mundo está fazendo.  

 

CATEGORIAS 

Comunidade acadêmica, culto, intelectualizado = 9 

Com interesse em abordagens alternativas à grande mídia = 5 

Trabalhadores, pessoas ligadas ao movimento sindical, funcionários públicos = 4 

Adultos, maduros, 20 a 50 anos = 3 

Pessoas ligadas à cultura, interesse na cultura alternativa, nível cultural alto = 3 

De classe econômica média para alta = 1 

Interesse em temas de diversidade = 1 

 

20 - Como ocorre a veiculação de anúncios privados ou institucionais no corpo do JMD? 

01 A gente tem um patrocinador do jornal que é o ADURN sindicato. No pacote 

que foi fechado a gente tem que falar nele nas vinhetas de abertura e 

encerramento e ainda mais dois comerciais. Mas isso ocorre nos intervalos 

não no meio do conteúdo jornalísticos.   

02 Não me recordo de ter anúncio no meio do conteúdo jornalístico. 

03 Considero que os breaks dos jornais fazem parte do corpo do jornal, por 

isso tem anúncio. 

04 Acho que a gente acaba fazendo isso involuntariamente. A gente tem uma 

parceria com a Casa Durval Paiva. Uma vez por mês a pauta do quadro 

Saúde em dia é produzida por essa instituição.  Esse tipo de parceria, para 

mim, fica no limite do jornalismo e da promoção. A Cooperativa de crédito 

é anunciante e vez ou outra um representante dela é entrevistado sobre 

temas que não teriam uma relevância de interesse público. Entrevistas com 

artistas/eventos que estão anunciando na rádio, mesmo que a promoção não 
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seja deliberada pela equipe de jornalismo, a entrevista acaba promovendo a 

venda do evento. 

05 Eu entendi que era no conteúdo veiculado nos blocos, excluindo a parte do 

intervalo, portanto não há anúncio na parte do jornal.  

06 Para mim não existe, porque eu entendo que o corpo do JMD é a parte 

jornalística, sem os intervalos.  

07 Eu entendi os 26 minutos do jornal, e não tem anúncio. Acontece que a pauta 

não está ligada ao marketing, mas tem vezes que pautamos shows que estão 

sendo divulgado na rádio, mas não há nenhum tipo de intervenção de 

alguém, nenhum pedido. 

08 “Corpo do JMD”, eu entendi como todo o jornal, inclusive os intervalos, e 

aí tem anúncio. Mas acho que quando a gente faz pauta de cultura 

divulgando algum show e aí a pessoa que vem dar entrevista deixa ingresso 

para sortear dentro do jornal é apoio cultural. 

09 Não ocorre. 

10 Eu acho que privado não tem, mas tem apoio cultural. 

11 Para mim não tem anúncio, porque eu entendo o corpo do JMD como se 

fosse só o conteúdo jornalístico, sem contar os intervalos. 

 

CATEGORIAS 

Não tem anúncio = 8 

Entrevistas com artistas/eventos que estão anunciando na rádio = 4 

“Corpo do JMD”, eu entendi como todo o jornal, inclusive os intervalos, e aí tem anúncio = 2 

Acaba fazendo isso involuntariamente = 1 

Parceria com a Casa Durval Paiva = 1 

Cooperativa de crédito é anunciante e vez ou outra um representante dela é entrevistado sobre 

temas que não teriam uma relevância de interesse público = 1 

 

 

 

 


