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RESUMO 

 

O presente artigo tem como título “A Evolução do Rádio: Um Estudo de Caso na Rádio 

Marajoara”, com respaldo em pesquisa bibliográfica. O objetivo deste estudo deu-se em 

descrever o avanço radiofônicos que a Rádio Marajoara passou para se destacar em sua 

programação no mercado do rádio paraense. A realização deste trabalho possibilitou 

aprofundar conhecimentos acerca da evolução do rádio no Brasil no Pará, mais precisamente, 

da Rádio Marajoara, que tem slogan, A Rádio do Povo.   
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INTRODUÇÃO 

 

O rádio foi o primeiro meio de comunicação de massa no mundo, por ser um aparelho 

com facilidade de ser adquirido, com baixo custo financeiro. O rádio é um objeto de fácil 

transporte, pode ser escutado em qualquer parte do mundo, para que se tenha a informação no 

momento em que ela esteja sendo transmitida. Até os dias atuais, o rádio mantem-se fiel à 

origens e tem um papel importante na sociedade. 

O rádio na Amazônia, sem dúvida, rompe fronteiras, levando ensinamento e 

informações aos lugares de mais difícil acesso. Em algumas dessas regiões não há energia 

elétrica, e o tipo de rádio mais usado é o que funciona a pilha.  

A Rádio Marajoara, assim como a Rádio Clube, foi pioneira na Amazônia, pois desde 

a década de 1920, levam entretenimento ao povo paraense, através de programações diversas, 

além de serem as difusoras no mercado belenense dos potentes aparelhos radiofônicos, 

estimulando, dessa forma, a importância da rádio na região. 

  

                                                           
1 Trabalho apresentado no GP Rádio e Mídia Sonora do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Sabemos que o rádio sempre teve um papel importante e fundamental na vida cultural 

das pessoas. É um veículo de massa que tem passado por mudanças desde que foi implantado 

no Brasil, no dia 7 de setembro de 1922, durante a inauguração da Exposição Internacional do 

Rio de Janeiro, que comemorava o centenário da Independência do Brasil, na Esplanada do 

Castelo (FERRARETO, 2001).  

Nessa data, segundo Ferrareto (2001), o público presente aguardava a transmissão, 

através dos alto-falantes, do pronunciamento do Presidente da República Epitácio Pessoa:  

A Westinghouse Internacional Company (estação transmissora) distribuiu 80 

receptores às autoridades civis e militares. Assim, o som das emissões foi 

captado em diversos pontos da estação da Capital Federal, como o Palácio 

do Catete e alguns prédios públicos. Foi transmitido o discurso do Presidente 

da República, além de trechos de “O Guarani”, de Carlos Gomes, 

apresentado no Teatro Municipal, que chegou a ser ouvido mesmo em outros 

Estados, como registra a imprensa da época (FERRARETO, 2001, p. 94). 

 

A primeira fase de sucesso do rádio é conhecida como “Era de Ouro”, consolidada na 

década de 1940. Nesse período, as emissoras utilizavam atores e cantores para atuar nas 

rádios novelas e nos programas de auditório. Apresentavam orquestras para acompanhar os 

programas, fazendo com que o público fosse atraído para a sua programação. 

Na década de 1950 surge a televisão. As emissoras de rádio mudaram e passaram a 

apresentar uma programação mais dirigida aos ouvintes populares, prestando, assim, serviços 

de utilidade pública à população, transmitindo informação de interesse do público. 

Atualmente, o rádio é o meio que mais investe na informação, com características de 

um jornalismo informativo de cunho social, pois a população recebe notícias em geral da 

região onde mora, do país e do mundo, através de programação segmentada e diversificada, 

como músicas, esportes, cultura, política etc., dependendo, sobretudo, da frequência 

(AM/FM) em que é veiculada. 

Nesse sentido, a escolha do tema deste trabalho – “A Evolução do Rádio: Um estudo 

de caso na Rádio Marajoara” – objetivou a descrição das atividades jornalísticas na Rádio 

Marajoara. 

Para o procedimento deste estudo, foi relevante a observação da história do 

surgimento do Rádio no Brasil e no Pará. Ainda neste capítulo aborda-se o histórico da Rádio 

Marajoara.  
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HISTÓRIA DO RÁDIO NO BRASIL 

 

Atualmente, estamos vivendo crescentes transformações em diversas áreas, seja nas 

relações humanas, tecnológicas ou científicas. O rádio, como parte dos veículos de 

comunicação, está presente junto a essas transformações.  

Praticamente não existe em todo o mundo um só país que não possua uma 

cadeia de emissoras de rádio e povo menos desenvolvido que não tenha seus 

cem mil aparelhos receptores. Da mesma forma que o jornal, a audição 

radiofônica faz parte da vida diária dos habitantes da Terra (ANDRADE, 

1993, p. 74). 

 

Nesse sentido, para relatarmos o rádio como veículo de massa devemos conhecer sua 

história. 

Embora o rádio tenha surgido em 1906, ele só se popularizou depois da Primeira 

Guerra Mundial. Com o fim da produção amparada, pelo conflito no front europeu, as grandes 

indústrias eletroeletrônicas norte-americanas buscaram novos mercados para garantir e 

ampliar seus níveis de lucro. 

A introdução do rádio no Brasil aconteceu no dia 6 de abril de 1919, em Recife, 

através de um transmissor emprestado da França, por Oscar Moreno Pinto, que inaugura a 

Rádio Clube de Pernambuco. Mas há controvérsias: o padre Roberto Landell teria feito uma 

transmissão em 1893, em Porto Alegre.  

A implantação do rádio no Brasil se consolida efetivamente com a instalação da 

radiodifusão em 1922, quando um grupo de empresários americanos, pretendendo demonstrar 

a montagem e o funcionamento de uma emissora radiofônica, desembarcou no Rio de Janeiro, 

apresentando, então, um complicado aparelhamento na Exposição do Centenário da 

Independência do Brasil, na antiga Capital Federal. 

No dia 7 de setembro de 1922, o discurso do então presidente da República Epitácio 

da Silva Pessoa, além de ser ouvido no recinto da exposição, chegou também a Niterói, 

Petrópolis e São Paulo, por intermédio de um sistema de alto-falante, montado na praia 

Vermelha, e de um transmissor instalado no alto do Corcovado pela Westinghouse 

Internacional Company (FERRARETO, 2001). 

A implantação do rádio no Brasil se consolida efetivamente em 29 de abril de 1923. É 

quando começa a funcionar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquette Pinto 

e Henry Mourize, impondo à emissora um caráter exclusivamente educativo. Os fundadores 
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da primeira emissora oficial do Brasil tinham como slogan “Trabalhar pela cultura dos que 

vivem em nossa terra e pelo progresso do Brasil”. 

Após a Rádio Sociedade, surgem no Rio de Janeiro as Rádios Clube do Brasil – que 

mais tarde viriam a se chamar Rádio Mundial –, Sociedade Rádio Philips do Brasil, 

Educadora do Brasil, Transmissora e dezenas de outras rádios em outros Estados da 

Federação. 

Ponte Filho e Patrocínio (2010, p. 4) lembram: 

A competição pela audiência [...] fomentou aos poucos novos gêneros e 

formas de veiculação radiofônica. E, já no final dos anos 20, a programação 

contemplava um cardápio bem variado, composto por jogos de futebol, 

radioteatro e programas humorísticos. 

 

A transição do rádio brasileiro da fase amadora para a fase comercial não se deu de 

forma imediata. Um dos problemas enfrentados foi o da escassez de aparelhos receptores, que 

eram importados e caros, limitando sua aquisição a uma pequena parcela da sociedade. 

Outro problema enfrentado pelas emissoras era o da falta de regulamentação sobre a 

veiculação da publicidade. O Decreto Lei nº. 16.657, de 5 de novembro de 1924, determinava 

que “O Governo reserva para si o direito de permitir a difusão de radiotelefonia de anúncios e 

comerciais”. Nessa época predominava um descrédito quanto à eficácia do rádio como 

veículo capaz de estimular o crescimento do consumo e de atrair novos clientes. 

No final da década de 1920, o rádio procura o caminho da profissionalização. A maior 

parte das emissoras passou a veicular sua programação diariamente. Novas empresas de 

radiodifusão formavam-se, anunciando projetos revolucionários que conquistaram 

definitivamente o público ouvinte. A partir desse contexto o rádio tornou-se um elemento 

indispensável em todos os lares, deixando, dessa maneira, sua fase amadora para trás. 

Para cumprir melhor o seu papel, o rádio não pode mais viver apenas da 

improvisação. Precisa mudar, para poder fazer em face de nova situação. 

Estrutura-se como empresa, investe e passa a contratar artistas e produtores. 

Os programas são preparados com antecedência e a programação está 

voltada para conseguir cada vez mais audiência (ORTRIWANO, 1985, p. 

35). 

 

O rádio popularizou-se a partir da década de 1930, voltando-se para o lazer e o 

entretenimento. No lugar de concertos e palestras eram executadas músicas populares e 

quadros humorísticos para famosos programas de rádio. 

É importante observar que a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, nos anos 

30, populariza um pouco sua programação, chega a transmitir uma famosa 

atração da época, o Programa Casé (FERRARETO, 2001, p. 103). 
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 Em primeiro de março de 1932, o governo organiza a veiculação da publicidade pelas 

emissoras com o Decreto nº. 21.111, regulamentando outro decreto, o de nº. 20.047, de maio 

do ano anterior, que definia o papel do governo federal na radiodifusão sonora. 

As fases iniciais do rádio foram fundamentais para que o veículo atingisse o seu 

apogeu, tornando-se o grande meio de comunicação de massa da sociedade brasileira. O ano 

de 1940 foi determinante para o rádio brasileiro, como informa Ferrareto (2001, p. 112). 

O início da fase do apogeu do rádio ocorre ao mesmo tempo em que o 

Estado Novo aproxima-se dos Estados Unidos, país cuja programação 

radiofônica, via ondas curtas, inspirava os profissionais brasileiros desde a 

década anterior. 

 

Nos anos 40, o rádio viveria uma fase de explosão radiofônica, a chamada “Época de 

Ouro” do rádio brasileiro, caracterizada por uma programação voltada ao entretenimento, 

predominando, dessa forma, programas de auditório, radionovelas, programas humorísticos e 

esportivos. Nessa década, o rádio brasileiro começa a se definir mais claramente para o 

jornalismo.  

Nesse contexto, foi criado, no dia 28 de agosto de 1941, o “Repórter Esso”, que teve 

como papel principal a divulgação das principais notícias do Brasil e do Mundo. Iniciou com 

a cobertura da presença brasileira na Segunda Guerra Mundial. 

Em 1950, a “Época de Ouro” do rádio enfrentou uma grave crise com o surgimento da 

televisão. E a TV vai buscar no rádio seus primeiros profissionais. Dessa forma, as emissoras 

de rádio mudaram e passaram a apresentar uma programação mais dirigida aos ouvintes 

populares, prestando, assim, serviços de utilidade pública à população e transmitindo 

informação de interesse do público. 

Na década de 50, segundo o Serviço à Pastoral da Comunicação, o radiojornalismo 

ganha um grande impulso, principalmente na área da eletrônica. 

É na área da eletrônica, [...] que o rádio encontra seu mais forte aliado, que 

vai permitir que ele explore plenamente seu potencial: o transistor começa a 

revolucionar o mercado (SEPAC, 2003, p. 17). 

 

Em 1959, as emissoras de rádio lançam novos programas no mercado com a finalidade 

de não continuar perdendo espaço para a televisão. Essas programações eram voltadas, 

sobretudo, para a divulgação de serviços de utilidade pública.  
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A Rádio Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, lança um tipo de programa que 

seria depois adotado pelas emissoras de todo o país os serviços de utilidade 

pública. A inovação foi introduzida pelo jornalista Reinaldo Jardim, que teve 

como objetivo restabelecer o diálogo com os ouvintes (SEPAC, 2003). 

 

Na década de 1960, as primeiras emissoras em FM (frequência modulada) começam a 

operar, inicialmente, com música-ambiente. As emissoras FM foram as grandes responsáveis 

por uma ebulição no meio, que não era vivido desde o surgimento da televisão, no início da 

década de 1950. 

A primeira emissora a operar exclusivamente nas ondas da frequência modulada foi a 

Rádio Difusora de São Paulo-FM. Atualmente, o rádio é o meio que mais investe na 

informação, com características de um jornalismo informativo de cunho social. 

 

O RÁDIO NO PARÁ 

 

A primeira rádio do Pará surge na mesma época que as outras rádios pelo Brasil, num 

cenário favorável a novos empreendimentos, pois o Estado do Pará estava passando por um 

período de estagnação econômica em virtude da queda na exploração da borracha, no final do 

século XIX, por esse motivo, como as demais rádios do País, ela surge na forma de clube, 

sem fins comerciais. 

Seus fundadores foram Edgar de Campos Proença, Roberto Camelier e Eriberto Pio 

dos Santos. Eles não compraram um transmissor pronto para simplesmente instalá-lo aqui. 

Esta seria uma tarefa difícil, já que a comunicação com o Rio de Janeiro e São Paulo só era 

possível através dos famosos “Itas”, navios da Amazon River, que depois ganhou o nome de 

Empresa de Navegação da Amazônia S/A (ENASA). 

Roberto Camelier, autoridade em eletrônica, comprou na única casa especializada da 

cidade o material necessário para fabricar o transmissor de onda média que daria origem à 

rádio. 

O ponto de partida foi a Casa Relâmpago, na travessa Campos Sales, entre as 

Ruas João Alfredo e 13 de Maio, que era a única na cidade especializada em 

equipamentos eletrônicos ou de transmissão. Pertencia a um português 

chamado Adamastor Lopes. Nessa loja Roberto Camelier conseguiu o 

material necessário para fabricar o transmissor de onda media que originaria 

nossa primeira emissora. Com a ajuda do eletricista Manoel Francisco de 

Jesus, Camelier montou um transmissor cuja potencia variava entre 350 a 

400 WATTS (VIEIRA; GONÇALVES, 2003, p. 37). 
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A inauguração da rádio Clube não foi uma coisa ao acaso. Houve uma preparação 

prévia. Algumas pessoas foram convidadas para um coquetel na casa do Largo da Trindade. 

As pessoas que estavam no evento puderam contribuir de alguma maneira com o 

empreendimento. 

Para Vieira e Gonçalves (2003, p. 38), “a ajuda principal veio através da definição dos 

sócios e de cessão de discos de 18 rotações. O Almirante Braz de Aguiar cedeu os primeiros 

discos tocados pela Rádio Clube”. 

A estreia oficial aconteceu no dia 22 de abril de 1928. Nos primeiros anos o 

funcionamento era precário, só para diversão. Mas logo depois começou a ser usada, também, 

para prestação de serviços. Os integrantes da Clube pagavam mensalidades fixas, que era a 

forma de manter a emissora. 

Nessa época, Belém tinha 240 mil habitantes, segundo o Censo do IBGE de 1920, e 

poucas pessoas podiam comprar um aparelho receptor de rádio, caixas grandes de madeira, 

pois os únicos fabricantes eram os da Europa, como Alemanha e Inglaterra. Quem não tinha 

condições de comprar o aparelho importado corria para o vizinho rico mais próximo, 

principalmente quando o ano era de Copa do Mundo de Futebol. 

O slogan da Clube nos primeiros anos era “PRC-5, A Voz do Pará”. Depois, na 

segunda metade da década de 1930, a Rádio Clube ganhou um novo slogan, criado por Edgar 

Proença, pelo qual a Rádio Clube passou a ser conhecida em toda Amazônia: “PRC-5, A Voz 

Que Fala e Canta para a Planície”. O slogan foi tão bem recebido pela população que muitos 

ouvintes lembram-se dele até os dias atuais. 

Este prefixo se entranhou de tal modo que, muitos anos mais tarde, quando 

houve nova modificação, as pessoas não perderam o hábito de associá-lo à 

emissora. Em 1978, por exemplo, no ano de seu cinquentenário, a Clube já 

tinha outro prefixo e Edgar Proença teve uma prova definitiva da 

importância da PRC-5 (VIEIRA; GONÇALVES, 2003, p. 47).  

 

O ano de 1937 foi decisivo para a PRC-5. Naquela época, proliferaram pelo Brasil 

dezenas de pequenas rádios. Neste sentido, o Governo Federal se sentiu na obrigação de 

disciplinar o funcionamento das emissoras. O Ministério das Viações e Obras Públicas, 

responsável pela comunicação do País, naquela ocasião, baixou uma portaria determinando a 

potência mínima que as emissoras deveriam ter para continuar funcionando (VIEIRA; 

GONÇALVES, 2003).   

A Rádio Clube do Pará estava muito longe do exigido. O transmissor da rádio tinha, 

no máximo, 400 WATTS, enquanto que o ministério exigia 1000 WATTS. Foi um choque 
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para Proença, Pio e Camelier, mas eles não desistiram. Mandaram buscar mais material junto 

à Sociedade Técnica Paulista, acreditando que até a hora de a encomenda chegar teriam o 

dinheiro para o pagamento. Porém, o carregamento chegou e os sócios não tinham conseguido 

o dinheiro para o pagamento dos novos equipamentos. Muito abalado, Edgar Proença redigiu 

uma nota oficial, comunicando o fechamento da Rádio Clube do Pará. 

Porém, para surpresa de todos na emissora, mal a nota foi lida, houve uma reação geral 

na cidade de Belém. Ninguém queria nem pensar na possibilidade de fechar a PRC-5, tal a 

importância que ela havia adquirido para a vida dos belenenses. Todos queriam ajudar com 

alguma quantia. Até o prefeito Abelardo Condurú e o governador José da Gama Malcher 

participaram da campanha espontânea. Dessa forma, a Rádio Clube foi salva pelo povo. 

Foi nessa ocasião que ela deixou de ser um clube para se transformar em uma 

sociedade anônima. A crise serviu para dar novos rumos à PRC-5. Os sócios que estavam 

quietos e os mais antigos se transformaram em acionistas, assim como os dirigentes (VIEIRA; 

GONÇALVES, 2003).   

 

HISTÓRIA DA RÁDIO MARAJOARA 

 

A Rádio Marajoara, componente dos Diários e Emissoras Associados – maior grupo 

de comunicação do Brasil naquela época, de propriedade de Assis Chateaubriand –, iniciou 

suas atividades de serviços radiofônicos no mercado belenense no dia 06 de fevereiro de 1954 

– tendo como propósito a divulgação de informações gerais –, ano em que o Dr. Frederico 

Barata, um renomado jornalista brasileiro e auxiliar de Chateaubriand, em uma breve 

comunicação, inaugurava a emissora, levando ao ar com o prefixo ZYE-20, e tinha como 

propósito ser a maior rádio da capital paraense. Com este feito, Barata realizou o sonho de 

instalar a segunda emissora de rádio em Belém do Pará. 

A Marajoara, abstraindo certo exagero, lembrava a TV Globo. Os que trabalhavam na 

antiga ZYE-20, em seus primeiros anos de funcionamento, são unânimes em reconhecer a 

megaestrutura montada para fazer da emissora uma das maiores do País, afirma Ribeiro 

(2010). 

Nesse sentido, a estrutura radiofônica da Rádio Marajoara, além dos equipamentos de 

alta qualidade, tinha uma orquestra dirigida por grandes maestros contratados de outros 

Estados.  
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Segundo Ribeiro (2010, p. 31) “sua orquestra era dirigida por maestros contratados de 

fora, Silesio de Queiroz e Nazinho, ambos renomados, vieram do Rio e de Recife, 

respectivamente”. Havia mais de 20 integrantes afinadíssimos. O seu regional era composto 

de seis elementos: dois violinistas, cavaquinho, pandeirista, violoncelo e um baterista. 

  A Rádio Marajoara, ao ser inaugurada, adotou o som potente com 10 Quilowatts na 

antena, que chegava forte a qualquer lugar de Belém (RIBEIRO, 2010). Era composta por 

produtores paraenses, como Hélio Cunha, Otacílio Colares, Abílio Couceiro, Clodomir 

Colino, Luiz Vieira, Francisco Simões e Raul Matos, além de Jota Barroso, que era mineiro, 

mas veio do rádio carioca para ser o diretor artístico. 

A programação da Rádio Marajoara era diversificada. Tinha radionovelas, programas 

humorísticos, de auditório e noticiários, todos de grande audiência. Como enfatiza Ribeiro 

(2010), entre os programas de sucesso merecem citação “O Cavaleiro da Alegria”, produzido 

pela Tupi Carioca e adaptado para ser apresentado em Belém, na hora do almoço, das 11h30 

às 13h. Era divertidíssimo, principalmente o quadro denominado “A Consciência do 

Braguinha”, interpretado por Colino, Mario Tavernard e Valdecir Menezes. “A Cavalgada”, 

por sua vez, englobava jornalismo, humorístico e música ao vivo. 

Devido à grande audiência da Rádio Marajoara, seu auditório, instalado em pleno 

Largo de Nazaré, atual Praça do Santuário (antigo CAN, Centro Arquitetônico de Nazaré), de 

onde eram apresentados os programas ao vivo, chegava a acomodar, entre pessoas sentadas e 

em pé, quase dois mil espectadores (RIBEIRO, 2010). 

Em 1967, a Rádio Marajoara passa por uma grande transformação estrutural em sua 

grade de programação, inserindo a presença de comunicadores de grande experiência 

radiofônica, como Eloy Santos, Roberto Chaves, Almir Silva, Paulo Ronaldo, José Travasso e 

Kizan Lourenço. Com eles, a rádio passa a ser uma emissora dinâmica e completa. 

Em julho de 1981, a Emissora do Povo, como a Rádio Marajoara ficou conhecida, foi 

vendida ao político Manoel Nazareth Ribeiro, e um ano depois ao empresário Carlos Santos. 

Foi então criada uma nova filosofia para a Rádio Marajoara, que passou a incentivar ainda 

mais o esporte e a notícia, adotando uma linha de independência política e religiosa. 

Hoje, a Marajoara AM, sob o prefixo ZYJ-1130, continua se destacando como uma 

das melhores rádios do Norte do País, está localizada na Travessa Campos Sales, 370, na 

cidade de Belém-PA. 

A empresa atua em radiojornalismo, possui uma variedade de programas, desde 

noticiários a religiosos e de entretenimento, e diversos anunciantes/patrocinadores que 
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permeiam a programação com a divulgação de seus produtos e serviços. Conta com 34 

funcionários entre radiojornalistas, operadores de áudio, recepcionistas, técnicos de eletrônica, 

técnicos de informática, paliteiro, locutores, serventes e outros profissionais. 

A empresa foi a segunda emissora a ser instalada no mercado do Estado do Pará, tendo 

uma estrutura radiofônica considerada de grande porte, para os padrões de mercado 

radiofônico na época.  

 

 

PROGRAMAÇÃO E PÚBLICO-ALVO 

 

O principal mercado de atuação da Empresa Rádio Marajoara é o radiofônico local, 

transmitido ao vivo, que conta com uma programação das 5h às 22h. Das 22h às 2h a 

programação passa a ser computadorizada. De 2h às 5h a programação é realizada através de 

uma conexão via satélite com a Rádio Mix FM de São Paulo. 

A Empresa Rádio Marajoara procura estar relacionada com todo tipo de comunidade 

ou classe social. Entretanto, sua programação está mais voltada para as classes B e C. 

Seu público ouvinte situa-se na faixa etária acima de 45 anos. Atualmente, começa 

contar com uma parcela de público jovem, na faixa de 15 a 25 anos.  

 

AMBIENTE COMPETITIVO 

 

A concorrência existente na cidade de Belém é muito acirrada, em se tratando de rádio 

FM. A Rádio Marajoara não possui uma programação regional forte, como a das emissoras 

concorrentes. Utiliza-se muito mais de programação via satélite, o que dificulta a participação 

do público local, que se ressente de não poder interagir durante a programação.  

Relativamente à frequência AM, a rádio tem seu público fiel, principalmente quanto 

aos programas esportivos, que contam com participação maciça dos ouvintes, ao vivo. 
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A LINGUAGEM RADIOFÔNICA – CARACTERÍSTICAS DO RÁDIO 

 

O rádio, sem dúvida, se destaca entre os meios de comunicação de massa como o mais 

popular e de maior alcance do público. Muitas pessoas que não têm acesso a outros veículos, 

certamente possuem um aparelho em casa, seja por motivo econômico ou cultural. 

O rádio invade (no bom sentido da palavra) nossas vidas. Entra em nossa casa, no 

carro, no trabalho e em locais de puro lazer, fazendo parte, assim, do cotidiano coletivo. 

Um dos fatores mais intrigantes é não poder ver quem nos fala, imaginar o locutor da 

maneira que nos convier e abrir nossas mentes para as mensagens que nos estão sendo 

passadas. 

Algumas características o tornam peculiar e ímpar: 

 Sensorialidade: o rádio forma imagens. 

Nos meios audiovisuais o telespectador conta com o som e a imagem. Porém, no rádio, a 

única ferramenta utilizada é a voz do locutor. Dessa forma, desperta a imaginação do ouvinte, 

que visualiza o que está sendo narrado, como também o dono da voz. De acordo com Mcleish 

(2001, p. 16 apud RODRIGUES, 2006), “quem faz texto e comentário para rádio escolhe as 

palavras de modo a criar as devidas imagens na mente do ouvinte e, assim fazendo, torna o 

assunto inteligível”.  

 

 Abrangência: o rádio fala para milhões. 

Sem grandes complicações tecnológicas, o rádio tem a vantagem de poder falar para 

milhões de pessoas, o que marca a era da radiodifusão (transmissão e dispersão da informação 

produzida, que abrange indivíduos, grupos e extratos sociais em todo o mundo). O satélite é 

fundamental para assegurar essa característica.  

        

 Regionalismo 

Segundo Chantler e Harris (1998, p. 21), “a força do jornalismo numa emissora de 

rádio local é o instrumento que dá a ela a sensação de ser verdadeiramente local”. O 

regionalismo é uma marca fundamental do rádio, pois dá visibilidade às informações locais. 

 

 Intimidade: o rádio fala para cada ouvinte. 
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Ao mesmo tempo em que atinge milhares de pessoas, o rádio é voltado para uma 

pessoa em particular. As palavras e a forma de falar são passadas para o ouvinte com suas 

particularidades e expectativas. 

   

 Imediatismo e instantaneidade: a velocidade do rádio. 

O rádio possui um caráter imediato, possibilitando que o ouvinte se inteire dos fatos 

no momento em que acontecem. Exemplos disso são as transmissões de jogos de futebol e a 

cobertura de acidente no local do ocorrido, dentre outros, de forma ágil, acelerando a 

disseminação das informações em curto espaço de tempo. 

 

 Mobilidade do rádio. 

Por ser um aparelho de comunicação que não necessita particularmente de fios e de 

tomadas, o rádio pode ser transportado para qualquer local e ouvido onde o receptor desejar, 

como no carro, na cozinha, no quarto, etc. Dessa forma, o ouvinte realiza outras atividades, 

porém atento nas mensagens difundidas.  

 

 Acessibilidade. 

Por ser um aparelho de baixo valor, o que viabiliza ser adquirido por pessoas de baixo 

poder aquisitivo, o rádio leva entretenimento aos ouvintes na mesma proporção que a 

televisão, pois ainda há locais que não possuem energia elétrica e o rádio a pilha ainda é 

utilizado por crianças, jovens e idosos.     

 

  

 O PAPEL DO RADIOJORNALISTA NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

RADIOFÔNICA 

 

O texto, na difusão radiofônica, tem importância fundamental. Por transmitir 

informações que, normalmente, são consideradas “quentes”, fatos que acabaram de ocorrer, a 

linguagem utilizada se caracteriza pela instantaneidade, o que, segundo Barbeiro e Lima 

(2002, p. 97), “obriga o jornalista a fazer a notícia ser entendida pelo receptor no exato 

momento de sua transmissão”. Os autores também estabelecem uma comparação 

relativamente à TV e ao rádio: 
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Na TV, bem como no rádio, o texto deve ser coloquial e o jornalista precisa 

ter em mente que está contando uma história para alguém, mas exceto uma 

diferença fundamental, o casamento da palavra com imagem. É a 

sensibilidade do jornalista que vai fazer essa “união” atingir o objetivo de 

levar ao ar uma informação fácil de ser compreendida (BARBEIRO; LIMA, 

2002, p. 97). 

 

De todos os gêneros radiofônicos, o informativo ocupa posição de destaque. As 

características do rádio como meio de comunicação de massa fazem com que ele seja 

especialmente adequado para a transmissão da informação, que pode ser considerada como 

sua função principal: ele tem condição de transmitir a informação com maior rapidez do que 

qualquer outro meio.  

O rádio foi o primeiro dos meios de comunicação de massa que deu entendimento à 

notícia, graças à possibilidade de divulgar os fatos no exato momento em que eles ocorrem, 

permitindo que o homem se sentisse participante de um mundo muito mais amplo do que 

aquele que estava ao alcance de seus órgãos sensoriais: mediante uma “ampliação” da 

capacidade de ouvir, tornou-se possível saber o que “fazer neste mundo”. Segundo Walter 

Sampaio, o rádio intrinsecamente coloca o ouvinte dentro daquela “história que passa”, no 

momento exato que está passando e abre a alternativa de acompanhá-la. 

Essa atividade do rádio é denominada radiojornalismo: verdade transmitida com 

responsabilidade social. O radiojornalismo vive de informação a ser investigada e noticiada.              

    

 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que o rádio possui um alcance ímpar por ser ágil rápido e de fácil 

entendimento e penetração nos lares. Como meio de comunicação, é aquele que mais se 

aproxima das pessoas. Locutores conseguem fazer uso da linguagem popular e de recursos 

sonoros capazes de despertar uma agradável recepção nos ouvidos, trabalhando, basicamente, 

com quatro elementos: voz, música, ruídos e silêncio, que, combinados, conseguem criar 

imagens que estimulam o cérebro humano. 

Nesse sentido, deveria ser fácil descrever sobre a evolução do rádio no Brasil, mais 

precisamente o rádio no Pará, e a emissora Rádio Marajoara escolhida para este trabalho de. 
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No entanto, não foi tão simples, em função dos poucos – e de difícil acesso – registros 

históricos que abordam a História da Rádio Marajoara. 

Dessa forma, para dar subsídios a esse trabalho, foram realizadas entrevistas junto a 

profissionais da Rádio Marajoara, para que eles pudessem relatar melhor como é trabalhar 

com rádio, além de seu presidente, Carlos Santos; Tacimar Cantuária, uma das mais antigas 

profissionais da emissora, bem como alguns ouvintes. 

Chega-se à conclusão que a Rádio Marajoara, neste novo contexto radiofônico do 

século XXI, vem sofrendo transformações nas suas programações com a finalidade de manter 

seu público fiel à emissora, mesmo tendo em seu quadro, em sua maioria, radialistas sem 

graduação em jornalismo, que conseguem levar a programação radiofônica por terem 

experiência profissional. 

 

Assim é a Rádio Marajoara, sempre procurando novas tecnologias com o intuito de se 

fortalecer no mercado radiofônico. 

Acredito que o sonho de seu presidente, Carlos Santos, é continuar preservando a 

história da Super Rádio Marajoara, pois sabe que, a cada descida, sempre deve reencontrar 

forças para a nova escalada e para o novo sucesso da Rádio Paraense. 
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