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RESUMO

Como resultado desta pesquisa é possível observar uma relação entre comunicação,

sociabilidade e reconstrução de memória musical. Além disso, a Programação do ouvinte

tem um importante papel que permite o reconhecimento da autoridade de seu produtor de

informação numa relação com o reconhecimento do ouvinte. A construção dos ouvintes

deve ser entendida como resultados de processos sociais relacionados também ao perfil das

concepções desta Rádio sobre o processo de comunicação tal como é definido por sua

linha editorial.

este caso, a radiodifusão parece contribuir para a educação informal de pessoas

que não tiveram este direito social assegurado por vias institucionais. E também

interessante a divulgação de algumas atividades profissionais de ouvintes como músico,

comerciante, cabeleireiro e pessoas que costumam participar do programa para se sentirem

prestigiados. ão só contribui com "a música e informação de qualidade", mas significa

entretenimento para pessoas de distintas gerações e segmentos sociais.

Tem ainda importante contribuição crítica à perspectiva do processo de

comunicação que defende a ação hegemônica dos meios massivos. Esta pesquisa considera

que há uma relação dinâmica entre o produtor da informação e a participação de ouvintes.

Baseada em estudos de antropólogos latino-americanos como Barbero, Canclini, além de

outros autores, a investigação acena para concepção de ouvintes como ativos atores destes

processos históricos e sociais. De acordo com esta pesquisa, é possível questionar um

preconceito social que vê uma direta relação entre gosto musical e uma específica classe

o ial. Este programa é analisado como expressão de uma dinâmica cultural, cuja rica

diver idade representa um entrelaçamento de distintos movimentos mUSICaiS,épocas e

e tilos de vida.
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Abstract

As results of this work, it's possible to see the relation between communication,

sociability and the musical memory reconstruction. Besides, the Listener program has an

role that permits the recognition of the authority of its information producer in relation to

the listener recognition. The listeners construction should be understood as a result of

ocial processes, related also to the profile of the Radio conceptions about the

communication process such as it is defined by its editorial direction nowadays.

In this case, the radio broadcasting seems to contribute for the informal education

listeners that did not have this chance to guarantee this social right by the institutional

ways. It is interesting to see the divulgation of some profissional tasks of listeners, as

hairdresser, musician, shopkeeper and people who used to phone to the program to feel

recognized. Its meaning can be seen not only as guaranteeing "information of quality" but

also as promoting entertainrnent for a "group" of people from different ages and social

positions.

It has also an contribution to criticize the communication process perspective that

defends the hegemonic action of the mass media. It considers that there is a dynarnic

relation between the information producer performance and the listeners participation.

Based in the recent studies of the latin american anthropologists as Barbero, Canclini and

other authors, this work perrnits to see the listeners as active actors of these historical and

ocial processes. According to this research, it's possible to question a social prejudice that

concepts a direct relation between musical taste and a specific social class. This program is

anal zed as an expression of a dynarnic cultural production, whose rich diversity represents

an interwoven of distinct musical movements, epochs and life stiles.
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PROGRAMAÇÃO DO OUVINTE1
: memória, música e sociabilidade

Introdução - O encanto das ondas, confidências e canções

Ouve-se o apresentador:

Em Fortaleza, 18 horas e 4 minutos. Uma boa noite a você, amigo
ouvinte da Rádio Universitária FM A partir de agora, a
Programação do Ouvinte. É só discar 281-57-74, 281-57-52 ejazer o
seu pedido musical. A Programação do ouvinte tem coordenação e
apresentação de Nelson Augusto. No áudio, Antônio Carlos Lima.
Vamos começar a Programação do Ouvinte de hoje, 29 de junho de
1999, terça-feira, com a música 'Fortaleza meu xodó ',... que atende
ao Ranulfo do Parque Araxá (...) Gratos pela atenção. Boa noite a
todos. Programação do ouvinte volta amanhã, às 18 horas.

I Programa musical veiculado, diariamente, pela Rádio Universitária, em Fortaleza, desde 1987,no horário de
18:00 às 19:00h, co-produzido por ouvintes, numa dinâmica de audiência que permeia diversos lugares
geográficos e sociais da cidade. A Programação supõe, a partir do discurso do seu idealizador (jornalista

elson Augusto), um ouvinte protagonista da história. Este age, dinamicamente, no processo de produção do
Programa, contrapondo-se à categoria "receptor" , consagrada entre alguns teóricos da Teoria da Comunicação,
à qual está associada a noção de passividade. O Programa apresenta formas de comunicação que o
singularizam com relação a outros. Seu repertório, caracterizado pelo produtor e os ouvintes como sendo de
música popular brasileira (MPB), é uma produção diversificada. Na fala do diretor da emissora, Agostinho
Gósson, "a Rádio Universitária é a mais importante do Ceará, por estar ligada ao maior centro gerador de
conhecimento do Estado, a UFC".
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Foto 1 - Otaviene, moradora de um sítio em Maranguape, com seu filho Erick acompanha a
Programação ao vivo. Ouvinte há 10 anos.

É desta forma que o produtor Nelson Augusto coordena o diálogo cotidiano com

eus ouvintes, assumindo o papel de mediador de relações sociais colocando-se como

facilitador de processos comunicativos que reconstroem laços afetivos e reativam memórias.

análise desses processos constitui o ponto de partida deste trabalho que tem também

motivações anteriores.

A opção pela análise de um programa de rádio como espaço de memória e

sociabilidade remete-me à infância. Quando criança costumava ouvir um programa

intitulado "O seu presente é música": numa cadeira de balanço, embalava-me ao som de

ê O termo produtor, embora apareça, no imaginário dos próprios ouvintes, associado diretamente ao jornalista

elson Augusto (portanto, visto por aqueles como autor do Programa), neste contexto, é ambíguo: por mn

lado. a produção, na prática, reúne as contribuições dos ouvintes, co-produtores e o próprio Nelson ressalta

que "quem faz o Programa são os ouvintes". Por outro lado, grande parte desses ouvintes, no discurso e na

prática, está sempre transferindo a responsabilidade da produção para o locutor. Assim, a meu ver, o

Programa convive com essa tensão e ela, de diferentes modos, se faz presente nesta dissertação.
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canções do rádio. Sempre tive uma relação visceral com a música. Toquinho, Vinícius,

Tom Jobim, Caetano, Gal, Chico Buarque, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Geraldo

Azevedo, Nonato Luiz estão entre artistas musicais de minha preferência. Comunicava-me

com o mundo através dos grupos de dança e canções; das quadras de basquete, dos livros

de Monteiro Lobato, de Jorge Amado, de Érico Veríssimo, de Vitor Hugo, dentre outros.

Saindo do gosto pessoal para uma dimensão de observação sociológica, entendo o

significado da música, também, como espaço de produção de sociabilidade e memória

social.

Ocupo-me em estudar a Programação do Ouvinte, pOIS seu significado é

redirnensionado através de grupos e preferências musicais de ouvintes. Vejo este programa

como espaço de aglutinação de pessoas oriundas de diversos lugares geográficos e sociais:

as pessoas que compõem essa audiência são originárias de bairros diferenciados quanto à

classificação social que lhes é atribuída, constituindo-se, na sua maioria, moradoras de

bairros "periféricos", situados em distintas áreas geográficas da Região Metropolitana de

Fortaleza. Os receptores se diferenciam também em termos de procedência (lugar de

origem), lugar social, freqüência com que "conferem" a audiência, escolaridade,' idade,

ocupação, ou profissão" , entre outros aspectos.

Depoimentos como estes 4 lembram a relevância social do rádio.

Em 1996, por ocasião da realização da 4Sa Reunião Anual da SBPC, nos stands da

Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), ao tomar conhecimento de uma

3 em sempre a ocupação corresponde à formação profissional da pessoa; assim, optei por mencionar os dois

termos.

~Para Gisela Ortriwano, professora da Escola de Comunicação e Arte da Universidade (ECA) de São Paulo

(U P). ele é importante, no Brasil, também para milhões de analfabetos onde ojornalismo impresso não chega;

ulamita Vieira, socióloga, lembra que o rádio é espaço de aglutinação de pessoas; a atriz Fernanda

Montenegro considera o rádio um difusor cultural fundamental; o ator e compositor Mário Lago refere-se ao

rádio como o império do sonho; segundo o médico Ranulfo Cardoso do ISDS (Instituto de Saúde e

Desenvolvimento Social), "o rádio é veículo de democratização de informação na prevenção e luta contra a

AIDS". Ranulfo. ouvinte da Rádio Universitária, diz que "esta emissora valoriza a gente. Lá, me sinto como
em família".
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pesquisa de um grupo de jornalistas da Universidade Federal de Goiás, intitulada

Comunicação Comunitária: uma experiência que dá certo, chamou-me a atenção esse

"jornalismo voltado para atender necessidades de pessoas, a exemplo da cultura e da

sociabilidade" .

o contexto delimitado desta pesquisa, ocupo-me em investigar relações humanas

capazes de recriar e produzir memória e espaços de sociabilidade. Interessa-me a produção

musical enquanto elo reconstrutor de formas de comunicação e recordação. Refiro-me

especificamente, ao contexto de audiência citadino'.

Partindo do pressuposto de que há uma analogia entre comunicação e sociabilidade,

como podemos verificar nas contribuições de Sirnrnel (1983), Pasquali (1973) e Wolf

(1999), o Programa me põe questões como: o rádio institui espaços de sociabilidade?

Como este meio de comunicação contribui para resgatar memórias?

Reportando-se à compreensão do fenômeno da memória, há estudos que revelam:

Ao contrário de conhecer, recordar parece obviamente um estado de
espírito. Recordar é uma atividade realizada pelo espírito (...). A
memória é dividida em dois segmentos. Há uma parte objetiva que
serve de contentor dos fatos, a maior parte dos quais podia alojar-se
em muitos outros locais. E há uma parte subjetiva que inclui
informação e sentimentos que fazem parte integrante de nós e que,
portanto, se situam adequadamente apenas dentro de nós. A primeira
parte da memória é relativamente passiva; limita-se a conservar o
conhecimento. A segunda parte é mais activa; experimenta e registra
para a consciência C .. ). Recordar implica muitas vezes viajar para
trás ao longo de um encadeado de memórias ( ...). Entre memória e
consciência há sempre tráfego nos dois sentidos. O que faz a memória
"objetiva" parecer mais objetiva do que a memória dos sentimentos e
da experiência pessoal é simplesmente o fato de podermos articular e
comunicar por palavras a primeira mais facilmente do que a última
(...). Algumas de nossas recordações parecem na verdade ser mais
privadas e pessoais do que outras. No entanto, esta distinção entre
memória pessoal e memória social é relativa. Nossas recordações têm
um aspecto pessoal e social. (Wickham e Fentres, 1992: 16, 17, 19,
20). C .. ) uma memória só pode ser social se puder ser transmitida, e
para ser transmitida tem que ser primeiro articulada. A memória
social é portanto memória articulada (Fentress e Wickham, 1992: 65,
66).

5 O Programa chega também ao interior do Estado.
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Estas considerações fundamentam a compreensão de uma memória cuja expressão

associa-se a processos de comunicação social. Nesse sentido, me ajudam a conceber a

memória como um fenômeno articulado e historicamente transmitido, envolvendo

indivíduos em processos comunicativos, tal como se observa no ritual de comunicação

cotidiano da Programação do ouvinte.

(...) a capacidade de uma sociedade para transmitir a sua memona
social sob uma forma lógica e articulada não depende, portanto, do
dominio da escrita. A questão é muito mais complexa. A transmissão
de memória articulada depende, num sentido mais geral, da maneira
como uma cultura representa a linguagem. Depende da medida em
que uma sociedade aperceber a linguagem como veículo de expressão
e comunicação independente do contexto social imediato. Depende
também da concepção que o grupo tiver do saber que como padrões
sequenciados recorda: vê esse saber como imagens ou textos a
analisar ou apenas de som a confiar à memória? (...) o merofacto de
uma sociedade ter adquirido a capacidade de representar seu saber
sob formas escritas não quer dizer que esta sociedade tenha cessado
de ser também uma cultura oral (Fentress e Wickham, 1992: 64).
(...) a memória não é um receptáculopassivo, mas sim umprocesso de

reestruturação activa em que os elementos podem ser retidos,
reordenados ou suprimidos (Fentress e Wickham, 1992: 58).

Considerando-se o relacionamento entre memória, cultura e sociedade, observa-se a

coexistência de fenômenos culturais diversos num contexto dinâmico, já que não há uma

noção de cultura monolítica'', sendo o próprio conceito de cultura historicamente criado a

partir das relações entre indivíduos e grupos em contextos históricos específicos. A

legitimação de dada expressão cultural, por exemplo, a comunicação escrita, os seus

padrões de aceitação são instituídos e legitimados por um grupo social. Numa analogia

com o universo do programa pesquisado, observa-se como esta relação se projeta na fala

do Diretor da emissora.

"(...) ao longo de 20 anos da Rádio Universitária, ela conseguiu
granjear respeitabilidade de uma faixa de público que se aproximou
dela na sua juventude, fase inicial, e gerou um tipo de ouvínte que é
compromissado com a história da Rádio (. ..) são pessoas que
acompanham a história da Rádio (...) nossa expressão musical
corresponde à vivência deste público (. ..). É o público dos Beatles, do

6 Diz-se de um caráter, sentimento ou crença, etc.que não apresenta rupturas, que é integro. (Ferreira, 1986) .
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pessoal dos festivais da Record, do Chico Buarque e da Tropicália, e
toda essa geração, da Bossa nova prá cá (...) [público] comprometido
com valores da terra; é tanto que o lema é esse: 'sintonia da terra'. É o
que a coloca em sintonia com o ouvinte tipicamente de Fortaleza"
(Agostinho Gósson, diretor da emissora, grifo meu).

Foto 02 - Agostinho por ocasião da apresentação do programa Rádio debate dialoga com um de sus
convidados e seus ouvintes.

Este depoimento parece significativo, pois através dele verifica-se uma relação de

sintonia entre a Rádio e participantes de sua programação, consolidada no decorrer de sua

história com aqueles que fazem parte de sua audiência. Aparecem esses participantes

isolados ou em grupos, conforme pode ser visto ao longo deste trabalho, cujas expectativas

associadas a laços afetivos podem condicionar a veiculação das mensagens e de atitudes de

receptores que aparecem sintonizados com seus processos produtivos como revela o

ouvinte Geraldo Moreira, do bairro Alvaro Weyne, dizendo que "o ponteiro do rádio tá

enferrujado na sintonia 107.9, não mexe nem pr'a lá nem p'ra cá". A respeito de como o

ouvinte responde ao chamado da emissora que apela por sua participação, apoiando-se no

lema da "sintonia da terra", me parece interessante o seguinte depoimento:
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"O próprio slogan da Rádio tá dizendo tudo: 'a sintonia da terra'; uma
Rádio que todas as pessoas daqui deveriam se identificar com ela, um
meio de comunicação com o qual todo cearense deveria se identificar,
o próprio slogan tá dizendo isso. Eu que não sou daqui tõ fazendo esse
elogio porque é uma Programação variada que aborda vários gêneros,
várias preferências e com a qual o cearense deveria se identificar"
(Edvaldo Saraiva, 38 anos, desempregado, bairro Centro).

Esta simpatia do ouvinte faz com que ele esteja sempre sintonizado na Rádio

Universitária. A sua participação na audiência, é reforçada, dentre outros mecanismos,

através das mensagens veiculadas. Como exemplo disso, cito: a saudação de natal de 2001,

com a qual a Rádio se dirige aos seus receptores - "Completando 20 anos de uma relação

carinhosa e sincera com seus ouvintes a Rádio Universitária deseja a você um feliz natal e

um ano novo de paz, saúde e prosperidade". Na última edição da Programação do ouvinte

do ano de 2001, despedindo-se dos seus ouvintes, o coordenador/apresentador Nelson

Augusto fala assim:

"Desejando, desde já, um feliz começo de 2002 aos ouvintes que nos
prestigiam fazendo a Programação do ouvinte aqui com a gente.
Convido-os a voltarem no próximo ano fazendo a Programação que
afinal é de vocês. Renovamos o convite para continuarmos a divulgar
a música de qualidade e fazer a nossa resistência à mesmice veiculada
aí na grande rnídia. Continue em sintonia com a gente".

Os ouvintes são aSSIm chamados, de várias formas, a estar em sintonia com a

emissora, e, por sua vez, respondem à chamada enviando canções e desejando um "feliz

natal e bom ano novo para os que fazem a Rádio Universitária".

Os depoimentos expressam a construção das interações cotidianas que pressuponho

serem construídas na relação locutor-ouvinte e às quais voltarei a fazer referência ao longo

desta dissertação.

Sobre a sociabilidade, observemos como esta é percebida na perspectiva de

Simmel:

(...) "sociedade"propriamente dita é o estar com um outro, para um
outro, contra um outro, que através de veículos de impulsos e
propósitos forma e desenvolve os conteúdos e os interesses materiais
ou individuais. As formas nas quais resulta esse processo ganham
vida própria, são liberadas de todos os laços com os conteúdos;
existem por si mesmas e pelo fascínio que difundem pela própria
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liberação desses laços. É isto precisamente o fenômeno a que
chamamos sociabilidade (Simmel, 1983: 168).

As interações se constroem, por meio do encontro de pessoas, face a face, mas,

também, no caso em estudo, através de processos comunicativos que envolvem interações

motivadas por fantasias, por um imaginário produtor de sentidos que permite aos receptores

atribuir significados, a partir de diversas expectativas daqueles que se relacionam com a

produção. O que pode explicar os ouvintes se articularem por ocasião da apresentação do

Programa, os quais se conheceram, às vezes, devido à sua identificação pelo produtor. Estes

significados produzidos por ouvintes nem sempre foram pensados pelo emissor da

mensagem.

No contexto desta investigação, a citação anterior me parece significativa para

elucidar a relação comunicação sociabilidade e memória.

Reportando-se a uma relação entre sociabilidade e comunicação, Antônio Pasquali

argumenta:

(. ..) quando o saber circula num sentido unilateral atrofiado, o
produtor vive e reconhece, com mais ou menos consciência, que o seu
dizer e o informar, é uma maneira de mandar calar o receptor; não só
porque enquanto recebemos informação não estam os dialogando, mas
também porque o fato de nos submetermos à relação de informação,
vai criando-nos o hábito de nos calarmos e nos acostumarmos à pura
passividade e receptividade (Antônio Pasquali, 1973).

Na Programação do ouvinte o produtor da informação ou da mensagem musical

assume uma atitude de facilitador do diálogo com o ouvinte. Não cala o receptor", ao

contrário, cria condições para a consolidação de um diálogo que passa a ocorrer,

cotidianamente, entre os ouvintes e a produção. O papel do coordenador/apresentador é

ressaltado por ele como alternativo, centrado no retomo e na participação ativa do ouvinte.

Uma ruptura desse processo de comunicação que conduz à receptividade passiva

parece visível, ainda, no depoimento de uma ouvinte da Rádio Universitária e do programa

em pauta:

7Chamo a atenção para o que quero dizer com "receptor". Este termo designa o indivíduo que capta a

mensagem, podendo exercer um ativo papel no processo de produção da informação. É, portanto, neste

sentido que o utilizo aqui.
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"A Rádio tem um significado social. De volta do cursinho, meu pai
botava na Universitária e ficava ouvindo os debates que passam". Os
ouvintes ligam, perguntam; é uma coisa muito interativa, confronta
opiniões. O meu pai ligou para lá quando discutiam a privatização da
COELCE; ele é funcionário desta empresa e ligou para dar a
informação certa, pois estavam dizendo que a privatização era o
melhor jeito de resolver; meu pai ligou e disse que ele tava dando a
informação errada. Minha mãe também escuta; me acostumei. A
Rádio Universitária não é para ouvir sozinho, pois enquanto debatem
lá, estamos debatendo aqui. Debatendo, ajuda na socialização; pessoas
interagem; não é só uma relação rádio-você, é uma relação com você
e outras pessoas, rádio e sociedade. Eles realmente lhe atendem, não
há esse espaço para você em outras rádios; quando há, discutem
besteira, não é música e informação de qualidade" (Sara,18 anos,
estudante de Publicidade da UFC, bairro Papicu).

Foto 03 - Sara, do Papicu, em entrevista concedida à autora, em maio de 2001.

Vê-se que este receptor incorpora a linguagem do emissor. Além disso, revelações

da informante explicitam um tipo de relação com a emissora segundo o qual o ouvinte

8 Refere-se ao programa "Rádio debate", que ouvia de volta da escola, apresentado pelo jornalista e diretor da
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participa, ativamente, do processo produtivo; sentindo-se, assim, naquele espaço, um

sujeito colaborador da Programação, podendo mesmo exercer influência "decisiva" na

formação de opiniões, através do diálogo com outras pessoas que contatam a Rádio.

Ressalta-se, assim, neste diálogo do receptor com a emissora, o aspecto de um jornalismo

diferenciado de outros meios de comunicação por sua perspectiva de atuação dialógica que

se desenvolve no contato com o ouvinte, priorizando "informação e música de qualidade".

Este processo de troca de mensagens parece ativar, de modo articulado, os papéis de locutor

e de ouvinte, consolidando, assim, interações extensivas a um contexto social mais amplo,

entre os supostos dois pólos da relação emissor-receptor, conforme pensa Wolf

(...) o estudo das comunicações de massa - mesmo apenas no que
respeita ao tema dos efeitos - aproxima-se cada vez mais de um
estudo sobre processos e fenômenos comunicativos, socialmente
vinculados. Por outras palavras, para se compreender a
comunicação de massa é necessário centrar a atenção no âmbito
social mais vasto em que essas comunicações operam e de quefazem
parte (Wolf, 1990: 50).

A sociologia do conhecimento, centrando-se na importância dos processos

simbólicos e comunicativos como pressupostos de sociabilidade, recorta,

progressivamente, uma das temáticas atuais da pesquisa em comunicação. Não por acaso,

paralelamente à temática dos efeitos, está a perspectiva de construção da realidade (Wolf,

1990: 141).9

No jogo dessas interações é que pensamos sobre uma abordagem do fenômeno da

comunicação, na perspectiva interdisciplinar. Reportando-me ao receptor da Programação

do ouvinte, tenho este depoimento:

emissora, Agostinho Gósson.

Uma abordagem diferente de compreensão de fenômenos culturais encontra-se na perspectiva de teóricos

como Horkheimer e Adorno para quem "ouve-se constantemente afirmar que os modernos recursos de

comunicação de massa como o cinema, o rádio e a televisão, oferecem a quem disponha deles a garantia de

dominar as massas, graças à manipulação desses meios técnicos. Mas os veículos de comunicação só por si

não constituem o perigo social. O seu conformismo não faz mais do que reproduzir ou ampliar suas

predisposições para a uma submissão ideológica, a qual encontra seu objeto na ideologia apresentada pela

comunicação de massa às vítimas conscientes ou inconscientes." (1973:87)
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"Comecei a participar da Programação do ouvinte por sugestão do
Júnior que dizia: bote na Universitária que diz o nome e só toca
música boa. Comecei a ligar e não parei mais. Hoje tenho como
obrigação ligar para o programa. Fui cortando, tirei música sertaneja,
Reginaldo Rossi, Amado Batista e deixei só MPB10" (Rogério
Nobre, 28 anos, comerciante, bairro Presidente Kennedy).

9 Há controvérsias quanto à definição de MPB, podendo ser definida como música originária de uma mistura

de sons indígenas e africanos (como Lundu) e portugueses (como Modinha). A MPB apresenta uma grande

diversidade de gêneros e ritmos, desde a segunda metade do século XVIII, quando já é possível distinguir, por

exemplo, uma música brasileira da música portuguesa. Essa diferença se torna mais visível no século XIX,

quando, mesmo gêneros europeus são modificados por músicos brasileiros, produzindo as melodias

sincopadas. Não há um consenso na literatura a respeito do que vem a ser MPB. Nos anos 1960, a sigla "MPB"

esteve associada a uma idéia de música de vanguarda, no interior da qual poder-se-iam encontrar canções de

protesto que, de algum modo, assinalavam a insatisfação com o contexto da ditadura militar instaurada no país.

A verdade é que, ainda hoje, trata-se de uma denominação imprecisa; e esta imprecisão aparece também no

repertório do Programa, que reproduz, dentre muitas outras, músicas de Luiz Gonzaga, Chico Buarque,

Gilberto Gil. Gonzaga Júnior e compositores de épocas anteriores como Pixinguinha, Noel Rosa, Vicente

Celestino, Ataulfo Alves, Ari Barroso, Cartola, Anísio Silva, mesmo que estas canções apareçam nas vozes de

intérpretes mais recentes como Marisa Monte, Teresa Valesca, Gal Costa, Caetano Veloso, etc. Veicula,

também, a produção de músicos cearenses, poetas ditos "populares" como o grande Patativa do Assaré, etc. O

que caracteriza o repertório é a heterogeneidade, e não um conteúdo enquadrado numa categoria precisa que

possa defini-lo (Música popular brasileira, in: Enciclopédia ilustrada da Folha de São Paulo, PUBLIFOLHA,

1996: 214/216/664/665/812/930).
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Foto 04 - Rogério, do Presidente Kennedy, em entrevista concedida à autora, setembro de 2000.

Estas palavras do receptor me chamam a atenção para a contribuição do

Programa na criação de um gosto musical de ouvintes que o acessam.

Especificando melhor o objeto desta investigação: por comunicação, entendo o

contato entre os personagens envolvidos no ato de emissão-recepção de mensagem.

Estabelece-se, aí, um diálogo entre comunicador e ouvinte, e entre ouvintes, no contexto da

audiência. Tais interações ocorrem diariamente, ou quase diariamente, pelo menos em

relação àqueles ouvintes do tipo "cadeira cativa"!' como: o Ranulfo, do Parque-Araxá; a

D. Luísa Felipe, de 66 anos, do Canindezinho; o Edvaldo Saraiva, botafoguense da Pe.

IIOuvinte "cadeira cativa" é uma expressão usada, sempre, pelo apresentador do Programa numa alusão

àquelas pessoas que sintonizam, sistematicamente, a emissora naquele horário. Esta expressão evoca o lugar

permanente ocupado pelo receptor do jogo de futebol no estádio. Aqui, cadeira cativa é o lugar ocupado pelo

receptor na audiência da Programação do ouvinte.
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Mororó; ou a 'turma boa' de amigos do bar do Rogério, no Presidente Kennedy, para citar

apenas alguns destaques da assídua audiência".

A comunicação, aqui, diz respeito a toda uma teia de relações sociais':' processadas

na emissão/audiência do Programa, que ultrapassam o mesmo, conforme se pode observar

através de pequenos trechos da fala do apresentador:

"(.") a música Cecília, de Chico Buarque, vai para a Cecília no
Conjunto Ceará; quem oferece é a turma boa do bar do Rogério, do
Presidente Kennedy. A música ... vai para a União dos Moradores do
Jardim Iracema, que oferece para a turma da Ceará Periferia. A
música ..., com Raul Seixas, vai para o Maurício Belém, que oferece
para a turma boa dos Correios do Benfica. A música Rosa, com
Marisa Monte, vai para a ouvinte ... e toda a turma boa da Pastoral da
Juventude da Igreja do Senhor do Bonfim, no Monte Castelo. A
música.. vai para Genílson e a turma boa do hotel Amuarana. A
música Samba em prelúdio, com Vinicius de Moraes, vai para a

ovinha na Barra do Ceará.. Quem oferece é seu marido Raimundo
Vieira".

Tem-se, assim, a construção de um tecido interativo, que vai como que mapeando, no

ar, relações entre integrantes de um expressivo contingente de pessoas dentro da cidade,

tendo como ponto focal o Programa. o âmbito da família, há mensagens entre mãe e filho,

entre casais; também entre amigos e outras instâncias. Desse modo, parece notório que essa

participação, mesmo individual, deriva, às vezes, da existência de contextos "grupai s", ao

mesmo tempo em que pode, também, originar outros. Lembrando a imagem do pombo

correio." através de mensagens musicais o Programa remete ao exercício de uma alegria

I~ Entre os ouvintes que 'conferem' a audiência é constante a verbalização de mensagens elogiosas à produção

e à Emissora. enquanto o apresentador, por sua vez, está atento ao agradecimento da mensagem, em público.

Há ouvintes que ligam não para pedir música, apenas, mas para confirmar a audiência.

13 o Programa, por exemplo, a intervenção do ouvinte vai além do simples pedido da canção. Ele confidencia

ao produtor/apresentador fatos como: sua mulher grávida de seis meses também 'confere' audiência. O ouvinte

do salão de beleza da Beira-Mar, além de pedir música, quer saber se ele o viu no caderno De/as, do jornal O

Povo, do dia anterior. Pede para falar com o assessor do áudio. O ouvinte da Jurema diz que há seis anos

'confere' a audiência, e faz seu primeiro pedido musical. Outro ouvinte quer saber se a "Clínica da Psicologia"

faz também tomografia ou "é só coisa de cabeça".

14 "Eu indicaria o programa para alguém ouvir por este viéis de sociabilidade. Faz as pessoas se comunicarem

de forma reflexa, indireta o programa facilita que as pessoas se conheçam, possibilita esse conhecimento. Se
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cotidiana, coletiva, resistindo, celebrando, reinventando o prazer de uma criança que sorri

em cada um, a cada novo fim de tarde da cidade15
.

A linguagem do comunicador parece chamar o ouvinte a interagir com o contexto da

produção: "Programação do ouvinte, pela sua Rádio Universitária ( ...) A turma boa, o amigo

ouvinte. Todo mundo ligando e participando. É só ligar: 281-57-74/281-57-52 e fazer o seu

pedido musical".

A reprodução da semântica do ouvinte quando o apresentador se refere a ele, com o

seu mesmo código de linguagem, é fator de estímulo de sociabilidade entre ambos'". A

atitude do comunicador parece captar uma nova linguagem (novo símbolo) emergente nesta

dinâmica, quando valoriza o código proveniente do imaginário do ouvinte.

A linguagem do emissor de mensagem também parece valorizar uma estratégia de

comunicação que relaciona a canção a outras dimensões da experiência. Nesses termos, por

exemplo, o anúncio da música vai além do seu título:

"( ...) ouviremos a canção Triste Bahia, de Caetano Veloso, com ele,
revivendo o seu antológico disco Transa (. ..). A música Alegre
menina, de Dori Caymrni, do poema de Jorge Amado, com Djavan
(. ..). A música Canteiros, do poema de Cecília Meireles, com Fagner
,,17

Tal linguagem me leva a refletir sobre a relação Programação do Ouvinte e

reconstrução da memória da MPB, aspecto aprofundado no capítulo 5 deste trabalho.

Como recurso metodológico, esclareço que os dados foram coletados, basicamente, por

meio da técnica da observação participante e de entrevistas aos rádio-ouvintes e às pessoas

Rogério chegar no hospital em que Dra. Antônia trabalha vão ter o que conversar, o perfil de Rogério é

conhecido publicamente" (patrício, bairro Aldeota).

15"OuçOmusga de quando eu era menina: ..Abraço, de Anísio Silva [canta a canção]. Ás vezes, ouço no

"Sempre aos domingos" e peço na Programação do ouvinte.

16 O apresentador, cuidadosamente, respeita a vontade do ouvinte, quando este não quer aparecer.

Exemplificando com a expressão: "agradecendo a audiência do 'Bentivi, pobre bichinho', de algum lugar da

cidade". Ou, referindo-se ao ouvinte Caio Távora, que oferece a música para seu tio Anchieta Távora, o

"mestre do direito trabalhista".
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ligadas à produção, do âmbito da própria emissora. estes termos, me dediquei ao papel de

telefonista, no decorrer de inúmeras edições do Programa (de julho de 1999, até o término da

pesquisa, em dezembro de 2001), atendendo os ouvintes, no estúdio da Rádio Universitária.

Recorri também a outras fontes de informação como, por exemplo, jornais na cidade de

Fortaleza, estatuto da emissora e fichas técnicas que registram os pedidos musicais dos ouvintes.

Os resultados da investigação são apresentados, aqui, em cinco capítulos. O primeiro traz

referências metodológicas. O segundo engloba a discussão sobre o tipo de relação cotidiana que a

emissora estabelece com diversos segmentos da sociedade, através do que se explicitam

parâmetros que norteiam o exercício do jornalismo neste contexto específico da Rádio FM

Universitária. Reporta-se, ainda, à história da emissora e ao seu diálogo cotidiano com Fortaleza.

o terceiro capítulo descreve situações ilustrativas da sociabilidade construída na dinâmica da

Programação, o destaque para as "dicas culturais", a utilidade pública que perpassa a produção, o

Programa enquanto espaço alternativo de educação musical, construindo-se a partir de deferentes

temas vários espaços de sociabilidade. O quarto capítulo analisa o processo de construção da

relação locutor- ouvintes no dia-a-dia da Programação, enquanto o quinto capítulo discute o rádio

como mediador de processos de comunicação a partir dos quais se reconstroem memórias e se

processa a luta por legitimar o lugar que lhe é de direito na sociedade.

17 A esse respeito, é significativo o depoimento do ouvinte de Brasileirinho outro programa na mesma

emissora. produzido por Nelson Augusto. Dirigindo-se a este, o ouvinte atribui-lhe o apelido de ''varinha de

condão", que "sabe tudo, entende tudo e é muito firme...".
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CAPÍTULO 1

INCURSÃO PELO UNIVERSO DA PESQUISA

Investiguei a partir de uma relação densa com o objeto de estudo, apoiando-me em

estudos de Geertz, sentindo o cotidiano da produção, atenta também para que minha

inserção neste cenário não comprometesse uma abordagem crítica do tema.

Desde março de 1999, passei a realizar observações sistemáticas da Programação

do ouvinte, ao vivo, quase diariamente. Entrevistei, pessoalmente, todos os informantes.

Todas as situações de entrevistas são documentadas com fotografias, incluindo os eventos

associados à produção de Nelson Augusto, realizados em espaços fora da emissora como

Concha Acústica da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Benfica; teatro José de

Alencar, no centro da cidade de Fortaleza; Compasso bar, na Praia de Iracema; bar MPB (o

"bar do Rogério"), espaço de recepção do Programa, no bairro Presidente Kennedy « museu

de Arte da UFC, no bairro Benfica, que sediou a exposição ''Elis, 20 anos de saudade" com

vídeo e fotos, e apresentação do coral ''Macho pero no mucho", homenagem organizada

pelos Ias de Elis Regina, coordenada pelo receptor da Programação do ouvinte, Eduardo

Amareto ("o Amareto, lá da Av. Aguanhambi"). Esforcei-me, assim, para me inserir em

diversos espaços de recepção do Programa.
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Foto 05 - A pesquisadora elaborando a ficba técnica da produção da Programação do ouvinte, no
estúdio da Rádio Universitária.

Segui atendendo o ouvinte e elaborando a ficha técnica da produção, a partir de

julho de 1999, assumindo, dentre as tarefas do coordenador/apresentador, aquela que me

pareceu mais rica em apontar pistas reveladoras de repostas a pressupostos da pesquisa.

Para captar este diálogo locutor-ouvinte, eu anotava as mensagens do receptor para o

emissor. Essas mensagens acompanhavam o pedido musical. Ao elaborar a ficha técnica,

anotava solicitações e ficava atenta à resposta dada pelo comunicador ao ouvinte por

ocasião do ritual de agradecimento da audiência.

Assim, no decorrer da pesquisa, realizei entrevistas formais ou informais com os

ouvintes, comunicadores e técnicos envolvidos com o contexto de produção da emissora.

Gravei entrevistas e programas inteiros; documentei meu universo de pesquisa com
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fotografias e, conforme disse antes, busquei informações, também, em documentos

considerados por mim importantes para os propósitos da investigação.

Ao longo desse processo, procurei não perder de vista um dos ensinamentos de

Clifford Geertz: a ciência (antropológica) é interpretativa e busca significados de processos

culturais; os praticantes dessa ciência, diz ele, fazem etnografia. Ou seja, estabelecem

relações, selecionam informantes, transcrevem textos, levantam genealogias, mapeiam

campos, mantêm um diário, etc. E acrescenta: essas técnicas e procedimentos

determinados, no entanto, não definem o empreendimento da pesquisa. "O que o define é o

tipo de esforço intelectual que ele representa: um risco elaborado para uma 'descrição

densa' ..." (1978: 15).

Aprendi isso também com Wolf, que, referindo-se às pesquisas de newsmaking,

afirma:

Todas têm em comum a observação participante C .. ). OS dados são
recolhidos pelo investigador presente no ambiente que é objeto de
estudo, quer pela observação sistemática de tudo o que aí acontece,
quer através de conversas, mais ou menos informais e ocasionais, ou
verdadeiras entrevistas com pessoas que põem em prática os
processos produtivos (Wolf, 1999: 186, 187).

Busquei a interação com a produção do Programa, em particular com os ouvintes,

atendendo-os no estúdio, o que os levou a me perceberem como alguém que compõe o

quadro de pessoal da emissora, conforme se vê nas falas de ouvintes e do apresentador,

respectivamente: "quando você concluir a pesquisa, quem atenderá aos ouvintes?". "O

elson Augusto já assinou sua carteira?"; "Agradecendo a audiência de nossa

pesquisadora e colaboradora, Inês, lá do Parque-Araxá, que está dodói com a virose.

Vamos torcer para que ela se restabeleça e volte ao nosso convívio". "No 281.57.74, você

fala com nossa pesquisadora e colaboradora, Inês Vieira".Neste papel achei muitas pistas

esclarecedora de minhas inquietações de pesquisa. Inquietava-me, porem o aspecto de

que, enquanto pesquisadora, eu já não podia exercer minha atitude de ouvinte descontraída

dos fins de tarde quando descobri o programa, já que exercer a tarefa de pesquisadora

requeria de mim um esforço intelectual que me tirava o sossego de uma ouvinte

descontraída do programa. Uma das dificuldades era manter um certo distanciamento do

campo.
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Algumas dificuldades estão associadas à dispersão geográfica de ouvintes com

implicações para sua localização. Em alguns casos, mesmo contando com toda a boa

vontade desses partícipes, estes só dispuseram de tempo para a entrevista em intervalos de

seus trabalhos; enfatizo, porém, a sua receptividade para contribuir com uma pesquisa

sobre a Rádio Universitária, à qual se referiam com apreço. Em 27.06.01, no evento

"Prêmio elsons da música cearense ,,18, não me foi possível fotografar durante a

solenidade propriamente dita, uma vez que é proibido o uso de flashes nas dependências

internas do teatro José de Alencar. Assim, registrei com a câmera cenas de bate-papos

informais no espaço externo do teatro, onde receptores aguardavam o evento cujo anúncio

a Programação do ouvinte veiculara por vários dias.

Precisei de uma grande habilidade de locomoção para me articular com os distantes

pontos da audiência, considerando que o universo de receptores se expande para fora da

cidade e se distribui em diversos pontos geográficos desta. Destaco, também, dificuldades

de bibliografia que priorize o enfoque da produção musical radiofônica concernente à

relação entre comunicação e sociabilidade, dificuldade sentida, especialmente, na fase de

elaboração do projeto.

Buscando uma caracterização dos receptores da Programação do ouvinte, encontro

dificuldades ao descrevê-los em função da heterogeneidade observada na composição da

audiência. Por exemplo, entrevistei a dona de casa, o cabeleireiro, o profissional liberal, o

desempregado, o aposentado, o estudante universitário ou de 10 e 20 graus. Caracterizo

esses receptores a partir de aspectos que os identificam no tocante ao significado que

expressam acerca do Programa, que, às vezes, se confunde com o significado da emissora,

a qual, para os ouvintes, tem o papel de construção cultural. Assim nos falam seus

receptores:

"Eles [na Rádio] valorizam o ouvinte, a musica brasileira e música
local"(Ranulfo, 30 anos, maqueiro, bairro Parque-Araxá).
"A Rádio passa dignidade, trata o ouvinte como ser humano. Na
adolescência era meu único canal com a música de qualidade"

18 A instituição desse prêmio destinado a integrantes do setor artístico tem como mentor Nelson Augusto com

o apoio de outras instituições da cidade, dentre elas, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, cujo apoio

é concretizado na abertura das portas do teatro José de Alencar para viabi1ização de atividades relacionadas

do evento. Este prêmio instituído no de 2001 pretende permanecer nos anos seguintes e tem como objetivo

maior de "incentivar a produção musical da terra".
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(Talvanes, 27 anos, estudante de SOCI logia da UFC, bairro
Jardim Iracema).
"O programa toca música brasileira, só as feras da MPB e a gente é
quem programa as músicas" (Cid, 32 anos, estudante de inglês,
bairro Varjota).

"O programa é democrático. Para eles a pessoa conta'" dialoga com
a sociedade, a pessoa pode dar sua opinião" (Sara,18 anos,
estudante de Publicidade/UFC, bairro Papicu).

A Rádio ou o programa que mantém vivo o sonho de dignidade, que veicula a

música de qualidade, são critérios que aparecem na opção dos informantes pela

Programação do ouvinte.

Canclini, ao discutir a relação dos receptores de produtos culturais com a

"modernidade", revela:

(. ..) o que se denomina público, a rigor, é uma soma de setores que
pertencem a estratos econômicos educativos diversos, com hábitos de
consumo cultural e disponibilidade diferentes para relacionar-se com
bens oferecidos no mercado sobretudo nas sociedades complexas, em
que a oferta cultural é muito heterogênea, coexistem vários estilos de
recepção e compreensão (. ..). Esta heterogeneidade se acentua nas
sociedades latino-americanas pela convivência de temporalidades
históricas distintas (Canclini, 1998: 150).

Acerca da heterogeneidade referida, observo o depoimento do apresentador:

"(. ..) é grande a diversificação da audiência, por exemplo, em termos
de faixa-etária, localização geográfica, estratificação social, não se
pode afirmar que se pede mais uma valsa, samba, xote, xaxado, baião,
maxixe ou qualquer outro estilo. Como fazem parte do todo da
população do Ceará, geralmente os pedidos são por gosto pessoal,
pesquisa ou para oferecer a alguém. Não se prendem a um estilo
musical. A criação do programa foi para atender a solicitação de
ouvintes, independentemente do gosto musical deles" (Nelson
Augusto, jornalista, coordenador do Programa).

E visível a preocupação do locutor em relevar a participação do ouvinte, em fazê-Io

co-responsável pela produção.

Esta caracterização do grupo de referência de ouvintes se dá, ainda, a partir de

critérios que compreendem a freqüência de participação dos mesmos e o contexto de

sociabilidade associado a espaços distintos de recepção. Assim, temos aquele ouvinte que

19 A ouvinte quer dizer com isso, ser pessoa importante.
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eventualmente participa da produção; como exemplo, o receptor que se recolhe na Prainha

para escrever a tese de doutorado e, eventualmente, reserva uma "horinha" para ouvir o

Programa. O receptor que participa intermitentemente do Programa e tem como

"obrigação" ligar para a produção. Convida o apresentador para a feijoada do fim de

semana; quer a presença deste nos seus grupos de referência e leva-lhe presentes, indo

pessoalmente ao estúdio. Um outro tipo de receptor não se declara como tal. Está na escuta

para conferir a audiência, mas nem sempre faz pedido. É, por exemplo, o caso daquele que

está na audiência há seis anos e um dia resolve se pronunciar e pedir Com açúcar e com

afeto, de Chico Buarque.

o universo da Programação do ouvinte, a sociabilidade se processa em espaços

distintos de recepção. A audiência procede: de um ouvinte individual ou de um grupo de

ouvintes do bar; de um contexto de trabalho; de um grupo familiar; dos ouvintes em

circulação pela cidade, que assistem ao Programa enquanto retomam do trabalho,

articulando-se, eventualmente através de telefone celular, do local em que se encontram

durante a sua produção; o ouvinte ou ouvintes que ligam de seu bairro ou da escola e

oferecem a canção para a respectiva "galera": "Quero oferecer aqui da lanchonete ''Maia

lanches", no Jacarecanga, a música Paralelas, com Belchior, para o João Michel, o

Barroso, o Corujinha, o Gambá e o Tiesco, todos na escuta da Universitária".

A audiência engloba, também, o indivíduo procedente de algum setor específico,

por exemplo, o artista que deseja divulgar seus discos ou um evento do qual participa.

Fazem parte da audiência, ainda, outras categorias sociais ou instituições, ocasionalmente

interessadas na divulgação de eventos específicos, em geral, na sessão ''FM notícias", uma

espécie de encarte do Programa.

As seguintes referências (extraídas da fala do locutor, em edições variadas do

Programa), expressando essa dinâmica, são ilustrativas de espaços de sociabilidade

relacionados à produção:

"Agradecendo a audiência da turma boa da cantina da UMJIR (União
dos Moradores do Jardim Iracema); turma da BEC corretora de
seguros da Aldeota; turma boa do bar do Jorge, no Montese; turma das
Cortinas Nevasco; turma do bar da Cristina, no Cristo Redentor; turma
do colégio Cláudio Martins, no Monte Castelo; turma boa do Salão de
beleza do Amareto, na Beira Mar; turma da [ONG] Ceará Periferia
(...). A música Apesar de você, com Chico Buarque, vai para a turma
boa do CA da Engenharia Elétrica da UFC; a música Campo branco,
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com Elomar, vai para o Martins e a turma boa do laboratório de
Química Orgânica da UFC. A música Alegria, Alegria, com Caetano
Veloso, vai para a turma boa do grupo cultural Casaca de Couro:
Leonardo, Ana Beatriz .. .lá na Lagoa Seca. A música Oceano, de
Djavan, com Renato Vargas, vai para a Sheila, no Monte Castelo;
quem oferece são seus filhos Vitor, Hugo e Felipe C .. ). Agradecendo a
audiência de Dona Luiza, do seu filho, Zé Roberto, lá no Canindezinho
e da sua amiga Neiliane, aqui da biblioteca da Arquitetura C ..). Itelmar,
do Conjunto Esperança, oferece Êxtase, com Guilherme Arantes, para
sua esposa, Socorrinha, que vai ter nenê amanhã". Os "amigos do bar
do Rogério oferecem a música Negue, com Maria Bethânia, para
motoristas da empresa Sta Maria" 20. "O Reginaldo, de Jereissati lI,
parabeniza o Wagner, na 48, Jereissati I. Estão todos comemorando o
aniversário, ouvindo a Rádio Universitária".

Observe-se, nos trechos citados, a articulação de áreas geográficas e lugares sociais,

e a interatividade de atores sociais tão distintos, na constituição dos diversos espaços de

sociabilidade que, de diferentes maneiras, integram a produção-recepção da Programação

do ouvinte.

As mensagens veiculadas no uruverso do Programa nem sempre são musicars.

Conforme referido antes, elas podem se expressar, também, na forma de breves notícias ou

informes. Assim, nesses espaços se processam sociabilidades, por vários pontos que se

articulam com a produção, conforme representados no trecho a seguir:

"O sindicato dos jornalistas lança 53 feira os livros 'A imprensa
Libertária do Ceará', dos professores Adelaide Gonçalves e Jorge Silva,
e 'Cultura e imprensa alternativa', do professor Alexandre Barbalho. Os
lançamentos vão acontecer às 20 horas, no Mix do Centro Cultural
Dragão do Mar de arte e Cultura" (FM Notícias).

Neste pequeno trecho, observe-se a articulação de diferentes segmentos SOCIatS,

através do Programa, em torno desta publicação.

A seguir, outros trechos expressando "informativos" que evidenciam, mais uma

vez, essa articulação de diferentes instituições, associadas a distintos segmentos sociais,

contribuindo para a criação de espaços de sociabilidade, veiculados, também, por

intermédio da Programação:

"A Academia Cearense de Letras comemora 106 anos de atividades
com solenidade, hoje, às 20 horas, no Palácio da Luz. A Academia vai

20 O terminal dos ônibus fica em frente ao bar MPB, o "bar do Rogério", no Presidente Kennedy.
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entregar diplomas de méritos culturais a oito personalidades que
desenvolvem trabalhos na área de literatura (...). O Centro Cultural dos
Cordelistas do Nordeste inaugura uma banca nacional do cordel, no
próximo sábado às 8 horas. A banca vai funcionar na rua Gal. Bezerril,
s/n, no centro de Fortaleza C .. ). O Instituto de Ciências do Mar
(Labomar da UFC), comemora 40 anos, segunda-feira, com uma sessão
especial às 19:30 horas, em sua sede. O Labomar é uma instituição
multidisciplinar, voltada para pesquisa e extensão C .. ). O Centro de
Desenvolvimento Humano da UFC promove oficina de Bliblioterapia,
para filhos de servidores da UFC C .. ). O CETREDE vai realizar o curso
de extensão profissional em estética, em parceria com o Genetic
internacional. O treinamento é destinado a esteticistas, fisioterapeutas e
outros profissionais da área de saúde C ..). O HEMOCE vai comemorar
o dia mundial do doador de sangue, 25 de novembro, com uma
programação que começa às 8 horas com apresentação de coral do
HEMOCE e entrega de troféu aos 'amigos do HEMOCE'. Às 15 horas,
será realizado o campeonato de natação 'Águas abertas', cumprindo o
percurso do Iate até a praia do Náutico (...). O primeiro encontro do
NUCEPEC sobre a criança e o adolescente será realizado amanhã, sexta
feira, no auditório Castelo Branco. O tema central é educação infanto-
juvenil e a construção de uma cultura de paz".

Até aqui, venho caracterizando o universo da audiência do Programa. A seguir,

esclareço aspectos relativos à seleção dos informantes.

Embora haja identificado os ouvintes na forma de grupos diferenciados com base

em variados critérios, trabalhei, principalmente, com os ouvintes "cativos", mesmo

considerando serem os demais também significativos como expressão de extensão da

audiência. Alguns menos envolvidos com o programa foram entrevistados, pois busquei

outras formas de audiência. A escolha dos ouvintes abordados atende a um critério

qualitativo, onde são priorizados os mais assíduos, que participam intensa e regularmente

do Programa, nomeados "cativos" pelo apresentador (classificação já explicitada na

Introdução) - em função de laços de sociabilidade mediados pelo afeto, criados no

cotidiano de sua relação com a produção. Formalmente, entrevistei um grupo de dezessete

ouvintes, inseridos nos bairros Papicu, Aldeota, Messejana, Presidente Kennedy, Jardim

Iracema, José Bonifácio, Antônio Bezerra, Aldeota, Parque-Araxá, Varjota, Bairro de

Fátima, Cidade dos Funcionários, Praia de Iracema, Bonsucesso, Canindezinho, Álvaro

Weyne e Centro. Pela variação dos bairros vê-se que atentei também para abrangência

geográfica da audiência. Não optei por entrevistar ouvintes concentrados num mesmo

bairro, por exemplo, Presidente Kennedy, destaque de audiência. Informalmente retirei de
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meus diálogos cotidianos com eles, por ocasião da elaboração de ficha de produção, ricos

depoimentos que foram selecionados por apresentarem revelações que elucidavam meus

pressupostos fundamentais de pesquisa, sem ignorar as possibilidades de negação dos

mesmos.

Lembrando que o rádio, ao longo da sua história, é visto como construtor de mitos,

ainda com relação ao ouvinte cativo, a atitude do ouvinte está associada ao encantamento

que pode ser observado entre aqueles que tendem a relevar a experiência positiva da sua

relação com a rádio ou com o locutor.

Por outro lado são feitas restrições ao esquecimento do locutor se este não

menciona o nome do ouvinte, não veicula a mensagem, ou este locutor pode ser xingado,

caso o solicitante não tenha seu pedido atendido, com a ameaça de que lhe "arranca as

orelhas", "lhe arranca a cabeça", diga ao Nelson que ele é um fresco!", já que Nelson teria

colocado duas músicas para um outro solicitante e o seu pedido não saiu. Diz um ouvinte

"tenho a impressão, não sei se procede, que na Programação do ouvinte ele não está sendo

muito sincero. Não é no dia que a gente escolhe a música que toca, é no dia anterior? Pedi

a música Cérebro eletrônico na Programação e não tocou. Fiquei chateado e não voltei a

ligar. Só ouvia. Quando encontrei devia ter passado na cara dele: olhe até hoje tô intrigado

com você, mas quando o conheci vi que ele é muito gente boa!"

Observa-se a ambigüidade de afetos que perpassa a relação em função de disputas

entre os solicitantes, pela atenção do locutor. Ou o caso de ouvinte que, não tendo o pedido

atendido, afastou-se da audiência por um mês, voltando em seguida.
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CAPíTULO 2

ZWC 407 RÁDIO UNIVERSITÁRIA FM 107.9 MEGAHERTZ, A SINTONIA DA
TERRA: UM DIÁLOGO COTIDIANO COM A CIDADE.

Considerações gerais

Faço, aqui, uma breve retrospectiva histórica do papel do rádio na nossa sociedade,

antes de abordar o papel da Rádio Universitária na vida da cidade de Fortaleza.

A primeira rádio oficialmente inaugurada no Brasil foi a rádio Sociedade do Rio de

Janeiro, em 1923. Ao longo daquela década, outras emissoras foram implantadas, também

em outras cidades do país; porém, a expansão mais significativa deste meio de

comunicação de massa, por todo o território nacional, embora se concentrando mais na

região sudeste, se deu mesmo nos anos 1930.

A Rádio Nacional, fundada no Rio em 1936, lançou o Repórter Esso, em 1941,

inaugurando o Rádio Jornalismo no Brasil. As técnicas traduzidas em frases curtas e

objetivas, agilidade, instantaneidade, seleção cuidadosa de notícias são usadas, até hoje, na

maioria dos jornais falados. Aquela emissora teve, ainda, uma função importantíssima na

difusão musical na era de ouro do rádio, constituindo-se no veículo de maior evidência

desse cenário.

Assim, pode-se dizer que no Brasil, a história do rádio, em sua idade de ouro,

revela que sua atuação contribuiu para a profissionalização do cantar, com a abertura de

uma perspectiva de ascensão para a "cultura popular" e para a nacionalização de gêneros

musicais, a partir da então capital da República, a cidade do Rio de Janeiro. Àquela época,

a atuação do rádio caraterizava-se por movimentos de solidariedade como mobilização de

compositores para ajudar instituições de saúde, pela existência dos fãs clubes, as reuniões

sociais que tinham como palco os estúdios do rádio, também associados a teatro e casas de

diversões (Tinhorão, 1981).

Barbero (2001), discutindo o papel do rádio na primeira metade do século XX,

considera que,

(...) como o cinema, o rádio será outro meio que permitirá conectar o
que vem de culturas camponesas com o mundo de sensibilidade urbana.
Considerando suas falas, suas canções, e não poucos traços de seu
humor, o rádio mediará entre tradição e modernidade, e será também o
veículo mais eficaz - até o final dos anos 1950 para transmissão dos
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valores de classe e raça bem como para redução da cultura a slogans:
uma crescente deformação melódica ou ideológica das canções e um
nacionalismo que se torna a cada dia mais vazio e pitoresco. Cinema e
rádio serão ao mesmo tempo gestores de uma integração musical latino
americana que se apoiará tanto na 'popularidade' de certos ritmos - o
bolero, a rancheira, o tango - quanto na mitificação de alguns ídolos
da canção. A partir desta época o outro grande criador dos ídolos e
paixões populares será o futebol (. ..) A televisão suplantará
temporalidades e ritmos num discurso que procura tornar tudo
contemporâneo; o rádio nacionalizou o idioma, mas preservou alguns
ritmos sotaques ou tons C .. ) (Barbero, 2001: 279, 280).

Vieira (2000), a partir de sua análise sobre a música de Luiz Gonzaga, observa que

à época da difusão musical na era de ouro do rádio, este possibilitava maior 'visibilidade'

do fenômeno entre outros meios como teatro e cinema, embora o artista ficasse invisível. E

à medida que avançava a tecnologia - mesmo que o público não tivesse consciência disso

- a relação mundo radiofônico-ouvinte parecia tomar-se mais íntima. esse período, o

rádio tem papel fundamental pelo maior raio de alcance, por atingir público mais amplo, e

concomitantemente, por possibilitar formas de interagir diferentes, além de ser de fácil

acesso. A autora insiste na relevância dessa forma de fazer rádio como espaço de

socialização capaz de aglutinar pessoas (grifo da autora).

C .. ) O rádio se mostrou, assim, importante também como veículo de
interação e integração ou adaptação (...) ao que tudo indica, os
processos de adaptação ou "quase inserção" de indivíduos -
migrantes e não-migrantes - na cidade receberam forte influência
dessa música, que se difundia, em grande parte, através do rádio (...).
Em meio a esse mundo construí do a partir do rádio, a meu ver, a
música se constitui no grande elo, capaz de interpretar muitos sonhos
e desejos; alimentar fantasias, que passam a povoar o universo de
cada um dos ouvintes, muitas vezes secretamente, e também o mundo
do rádio em geral. Nesses termos, pode-se dizer que se criava um
espaço de confidências (...)21

Uma analogia destas reflexões com depoimentos de participantes da Programação

do ouvinte nos diversos bairros de Fortaleza me parece interessante:

21 Vieira, 2000: 54/55/57.
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"(. ..) Boto o radim na cabeceira, não sai dali" (O. Luiza Felipe, 66
anos, dona de casa; bairro Canindezinho);

"(. ..) ao ouvir o meu nome no rádio, me sinto bem; dá uma visão
melhor; me sinto assim do mundo, provando que tô no mundo"
(André Roberto, 50 anos, caixa de supermercado,
aposentado; bairro Álvaro Weyne);
"(...) Na hora em que ele cumprimenta o ouvinte, este passa a
participar da reunião; naquele momento, saio do individualismo do
carro e entro na sociabilidade com outros ouvintes. Ao dizer o meu
nome, é como se eu chegasse na reunião; fala no bar do Rogério,
chegou na reunião a turma do bar; quando ele fala da Dra.
Antônia ...É como se todos chegassem na reunião" (Patrício, 42
anos, advogado; Aldeota);
"(,..) É como se o Nelson estivesse dentro do carro, conversando com
a gente. Chega junto. O meu carro pode quebrar o pára-brisa ... mas o
rádio não pode quebrar. Quebrou, tô ajeitando" (Míria, 37 anos,
veterinária; Messejana);
"Você sente como se o elson fosse seu amigo, estivesse próximo de
você. Fala de um jeito manso, como um amigo que tranqüiliza na
volta do trabalho" (Sara, 18 anos, estudante de Publicidade da
UFC; Papicu);
"(...) O principal do apresentador é ouvir o ouvinte, prestar atenção

no que ele tem a dizer" (Ednardo Honório, 22 anos, estudante de
História da UFC; Bonsucesso);
"(...) Nelson é atencioso, educado, está sempre de bom humor, é
como se fosse o pai que não tive" (Rogério Nobre, 28 anos,
comerciante; Presidente Kennedy);
"(. ..) Faz uns 12 a 13 anos que comecei a ouvir a Programação do
ouvinte. Jamais desisti; inclusive, comprei até um radinho de pilha
(ri ...) para não perder a Programação. Às vezes, vou no ônibus,
sempre na minha bolsa levo um radinho pequeno, portátil, também o
celular, amigo inseparável do radinho, e estando em qualquer canto,
eu ligo do celular pra Programação. Vai começar, eu tento, é dificil
conseguir uma ligação porque a audiência é lá em cima, quando
consigo falar digo ao Nelson Augusto: dê um tempinho porque
passei bem uma hora apertando aqui nos botões, para conseguir essa
linha e não consigo" (Eduardo Amareto, 38 anos, cabeleireiro;
bairro de Fátima).

Entre os anos 1930 e 1960, o rádio alcançou enorme popularidade no Brasil. As

emissoras se constituíam em verdadeiros espaços profissionalizantes e os transmissores e

aparelhos receptores tomavam-se cada vez mais potentes. Progressos de amplificação

permitiram modelar as correntes de emissoras, separar as ondas e modelar o som, evitando

problemas de interferência. O rádio passou também a difundir mais música.
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Os enussores de freqüência modulada (FM) eram produzidos nos EUA pela

empresa General Eletric, em 1942. A FM permite uma recepção em alta fidelidade técnica,

o alcance é pequeno. A difusão de amplitude modulada (AM) tem longo alcance, mas

alguns limites de qualidade. Os canais de AM não permitem transmissão de sons mais altos

de música, o que é possível por FM, que utiliza altas freqüências, menos concorridas no

espaço.

Barbero (2001), comentando o papel do rádio na sociedade, lembra:

(...) no campo do rádio inicia-se a partir dos anos 1970 um processo
de transformação que corresponde à tendência geral imposta pelo
desenvolvimentismo e a crise que o auge da televisão desencadeia
nesse meio em particular. O rádio reage à concorrência da televisão,
explorando sua popularidade, ou seja, seus modos especiais de
"captar" o popular, as maneiras "como são trabalhados a adesão do

público e o sistema de interpelações a que ela recorre". E inclusive a
popularidade implicada em suas próprias características técnicas: o
rádio não requer qualquer capacidade além da audição, com sua
"restrição" ao sonoro - a voz e a música - permitindo-lhe desenvolver
uma habilidade expressivo-coloquial, e seu emprego não-excludente, e
sim compatível, possibilitando a superposição e entrelaçamento de
atividades e tempos. Estes traços tecnodiscursivos que vão possibilitar
ao rádio mediar o popular como nenhum outro meio permitirão sua
renovação, a partir de um entrelaçamento da modernizadora
racionalidade informativo-instrumental com a mentalidade expressivo-
simbólica do mundo popular. O projeto modernizador se converte no
rádio, em projeto educativo (grifo do autor) dirigido especialmente
para a adequação técnica dos modos de trabalho rural aos
requerimentos e objetivos do desenvolvimento, e à readequação
ideológica: superação das superstições religiosas que levantam
obstáculos aos avanços tecnológicos e aos benefícios do consumo.
(Barbero, 2001: 263,264).

Uma análise sobre a função do rádio na vida da cidade exige algumas palavras

sobre Fortaleza, considerando a expansão dos meios de comunicação.

Fortaleza localiza-se no litoral norte do estado do Ceará, ocupando um território de

313,8 km2. Limita-se ao norte com o oceano Atlântico; ao leste com os municípios de

Euzébio e Aquiraz; ao sul com os municípios de Pacatuba e Itaitinga e a oeste com os

municípios de Caucaia e Maracanau. A cidade tem uma população de 2.138.234

habitantes, sendo 1.137.872 mulheres e 1.000.362 homens (IBGE, 2000).

B J
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A cidade é plana, tem uma orla marítima marcada, aqui e ali, por alguns coqueiros,

sobretudo em espaços em que as dunas já desapareceram. Possui um clima quente e úmido,

com temperatura média de 27°c e precipitação pluviométrica média anual em torno de

1.400mm. Administrativamente, Fortaleza está dividida em 5 distritos, nos quais se

localizam 114 bairros. 44 bairros estão na sede do município e o restante se distribui nos 5

distritos, desta forma: 9 no distrito de Antônio Bezerra, 23 no distrito de Messejana, 23 no

distrito de Mondubim e 19 no distrito de Parangaba. Os distritos citados constituem a sede

nestas subdivisões distritais.

O município de Fortaleza está cercado da mesorregião metropolitana, constituída

dos municípios de Maranguape, Aquiraz, Euzébio, Maracanau, Caucaia, Pacatuba,

Itaitinga, Pacajus, Horizonte e Guaiuba. o que concerne à expansão dos bairros, observa-

se que o crescimento de Fortaleza acena para uma expansão populacional na "periferia";

vêem-se conglomerados de favelas configurando esta expansão, a exemplo do distrito sede

de Fortaleza que, em 1996, segundo Falcão, apresentava 106 favelas e 7 núcleos favelados

em 31 dos seus 44 bairros'".

A Programação do ouvinte acompanha a expansão e metropolização da cidade. A

distribuição geográfica de sua audiência relaciona-se ao crescimento de Fortaleza nas

últimas décadas. Seus ouvintes espalham-se pelos diversos bairros e distritos, em várias

direções. A título de exemplo, cito: Bairro de Fátima, Montese, Benfica, Jardim América,

Vila União, Rodolfo Teófilo, Bela Vista e Parquelândia (centro oeste); Centro,

Jacarecanga, Carlito Pamplona, São Gerardo, Monte Castelo, Parque-Araxá, Presidente

Kennedy, Jardim Iracema (norte); Pirambu (litoral zona norte); Praia de Iracema (litoral

zona leste); Conjunto Ceará, Bom Sucesso, Henrique Jorge, Jóquey Clube, Pan Americano

(oeste); Maraponga, Mondubim, Lagoa Redonda, Messejana, Canindezinho, Parque Sta.

Rosa (sul); Itaperi, Parangaba, Serrinha, Passaré, Parque S. José, Parque 2 irmãos, Vila

Manoel Sátiro (centro-sul); Varjota, Papicu, Cidade dos Funcionários, AIdeota,

Aerolândia, Cambeba, Dionísio Torres, Joaquim Távora, Parque Manibura, São João do

Tauape (leste), dentre tantos outros.

Conforme pode ser constatado, na distribuição geográfica dos bairros de Fortaleza,

a audiência do Programa se distribui em distintas zonas da cidade.

22 Falcão, Fortaleza em branco e preto, 1996
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Segundo dados da Associação Cearense de Empresas de Rádio e Televisão, no

setor de comunicações da cidade existem quatorze emissoras de rádio FM, nove emissoras

de rádio AM e seis canais de TV. Sobre rádios comunitárias, o representante da Associação

destas, Sérgio Lira, revela que há uma polêmica em torno do próprio conceito de rádio

comunitária que implica, também, a quantificação destas. Segundo o informante, embora

juridicamente, 40 rádios funcionem na cidade, com liminar judicial, atuando na perspectiva

efetivamente "comunitária", existem apenas 1O emissoras".

"Um jornalismo aberto às várias formas de opinião"

A Rádio Universitária foi criada no reitorado do Professor Paulo Elpídio de

Menezes Neto, no governo militar do galo João Figueiredo, época em que o Estado do

Ceará tinha como governador o cel. Virgílio Távora, recebendo suporte financeiro da

União, via Secretaria de Educação do Estado, para a sua instalação.

O regimento da Rádio foi aprovado pelo conselho curado r da Fundação Cearense

de Pesquisa e Cultura em 07.10.1980. A emissora foi ao ar, pela primeira vez,

oficialmente, em 15.10.1981. Entre os objetivos fixados no seu regimento encontramos:

"estimular na comunidade a memória e o registro das manifestações culturais do Ceará, no

intuito de gerar soluções criativas para a resolução dos problemas comunitários, em

consonância com a tradição cultural; provocar na comunidade, por meio da informação e

do debate crítico, sobre os problemas que a afligem ou os eventos a que ela assiste, atitudes

de reflexão e criatividade que a induzam a mudanças de comportamento; prestar à

população, principalmente à carente sob o prisma sócio educativo, informações sobre

técnica e condutas de utilidade social, produzidas com a orientação de especialistas das

Instituições de Ensino Superior do Estado do Ceará".

Operando em 107, 9 megahertz, a Rádio Universitária FM tem como uma de suas

preocupações principais a divulgação de atividades da Universidade, de palestras

informações e entrevistas com seus docentes e pesquisadores. As matérias levadas ao ar

servem, inclusive, para outros veículos de informação.

23 Embora considere essa discussão relevante, registro aqui apenas esta informação, já que está fora dos

propósitos desta dissertação aprofundar o assunto.
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o músico e professor de Física da UFC, Rodger Rogério, ao falar de sua

contribuição para criar a Rádio, revela:

(. ..) eu dizia da oralidade cearense; uma forma da Universidade sair
dos muros seria comunicar-se com a sociedade mais ampla, ter um
retorno. Tentar construir uma via de mão dupla da Universidade com a
sociedade. Era apaixonado, sempre gostei do rádio':".

Este mesmo professor concebe o processo de ação comunicativa na perspectiva de

emissão e recepção:

"Eu achava que a Rádio podia dar contribuição à cidade; não só no
aspecto artístico musical, mas no aspecto de debates econômicos,
sociais, políticos, etc, informações de cunho educativo, desde a
população de baixa renda até a população de maior poder aquisitivo
(. ..). Eu achava o rádio cearense de maneira geral, popularesco,
copiado, pouco sócio-educativo; achava que a Universidade devia falar.
No dizer do Paulo Elpídio, 'a Rádio devia ter ação, em alguns aspectos,
até colonizadora, o Ceará de certa forma, 'precisava ser colonizado
culturalmente'. Paulo Elpídio não queria entregar a Rádio para o
Departamento de Comunicação Social; tinha medo que o Departamento
de Comunicação visse a Rádio apenas como laboratório deles; ele
queria uma coisa para a Universidade (...)" (Rodger Rogério).

24 Rodger conclui a entrevista agradecendo e dizendo que é sempre um prazer falar da Rádio Universitária
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Foto 06 - Rodger Rogério, membro da primeira diretoria da emissora, em entrevista co autora,
em setembro de 2001.

A programação musical da emissora vem se caracterizando como espaço alternativo

com relação a outras emissoras, oferecendo para seu público "o melhor de todos os ritmos

musicais da MPB, incluindo rock e jazz, ao samba, indo assim do nacional ao

internacional". Portanto, a Rádio FM Universitária busca, ainda, a difusão de uma série de

ritmos musicais que não têm espaço nas emissoras comerciais, apresentando-os ao público,

em horários especiais, com o objetivo de formar novos ouvintes.

Apesar das grandes dificuldades financeiras que a acompanham, praticamente,

desde a sua fundação, em geral, há, por parte da sua diretoria, a preocupação em melhorar

as suas condições de funcionamento. Assim, os parcos recursos obtidos são direcionados

para aquisição de equipamentos, estando sempre no horizonte o propósito de atender bem

ao público. Sobre sua atuação na Rádio e a relação que esta tem com a "comunidade" bem

como dificuldades enfrentadas, Leó Calvet, diretora de programas e, nesta condição,

responsável pela produção de programas e coordenação dos intervalos com chamadas

(anúncios da emissora), declara:
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''Basicamente, faço os mesmos programas desde o começo. Faço: 'Para
dizer e cantar', 'Noturno', 'Cordas, bandas e metais'; faço a
coordenação de intervalos da Rádio, a redação de todas as chamadas
que entram no ar, as que saem, a produção; mas estamos querendo
implantar outro sistema de publicidade, com a empresa Tempo e
Comunicação (...). Aqui, é Rádio Educativa, só se veicula anúncios
ligados à educação e cultura, show, lançamento de discos, balé (. ..). Por
exemplo, balé da Edisca, patrocinado pela Souza Cruz, divulga-se o
evento, mas não o patrocinador (. ..) por causa de dificuldades
financeiras da Rádio [a gente não tinha condição de comprar material
de expediente, discos, pagar serviços ...]. Terceirizam-se serviços de
alguém, mas não se pode pagar, não tem caixa para isso. A Rádio tem
um prédio, salário de funcionários, estrutura básica, mas, não tem
recursos necessários para sua sobrevivência (...). A gente viu que a
forma de repor esse desagaste era cobrando pequena taxa de eventos
pagos. Show em praça pública não paga, mas, show em casa de show
privada se cobra. Atualmente, qualquer evento com entrada paga, a
gente cobra. Seminário, curso, etc. Mas tem que ser ligado a educação
e cultura. Não se divulga Festival de chopp do Clube do vaqueiro,
show de strip tease, por exemplo. Antigamente, até ontem, era uma
taxa de 2 reais pela inserção de 30 segundos e 3 reais com 60 segundos
(...)" (Leó Cavelt, graduada em Letras).

Em reportagem intitulada Os desafios da Rádio Universitária, publicada no

caderno Vida e Arte, do jornal O Povo, edição de 02.05.1997, a jornalista Janaína de Paula

observa que nem só de boa música vive esta emissora. Cita um trecho da entrevista em que

o seu Diretor, jornalista Agostinho Gósson, afirma:

"( ...) a emissora tem uma contribuição na formação do público
cearense, que não pode ser quantificada apenas por índices de mOpE.
É pequena, não tem audiência massificada, mas tem essa
responsabilidade. Aquilo que ela assume como campanha dá chancela
de qualidade e credibilidade".

Na busca de apoios culturais, estratégia comum às TV educativas, a emissora

procura formas de apoios que não se traduzam na venda de produtos. As empresas terão

nome vinculado à própria emissora ou a programas de rádio. Citando novamente a fala de

Agostinho, a referida jornalista acrescenta: "a questão não é captar recursos por captar. É
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preciso que o nosso anunciante entenda que está vinculado a uma emissora que produz

Cultura e Educação,,25.

Em debates cotidianos que envolvem a relação da Rádio Universitária com a

cidade, os participantes podem ser, dentre tantos outros: o servidor municipal questionando

"precárias condições de trabalho"; o geógrafo, pesquisador discutindo a "desativação do

Centro da cidade"; o psicólogo analisando aspectos da violência; a socióloga abordando

"questão de gênero" na sua pesquisa; a sindicalista que desabafa sobre a "descaracterização

do IPEC" (Instituto de Previdência do Estado de Ceará); o médico, o farmacêutico e o

enfermeiro que discutem "questões de saúde pública", o engenheiro que examina "os

impactos ambientais de uma construção" ou "o saneamento básico"; o economista que

denuncia "a ausência de investimentos governamentais na área social em favor de

acumulação em circuitos financeiros internacionais" ou o advogado que nos adverte quanto

à "inconstitucionalidade que permeia a relação Estado X servidores públicos".

É assim que a Rádio vai se constituindo num significante espaço para se repensar

estratégias de reconstruir esta realidade. Para ilustrar, lembro uma declaração feita pelo

Diretor da emissora, no ar, por ocasião de uma entrevista com o coordenador da APAVV

(Associação dos Parentes e Amigos de Vítimas da Violência), que sofria ameaças de

morte, de autoria não identificada: "Sinta a nossa solidariedade não só da direção e

produção do programa 'Rádio Debate,26, mas extensiva à Universidade Federal do Ceará."

25 Em termos administrativos e financeiros, a Rádio Universitária está subordinada à Fundação Cearense de

Pesquisa e Cultura; dispõe de uma verba muito reduzida, que, nas palavras do seu Diretor, "mal dá para a

manutenção da emissora e folha de pagamento". Conta com os serviços profissionais de jornalistas, portanto,

profissionais de nível superior; há três funcionários contratados pela Fundação, sendo o restante da sua força

de trabalho constituída por funcionário da Universidade Federal do Ceará. O conselho diretor da emissora é

composto, atualmente, por um grupo de professores da UFC: Marcos Colares (Faculdade de Direito), José

Antônio Perbeline Lemenhe (Departamento de Arquitetura e Urbanismo), Ítalo Gurgel (Departamento de

Letras e Assessor de comunicação da Reitoria), Maurício Matos (Departamento de Física), Agostinho Gósson

(Departamento de Comunicação Social e Diretor Geral da emissora).

26 Este programa estreou em 29.05.96, com apoio da Associação (sindicato) dos Docentes da UFC (ADUFC);

com produção da jornalista Sandra Nunes, coordenação do também jornalista Paulo Mamede e apresentação

de Agostinho Gósson.
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Agostinho lembra aqui a responsabilidade social deste meio de comunicação em

uma sociedade onde, muitas vezes, a consciência dos indivíduos acerca de seus próprios

direitos parece desaparecer do cotidiano das nossas instituições.

Foto 07 - Agostinho, por ocasião do programa "Rádio Debate", dialoga com representantes do
"Movimento Vida" e seus ouvintes.

o 'Rádio debate', ao instituir a discussão de polêmicas questões envolvendo fatos

locais, nacionais, contemplando as diversas dimensões da vida, entre elas a política, a

economia, a educação, o meio ambiente, a cultura, enfim, o cotidiano vivido pelos

ouvintes, tem se constituído num espaço fértil para um significativo "fazer jornalístico"

cearense, atualmente.

Acerca do papel do rádio na sociedade, Canclini analisa:

(...) meios eletrônicos que fizeram irromper as massas populares na
esfera pública foram deslocando o desempenho da cidadania em
direção às práticas de consumo..Foram estabelecidas outras maneiras
de se informar de se entender as comunidades a que se pertence de
conceber e exercer direitos..Desiludidos com as burocracias estatais,
partidárias e sindicais, o público recorre à rádio e à televisão para
conseguir o que as instituições cidadãs não proporcionam: serviços,
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justiça, reparações ou simples atenção. Não é possível afirmar que
meios de comunicação de massa com ligação direta via telefone, ou
que recebem espectadores nos estúdios, sejam mais eficazes que os
órgãos públicos, mas fascinam porque escutam e as pessoas sentem
que não é preciso se 'ater a adiamentos, prazos, procedimentos
formais que adiam ou transferem as necessidades'... (Canclini, 1995:
26).

Esta interpretação do autor me reporta à discussão de Barbero a respeito da

dinâmica histórica da produção cultural que permite a emergência de segmentos sociais

nos meios de comunicação de massa:

O papel decisivo que os meios massivos desempenham no período de
1930 a 1950 residiu na sua capacidade de se apresentarem como porta
vozes da interpelação que a partir do populismo convertia as massas
em povo e o povo em nação. Interpelação que vinha do Estado, mas
que só foi eficaz na medida em que as massas reconheceram nela
algumas de suas demandas mais básicas e a presença de seus modos de
expressão (...). O cinema em alguns países, e o rádio, em quase todos,
proporcionaram aos moradores das regiões e províncias mais diversas
umaprimeira vivência cotidiana de Nação (Barbero, 2001: 242).

Embora esta reflexão de Barbero refira-se ao populismo e à idéia de nação - o que

não se articula, diretamente, com minha questão de pesquisa - suscita-me a idéia de que,

no contexto de minha investigação, este meio de comunicação (Rádio Universitária) pode

contribuir para despertar ou reforçar, naquele público, um sentimento de pertença ao grupo

de participantes da Programação do ouvinte, vinculados por uma identificação com um

gosto musical. E, neste contexto, contribuir, ainda, para que pessoas reconheçam suas

demandas e seus modos de expressão. Como revela Nelson Augusto, "os ouvintes deram

ao Programa muitos significados que hoje fogem ao meu controle". Isto ocorre porque

eles se sentem fazendo parte do processo de produção. Foi a partir deste reconhecimento,

por parte do produtor, de novas formas de expressão, destes novos significados impressos

ao Programa pelos ouvintes que o comunicador passou a fazer valer sua autoridade,

fazendo-se reconhecer junto à audiência, consolidando-se, assim, um processo interativo

entre a audiência e a produção.

Pensando acerca da relação da Rádio Universitária com seus ouvintes, o seu atual

Diretor, Agostinho Gósson, revela aspectos interessantes de sua trajetória e detém-se na

concepção de jornalismo que norteia a relação da emissora com o público.
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Prosseguindo na entrevista, Agostinho fala um pouco sobre o jornalismo:

"C ..) Na UFe, sou professor deste 1987. Sou diretor da Rádio há 4
anos; desde 1996. O jornalismo de credibilidade procura acatar,
acolher, difundir a Universidade como ela é: espectro de várias formas
de agir e pensar, a Rádio tem que ser espectro disso. Não pode ser
tendência única do ponto de vista ideológico, editorial. Tem que ter
capacidade de contemplar todas as variações de pensamento, todas as
variedades do mundo acadêmico, englobando expectativas de
estudantes, professores, servidores, seu público primeiro. O jornalismo
de credibilidade se abre às várias ideologias, às várias formas de
opinião. Não há preocupação com audiência quantitativa, mas com a
qualidade da programação".

Na mesma entrevista, Agostinho se manifesta acerca da relação errussora com

público, mencionando o papel do comunicador como formador de opinião, e, ao mesmo

tempo, a função exercida pelos receptores no processo de construção de práticas e

orientações culturais:

"C ..) a ética profissional é determinada, em parte, pelo público. Se
você oferece violência, o público gosta dessa violência C .. ) mais
violência, mais alienação, você sabe que vai aumentar a audiência.
(...). Assim, seu comportamento ético-profissional passa a ser
subordinado à audiência C .. ). Distancia-se da promoção da cidadania
para promover a inserção desse público numa necessidade de
mercado. Gera uma disfunção no papel do comunicador C .. ), se torna
refém deste público e leva informações que esse público pretende que
lhe diga C ..). O público, em grande parte, responde pela tendência que
os meios de comunicação têm, de perpetuar a violência C .. ). Não é o
caso da Rádio Universitária que está vinculada à educação e à
cultura".

O diretor refere-se também a princípios que, segundo ele, norteiam a sua ação

enquanto profissional, ao mesmo tempo em que explicita, mais uma vez, a sua concepção

acerca da inserção da Rádio na cidade, bem como da maneira segundo a qual a emissora se

relaciona com o público:

"Tenho determinação de me guiar por princípios éticos de minha
profissão. Dentro destes princípios não negocio nada C .. ). Se está de
acordo com a ética profissional, adoto o procedimento. Isto permeia
toda a minha conduta C .. ). [Na rádio, tenho] plena liberdade de ação, o
que se expressa e pode ser avaliado no perfil que a Rádio tem hoje,
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nas parcerias que estabeleceu nos últimos anos. Parcerias com
organizações de direitos humanos de toda a Fortaleza; com ONGs de
meio ambiente, privadas e públicas; grupos acadêmicos inseridos em
movimentos pela paz; grupos que lutam contra a violência na
periferia, do tipo hip hop. Há uma série de parcerias com entidades da
sociedade civil, muito importantes. [A emissora] tem esse caráter de
atuação plural, se submete às várias formas de opinião C ..). É uma
rádio eclética, e é esse o diferencial dela". 27

Ao mesmo tempo em que o comunicador enfatiza convicto um desejo ético que

direciona o seu fazer jornalístico, ele considera que esta produção pode ser modelada por

um público.

Observe-se como aparece a relação sociabilidade e comunicação na interpretação

de Simmel:

(...) O jornalista dá conteúdo e direção de opiniões de uma multidão
silenciosa.. Não obstante, nunca é obrigado a ouvir, combinar ou
conjeturar sobre quais sejam as tendências desta multidão, o que esta
deseja ouvir ou confirmar ou para onde que ser levada. Embora
aparentemente, apenas o público esteja exposto ás suas sugestões, na
verdade o jornalista está igualmente sob a influência das sugestões
do público. Desse modo, uma interação altamente complexa (onde
duas forças que se influenciam mutuamente sem dúvida, aparecem
sob formas muito diferentes) oculta-se aqui, sob a aparência de
superioridade pura de um dos elementos, e de um deixar-se levar
puramente passivo do outro (Simmel, 1983: 111,112).

Para Simmel, o agente que produz informações pode ter ações condicionadas pela

intervenção de receptores. Na discussão acerca da produção jornalística analisada, essa

reciprocidade entre ações de quem produz a informação e pessoas que recebem essas

mensagens inseridas numa dinâmica social parece ser elucidada em alguns depoimentos a

respeito de seu processo.

Agostinho Gósson, ao se referir à proposta de um jornalismo de credibilidade,

lembra que a ética profissional é, em parte, condicionada por um público receptor das

mensagens. Nelson Augusto também adverte: o papel do comunicador tem como alvo o

retorno do ouvinte; nestes termos sua própria ação está condicionada pela demanda de um

público receptor, como se pode observar no processo que originou a Programação do

ouvinte. Ou seja, o Programa foi instituído a partir de uma relação estabelecida entre a

27 Para traduzir esta proposta de jornalismo, observe-se também a tabela da programação, em anexo.



44

emissora e o público ouvinte, quando este passou a querer uma produção musical para a

qual até então não havia um espaço definido dentro dos horários já instituídos. Assim, em

meio a uma certa polêmica, a demanda dos ouvintes interferiu, de forma decisiva, na

definição do rosto do Programa. Portanto, essa demanda foi atendida, apesar de

divergências internas, na emissora, entre os atores sociais em ação. Explicitando melhor o

assunto: o diretor da Rádio, àquela época, se opunha à veiculação do nome do ouvinte

através do Programa. o entanto, como esta era uma solicitação de ouvintes, com respaldo

do comunicador elson Augusto, o Programa passou a reconhecer o ouvinte pelo seu

nome, seu bairro, seu pedido musical, mencionados, concomitantemente, durante a

apresentação da Programação. Temos, portanto, uma reciprocidade de ações que me

reporta à ação comunicativa referida por Simmel, que encontra reforço, ainda, na

concepção do mesmo fenômeno, segundo Wolf Tratando de audiência construída,

selecionada, diz este autor:

(...) em primeiro lugar, a rádio seleciona o seu público e só
posteriormente exerce influência sobre esse público (...) A análise
dos fatores que explicam as preferências por um determinado meio,
por um gênero, especifico relaciona-se, portanto, estreitamente, com
análise de estratificação de grupos sociais que revelam tais hábitos de
consumo (Wolf, 1999: 50).

Essas contribuições sugerem que a relação entre o comunicador e o público é bem

complexa. O público construído pela Programação do ouvinte suscita a idéia de um

público que faz o programa. No entanto, esta construção, tal como aparece no discurso do

locutor elson Augusto, não é absoluta. É interessante lembrar o depoimento de um

ouvinte do bairro Aldeota que pensa ser este público da Programação constituído de

pessoas identificadas com o perfil da Rádio Universitária. Para ele, talvez, esse locutor não

fizesse o mesmo programa em uma outra emissora. E o próprio Nelson Augusto acredita

que "o comunicador pode direcionar o ouvinte para a música de qualidade. Pode

influenciar no sentido positivo ou negativo". Estas reflexões associam-se à compreensão

dos papéis do locutor e do ouvinte como ativos e interligados no processo produtivo, o que

se contrapõe à tese de unilateralidade da relação emissor-receptor, tal como é vista por

teorias que postulam a hegemonia dos meios massivos. A demanda do público pelo
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programa suscita a idéia de que essa audiência pode ter sido previamente selecionada por

um perfil da Rádio. Por que as pessoas buscavam ser atendidas nesta emissora e esta

demanda consegue ser aceita pela 'Universitária'?

Simmel e Wolf chamam-nos a atenção para uma relação dinâmica envolvendo

grupos ou indivíduos, sempre numa perspectiva da inter-relação entre esses processos

comunicativos. Essas práticas estão relacionadas na perspectiva de uma reciprocidade em

que podem estar presentes convergências ou divergências de interesses que surgem em

processos de construção de uma realidade social.

O ex-diretor cultural da emissora, Rodger Rogério, revela a sua compreensão

acerca do significado do programa em foco:

"A Programação do ouvinte era um retomo que ouvintes davam à
programação da Rádio, era uma das formas da cidade participar da
programação. Pensou-se no início que esse espaço para música
cearense fosse mais amplo, tivessem mais horários, tempo, mas a
Rádio tinha problemas técnicos e falta de produtores. O interessante
do papel do ouvinte é que a gente saiba o que mais interessa a ele (...);
o ouvinte pede música que não ouve nas outras rádios, descobre na
Rádio Universitária, e passa a ouvir a Rádio, descobre a Rádio, via
Programação do ouvinte e passa a ouvir outros programas" (Rodger
Rogério, músico).

Para Nelson Augusto,

"A Programação do ouvinte funciona como válvula de escape do que
é mal tocado nas outras rádios. A Rádio Universitária funciona como
alternativa. Busca atingir todas as vertentes da informação e da
música. Ao longo de 20 anos, já adquiriu um público cativo não só da
Universidade, mas diferente do que seriam estes segmentos".

A respeito do repertório seletivo do Programa, este depoimento remete à fala do

apresentador:

"vejo-me influenciando o ouvinte a partir de uma estimulação musical
diferente daquele estímulo veiculado pela grande mídia. Filtrar a
estimulação musical que vai para o público. No programa ''Pessoal do
Ceará", os discos passam por um filtro. Vejo critérios como harmonia,
melodia, vocal C ..). Observo conteúdos das canções, filtrando-os.
Existem emissoras que avaliam por baixo onde harmonia, melodia e
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canto não são produzidos bem e o pessoal diz: 'O povo gosta disso'.
Quem garante se ele só ouve isto?" (Nelson Augusto).

A construção de "ouvinte cativo" é utilizada pelo produtor e referendada em

depoimentos de ouvintes: "Aqui é o Cláudio da Maraponga; não é o Cláudio do Papicu.

Diga ao elson que não liguei mais, mas estou na escuta. Sou cadeira cativa".

A exemplo do que ocorre a outros tantos, este ouvinte se identifica, pois, com a

mesma linguagem do produtor; esses ouvintes assíduos costumam pedir para dizer ao

apresentador quem ligou, e, quando é o caso, informam o novo bairro de moradia, uma vez

que, no contexto, o bairro é uma referência importante na identificação; há uma cidade de

Fortaleza, digamos preferencial, "recortada" pelo Programa.

Aqui, elson se refere ao papel que o comunicador pode exercer na formação da

audiência, tal como Agostinho Gósson, anteriormente, ao mencionar a participação do

ouvinte na veiculação, informação e consolidação de um público. Ambos enfatizam a idéia

de interdependência entre emissor e receptor de mensagens, no processo de comunicação.

Portanto, uma produção radiofônica da qual participam diferentes atores sociais, na qual o

público receptor tem uma responsabilidade para com a qualidade da informação recebida,

incluindo um relativo poder do receptor de condicionar a ética do jornalismo, podendo este

exercer papel ativo na produção de mensagens que lhe são dirigidas. este contexto, são

interessantes as concepções desses profissionais acerca de ouvinte e de processo de

comunicação.

A respeito da imagem do Programa como válvula de escape, para usar a expressão

de Nelson Augusto, parece interessante o significado que este programa assume para

alguns ouvintes:

Para este entrevistado:

"Se fosse sugerir a outra pessoa ouvir o programa eu diria que é uma
boa oportunidade para você deixar transparecer o seu gosto musical,
uma boa oportunidade para pessoas mostrarem seu gosto. Comecei a
assistir, tinha uma noiva, tive minhas paixões, normalmente, pedia
música dirigida a ela, músicas românticas, hoje peço música para
mim. Às vezes, peço música que fale do RiO,z8 faço odisséia mental,
pensando no Rio, só para matar a saudade. Satisfazer meu gosto no

28 O receptor é natural da cidade do Rio de Janeiro.
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momento. Conheço outras pessoas que assistem o programa, mas não
participam assiduamente como eu. Meu falecido irmão que também
gostava muito do Programa comentava comigo: 'puxa, Edvaldo, essa
Rádio é legal! Tudo que a gente pede os caras tocam, né?' Tê satisfeito
porque tudo que peço sou atendido (Edvaldo, no momento
desempregado, 38 anos, Centro).

Uma ouvinte eventual, comenta:

"Minha amiga, ao ouvir seu nome na Rádio, disse: 'Nossa, que chie!
Meu nome saiu na Rádio', entendeu? Às vezes, a gente pensa que é
'distante' o nome sair no rádio da nossa cidade, mas nem é. Aquele
negócio de se sentir famoso! Sou conhecida! Uma pessoa do outro
lado da cidade sabe meu nome; o tom que ele usa na voz dele, é
impressionante, porque você sente ele próximo de você (. ..); para eles,
a pessoa é importante".

Referindo-se à Rádio, a entrevistada lembra:

"(..) sua metodologia é parecida com a escola em que estudei,
COPERFOR Você influencia a Rádio e outras pessoas porque quando
você liga e dá uma sugestão, às vezes, pode ser a sugestão daquela
outra pessoa que pensava. Eu gosto muito da Universitária. Você não
é só mais um que ligou, você realmente conta, não é só mais um dos
que ouvem, você é importante para a Programação. Você é alguém
que pensa, não tá só dançando, ouvindo, se divertindo, você pode
chegar para dar uma opinião" (Sara, estudante de
Publicidade/UFC, 18 anos, Papicu).

Enquanto revela outro depoente:

"A Rádio Universitária tá totalmente fora do esquemão; passa
dignidade, postura alternativa; trata o ouvinte como ser humano.
Quando mais me informava e crescia como pessoa, passei a gostar da
Rádio Universitária" (Talvanes, estudante de Ciências
Sociais/UFC, 27 anos, Jardim Iracema).

A partir destes trechos, vê-se como uma orientação de produção desta emissora

repercute na construção do ouvinte; como esta relação contribui para construir visões de

mundo e como esse ouvinte se percebe com o poder da palavra nas relações sociais.

Depoimentos de outros participantes parecem interessantes como ilustrativos deste

contexto, lembrando o ouvinte como produtor de sentidos:
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Otaviene, ex-moradora do bairro Jóquey Clube, ouvinte da Rádio há 10 anos,

solicita uma música e envia um abraço para as pessoas da produção. Pede-me para

comunicar ao Nelson que agora não está mais no bairro Jóquey Clube, mudou-se para

Maranguape. Esta ouvinte vai com o filho ao estúdio; queria, para si, a foto que fiz deles

com o apresentador, e combinou de apanhar na Rádio, recusando a minha sugestão de

enviar pelo correio: "para não se perder". Na ocasião em que chegou ao Programa,

enquanto Nelson Augusto, ao telefone, atendia a outro ouvinte, ela o beijou, dizendo em

seguida: "hoje não vou dormir".

Os ouvintes expressam uma satisfação pessoal, não só associada ao atendimento de

seu pedido musical, mas, também, a um reconhecimento, ligado ao sentimento de auto-

imagem positiva, por se sentirem parte daquele grupo de pessoas, estimados, nesta

sociabilidade que se produz em torno da produção, na sua relação com o locutor e as outras

pessoas da audiência.

Sobre o significado da emissora, a forma como a percebem na sua relação com a

audiência, referindo-se de um modo mais particular ao Programa, outras vozes de

receptores da Universitária FM se fazem ouvir:

"Tem o lado profissional da coisa: como sou cabeleireiro, a gente
veve29 disso, dependo de outras pessoas, tê sempre mudando, ele dá
essa força, sabe disso. Não posso deixar de ouvir a Programação para
não ficar desatualizado. O Nelson dá todo o meu roteiro, diz que fui
para a Aldeota não sei mais para onde, tenho que ter acompanhamento
da Programação do ouvinte que é maravilhosa; é excelente!
(Amareto, 38 anos, cabeleireiro, Bairro de Fátima).

No que se refere à relação entre agente emissor e receptor, vêem-se os usos

criativos que o receptor faz da produção, não só para exercer o direto à informação e a uma

"música de qualidade", mas, para exercer o seu trabalho, já que ali está sendo divulgado o

seu oficio de cabeleireiro. Portanto, há uma troca de experiências em que o cabeleireiro se

dispõe, informalmente, a prestar, gratuitamente, serviço a pessoas da produção, uma

relação que se constrói a partir do Programa, e não sem causar um certo constrangimento

àqueles que seriam os beneficiados pelo serviço. Isto atesta que esta relação tem nuanças

mais interessantes do que uma relação de manipulação entre produtor e receptor de

informação como aparece em algumas pesquisas desta área.

29 O ouvinte usa uma variável de vive: terceira pessoa do singular, presente do indicativo do verbo viver.
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"O Programa não tem um estilo. Ele é múltiplo nas músicas; não é só
música dos anos 70, por exemplo, tem um perfil do ouvinte; mas não é
limitado a um estilo de música. Não sei se há uma certa passionalidade
no que vou dizer, mas acho o principal programa da Rádio, o programa
carro chefe da Rádio e merecia tempo maior. Tem programa da Rádio
Extra que é produtora, profoama de noticiário, apesar de eu gostar e
respeitar demais o onato o, como jornalista, mas o programa de

elson é infinitamente mais popular, mais dinâmico, em termos de
público, de quem tá assistindo" (Patrícia, Aldeata).

O papel da Rádio é projetado como alternativo, exercendo-se assim um jornalismo

que tem como diferencial criar espaços de interações e de dinâmicas sociais que viabilizem

as discussões, envolvendo as várias dimensões da vida cotidiana como a política, a

econômica, a cultural dentre outras, para onde convergem atores sociais de diversos

lugares desta sociedade e que fazem esta produção cotidiana. De acordo com informações

por mim coletadas, em sua origem, a Rádio Universitária esteve no cenário de luta de

alguns professores universitários, que, envolvidos em negociações entre grupos sociais,

marcados por interações algumas vezes conflitantes, rompiam com uma ordem sócio

política, tal como estava instituída naquele momento.

Observe-se outro trecho da fala de Rodger Rogério, seu 1° diretor cultural:

"Ela foi criada no reitorado de Paulo Elpídio, eram convidadas muitas
pessoas, 30, 40, pessoas na reitoria, reuniões C ..). Até que o número de
pessoas foi diminuindo e foi ficando mais claro para mim. O reitor
queria marcar a administração dele com alguma coisa que não tinha
conseguido. Num determinado momento, menos de 10 pessoas, sugeri
a Rádio, sem acreditar que a idéia fosse vingar (...). No início foi muito
dificil. Era um preconceito enorme com a idéia, talvez pela má
qualidade do rádio que se fazia C .. ). A reação dos professores da UFC
foi muito contrária, a Rádio foi projetada na surdina C .. ). A UFC tinha
um canal de rádio, fomos atrás, mas era AM e, para uma rádio AM,
funcionar o MEC só autorizava se fosse aula de 2° grau, e vimos que
isso não era a vocação da Universidade, dar aula de 2° grau. A idéia era
mais cultural; se aula na TV já é chata, por rádio ainda mais.
Descobrimos que o governo do estado tinha canal FM e o MEC
autorizaria o canal voltado para educação com informação cultural,

3~efere-se a um outro jornalista que, na emissora, é responsável pela veiculação de um noticiário pela

manhã.
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sem aula. Era o governo do Virgílio Távora, e ele aceitou em trocar os
canais AM por FM. O outro obstáculo era que os militares proibiam a
Universidade de abrir rádio'", foi o obstáculo mais dificil de transpor"
(Rodger Rogério, músico).

Esclarecendo a atuação do rádio no Brasil nesse período, temos a contribuição de

unes:

Durante a ditadura militar o rádio mudaria inteiramente de perfil.
Com a expansão de rádio FM a partir dos anos 70 e a censura
imposta pelo autoritarismo vigente. o rádio tornou-se um veículo
voltado preponderantemente para entretenimento e o lucrativo
negócio musical, coordenado pelas gravadoras nacionais e
estrangeiras. A informação já não era mais prioridade. O rádio
comercializou-se, empobreceu e perdeu espaço no cenário político
( unes, 1998: 62).

Esta discussão evoca Wolf ao referir-se este autor à necessidade de compreensão de

processos comunicativos, inseridos em dinâmicas SOCIaiSnas quais as variáveis SOCIaiS,

econômicas e psicológicas agem, constantemente.

A FM Universitária surge, portanto, neste contexto de redefinição das funções do rádio em

conseqüência de interações, envolvendo a luta entre atores de distintos segmentos sociais

que buscavam reconstruir esta realidade. Isto remete à produção cultural como processo de

construção na dinâmica histórica de vida de "comunidades".

Para Nelson Augusto, lidando com qualquer meio de comunicação de massa, o

profissional da área deve ter sempre a preocupação com o retomo. E, no caso do rádio,

menciona também o ouvinte como sendo o alvo principal desta preocupação. a sua

percepção, a Rádio Universitária caracteriza-se por esse diferencial, em relação a outras

emissoras. Segundo ele, "a Rádio Universitária busca atender a todas as vertentes de

informação e da música". Nesses termos, diz ele, funciona como uma alternativa,

comparável à televisão educativa, em oposição às demais emissoras de televisão. Ou seja,

3\ Uma cultura política oficial representada, no âmbito, local pelo coronelismo, e no âmbito federal, pelo

governo militar, aparecia, àquela época, como contexto pouco favorável à comunicação social, já que o

âmbito da comunidade universitária era associado, dentro desse referencial de compreensão política, à

"subversão" da ordem instituída. A partir desta perspectiva, a criação da Rádio não era bem vinda, já que a

mobilização de idéias constituía "ameaça à segurança nacional", no discurso político dominante desta época.
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enquanto estas teriam como preocupação central os interesses mercadológicos, aquela se

voltaria para uma ação formadora, no sentido educativo.

Ainda acerca desse papel educativo, supostamente exercido pela emissora, hoje,

vejamos o que nos diz um outro ouvinte: "A Rádio dá esclarecimento e suscita a

conscientização e a crítica. Quando escuto o 'Rádio Debate', vejo tema ali que não é

discutido em outro lugar" (Ednardo Honório, bairro Bonsucesso). A Rádio é vista,

também, com a função de construir crenças.

O papel desempenhado pela Programação do ouvinte na constituição dessa rede de

interações sociais é exercido, obviamente, não só através da veiculação de músicas em

atendimento às solicitações da audiência. Assim, ao longo da pesquisa, além de prender

minha atenção nas relações estabelecidas "no ar", através das mensagens entre os ouvintes

do Programa e entre estes e o apresentador, estive atenta, também, aos "avisos" e

comentários, eventualmente feitos por este último, alusivos aos temas mais diversos, bem

como à freqüente divulgação de eventos, que ali se processa. esses termos, a emissora

desempenha, igualmente, função significativa. Um depoimento do músico cearense

Rogério Franco ilustra este ponto:

"Utilizei a Programação para anunciar espetáculo; como a gente tem a
mídia inacessível, se utiliza muito da Rádio Universitária. A Rádio é
uma referência. Me considero ouvinte da Rádio Universitária como eu
acho que é a maioria das pessoas. A minha relação com a Rádio é de
pesquisa, também de divulgação do trabalho, e a relação de amizade
com pessoas da Rádio que, eventualmente, me solicitam uma vez ou
outra. A Programação do ouvinte é o momento do relaxamento antes
da voz do Brasil, a gente tá com rádio ligado escutando o que há de
melhor na Programação do ouvinte, é imperdível para quem escuta
rádio, que gosta de rádio, de boa música, não troca pelo menos no
horário, não troca o dial. É o deleite máximo escutar. A Rádio é muito
ouvida; ao contrário do que se pensa, tem uma fatia imensa de
clientela adequada a ela, que não muda o dial. É de encher os olhos
que esse trabalho é desenvolvido na Rádio Universitária. Pessoas
ficam estarrecidas com a qualidade do trabalho desenvolvido nela. Um
trabalho de qualidade indiscutível, invejável" (Rogério Franco, 37
anos, músico, bairro Praia de Iracema).

Neste caso, o ouvinte refere-se à noção de público construído, ao mencionar uma

audiência adequada à emissora. Nas alusões que elson Augusto faz às pessoas que o

acompanham no estúdio, por ocasião do Programa, há um comentário interessante sob o
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aspecto de assegurar visibilidade às pessoas oriundas de diversos segmentos sociais: "com

a gente aqui no estúdio, o músico cearense Eugênio Leandro, de Limoeiro do Norte para o

mundo".

A preocupação desta Rádio em atuar como formadora de opinião e possuindo

função educativa aparece em vários momentos e em diferentes programas, o que ajuda a

perceber a constituição, de fato, de espaços de sociabilidade, expressos nas estratégias de

articulação da emissora com seus ouvintes. A esse respeito, vários exemplos poderiam ser

citados; porém, um só, recente, é suficiente para ilustrar não apenas a interação emissora-

público em geral, como também a interação entre instituições ou grupos organizados da

sociedade civil, tendo a Rádio como uma espécie de mediadora. Refiro-me ao programa

''Por uma cultura de paz", um dos protagonistas do movimento ''Fortaleza capital da paz".

Este pode ser tomado como expressão local de um movimento internacional, liderado pela

UNESCO, que instituiu 2000 como o ano internacional da cultura de paz. a abertura,

ouviu-se a música "Imagine" (1. Lenon), ao som da banda Ruber Soul, que executou

também outras músicas dos Beatles. Este grupo integra a produção do ''Freqüência

Beatles", também sob a responsabilidade de elson Augusto, na mesma emissora.

° apresentador da Programação do ouvinte compareceu ao encontro. A música

"Imagine", "um hino pela paz mundial", me parece um reflexo da musicalidade mediando

a sociabilidade.
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Foto 08 - Platéia assiste a evento promovido (leia FM Universitária na Concha Acústica da

UFC

Observem-se estas considerações de um ouvinte no bairro Varjota:

"Me considero um ouvinte da rádio; curto muito o 'uma cultura de
paz'. No começo eu achava fútil, mas depois eu aprendi sobre política,
coisas que eu achava de um jeito, vi que não era, aprendi com relação
à política e à maneira de ser humano. Eu aprendi muito. Se for embora
daqui (sua mãe fala que talvez se mudem da cidade), vou assistir pelo
computador. Tê lá: 'Nelson, Nelson!' Eu aperreio, tê lá todo dia. O
que a gente [os ouvintes] pode fazer para mudar a situação da Rádio,
heim? " (refere-se à falta de recursos). [Cid, bairro Varjota].

o depoente refere-se à Rádio como interferindo em suas atitudes e discute, assim,

como o participante da produção pode intervir em defesa da sobrevivência deste serviço

prestado às pessoas, reconhecendo-se um ativo sujeito responsável pelo processo.

Como parte daquela mesma programação, assisti à apresentação de um Psicodrama

que, com expressões corporais mediadas por poema de Carlos Castaneda, encenou uma
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dinâmica de grupo cuja significação evocava a luta do homem por administrar suas

necessidades.

Artistas cearenses como Lucinha Menezes e Kátia Freitas cantaram pela paz; o

músico e instrumentista Manassés se apresentou; também o grupo Hip hop, apoiando-se

no seguinte lema: "Sem justiça não há paz". Um outro músico apresentou a canção "Beija

Flor", encenada por uma ciranda, cujo refrão anunciava a paz: "Que bom a paz seria, que

bom a paz será, que bom esta parceria que está se fazendo aqui no Ceará". Na ocasião, os

participantes eram chamados a vivenciar a roda de ciranda e a compor uma dinâmica de

grupo, evocando a paz32
.

Foto 09 - Pessoas acompanham evento na Concha AcústicalUFC.

3" Na oportunidade, estive presente à Concha Acústica, inserindo-me nos grupos que encenavam as situações

aqui relatadas, tentando captar não só as falas e o cenário, mas todo um conjunto de linguagens que envolvia

sons, gestualidades, entre outros. O evento foi apresentado pela comunicadora Marta Aurélia, que fez

referências à contribuição do programa "Por uma cultura de paz".
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Em entrevista ao jornal O Povo de 27.10.00, Marta Aurélia declara:

"O objetivo deste projeto33 é fazer as pessoas refletirem sobre a
contribuição que podem dar à paz. A programação 'Fortaleza capital
da paz' foi desenvolvida em várias instituições, entidades, escolas, em
diversos bairros de Fortaleza, onde foram apresentados seminários,
oficinas, vivência sobre o tema paz".

mesma jornalista também revela a continuidade do projeto. Segundo ela, a idéia é

relacionar um conjunto de sugestões que surgiram durante aquela semana e, a partir disso,

organizar atividades que manteriam articuladas pessoas e instituições participantes do

evento ''Fortaleza Capital da paz".

Tais observações fazem-me pensar numa redefinição do papel do rádio nas

sociedades latino-americanas, mencionada por Canclini, referindo-se aos meios de

comunicação como responsáveis por rearticulações sócio-culturais:

A extensão territorial e a massiftcação da que reduziram interações
entre bairros ocorreram junto com a reinvenção dos laços sociais
culturais quepassam através do rádio e da televisão. Atualmente, são
esses meios, que diagramam os novos vínculos invisíveis da cidade
(Canclini,1995: 78).

Em Fortaleza, a Rádio Universitária, de algum modo, tem contribuído no traçado

desses vínculos invisíveis da cidade, conforme referências já explicitadas, as quais podem

ser complementadas por este trecho da fala de Agostinho Gósson, tratando de certos

princípios norteadores e da maneira de atuação da emissora:

(...) Não é rádio vinculada a segmentos de mercado. Não é rádio de
música clássica, não é de música nordestina, não é rádio de MPB. Ela
envolve todas as possibilidades, sem ser nenhuma delas, com
programação diversificada para contemplar o maior universo de
ouvintes e que esse ouvinte se sinta confortável naquele horário dentro
do nicho da programação que ele escolhe (. ..). Queremos que o
programa exista por sua importância editorial não porque ele
contribua com dinheiro (. ..). O reitor não intervém na programação

33 Em Fortaleza, o projeto se manifestou em atividades realizadas por diferentes organizações, entre elas a

Pró-Reitoria de Extensão da UFC. O movimento "Fortaleza capital da paz" ocorreu de 23 a 28 de outubro de

2000, nesta cidade. Entre as organizações que promoveram o evento estão: UNIPAZ, Espaço Lúmem

(coordenado pela psicóloga Luiza Helena de Paula) e Pró-Reitoria de Extensão. atuando através do programa

da Rádio Universitária "Por uma cultura de paz", produzido pela jornalista Marta Aurélia.
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c ..) há o instrumento jurídico da Rádio; o conselho diretor é
constituído por 5 professores e, em última instância, delibera as
pendências editoriais. Por exemplo: definir que linhas de programas
vamos botar no ar, definir que tipo de parcerias nós podemos ter, o
que é admissível na nossa linha editorial o que não é C .. ). Não tem
uma tendenciosidade traçada por uma linha editorial que proíba
determinadas manifestações ou que vincule interesse de gravadoras,
no caso de música, ou, no caso de grupos com interesses
politicamente organizados, no caso da linha editorial jornalística. Não
somos vinculados ao Cambeba'", nem ao Paço Municipal";
representamos todas as correntes e as contradições que elas encerram
Não somos vinculados a nenhuma corrente política" (Agostinho
Gósson, jornalista, diretor da emissora).

A identidade da Rádio, que se projeta nas concepções de Agostinho, é interessante

para revelar o modo como busca diferenciar-se das demais emissoras. Essa postura da

emissora é referenciada pelos ouvintes, conforme depoimentos enunciados a seguir:

"A condição para escutar o Programa é eu entrar no carro. Se estou
ouvindo com o celular, em regra eu ligo; existe mais uma vontade
para sintonizar na Universitária porque é uma Rádio com
programação cultural e tem programação voltada para a construção
cultural, elevação da consciência crítica. Desde que eu estava no
movimento sindical, havia lá espaço para denunciar, para noticiar,
guardando uma sinceridade muito grande, com os fatos; a versão do
movimento isenta de manipulações. A programação da Rádio tem esse
perfil, não movida por propaganda, mas desenvolvimento cultural da
sociedade, da comunidade em torno dela. Tem essa marca. O rádio do
meu carro tem memória de algumas emissoras A sexta memória
sempre está na Universitária" (Patrício, bairro Aldeota).

"A Rádio Universitária é, dentre todas, a mais democrática porque (...)
todos esses jornalistas têm uma opinião, defendem sua posição,
inclusive, na Rádio; mas a Rádio é aberta a todas as posições:
socialistas, comunistas, petistas, conservadores, centristas, direitistas,
todos falam na Rádio. E um espaço muito aberto (...). E uma outra
coisa a ser destacada da emissora - há muitos anos escuto a Rádio
Universitária, desde que ela existe - tem a defesa da tradição, da
cultura nacional C .. ); você tem ali desde a música popular dos anos 30
e 40 C .. ), o noticiário matutino, muito bom, Rádio livre, Rádio

34 Cambeba é o nome do bairro no qual está situado o centro administrativo do Estado, portanto, local onde

está sediado o Governo Estadual. Desde que se instalou ali (1986) o grupo liderado por Tasso Jereissati,

atualmente filiado ao PSDB, a palavra Cambeba tem sido utilizada, também, para designar esse grupo.

35 Sede do poder político municipal, de Fortaleza.
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bancário (...), as notícias com ligações políticas econorrucas, eram
forneci das ali, e notícias de dias anteriores repercutiam naquele dia
(. ..); a programação musical ligada à tradição da música brasileira, que
incluía, desde samba, chorinho e clássicos, bossa nova até a tradição
nordestina, forró de pé de serra, Luiz Gonzaga Humberto Teixeira.
Como boa parte do povo nordestino, sou Ia destes letristas e
instrumentistas" (Inácio Arruda, 44 anos, deputado federal,
bairro José Bonifácio).

ão obstante o discurso veiculado pela Rádio e pelos ouvintes representar uma

busca de legitimidade e diferenciação face às demais emissoras, é possível perceber, ali, a

existência de uma diversidade cultural com ricas expressões. Tais reflexões referem-se a

um exercício de jornalismo que contribui com um processo de comunicação em que se

observam interações, envolvendo diferentes indivíduos e grupos da cidade, que carregam

consigo uma rica diversidade de expressões culturais, na forma de dança, de canções, de

poesias, enfim, expressões as quais veiculam também valores diversificados, traduzindo a

produção cultural, também, como uma construção histórica, nos termos em que é tratada

por Canclini, para quem a cultura não pode ser enclausurada num tempo e lugar.

Foto 10 - Crianças dançam na Concha Acústica!UFC, festa do programa "Freqüência Beatles", cuja
divulgação se faz, também, através das "dicas culturais" da Programação do ouvinte, 25/12/2000.
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Além do que já foi citado até aqui, a emissora procura contribuir com a veiculação~~.

,,'

e a articulação dessa diversidade, abrindo espaço para programas variados e de diferentes

procedências ou sob a responsabilidade de diferentes pe,S~oas ou grupos, conforme

esclarecimentos de Gósson:

"Esta Rádio é produtora de cultura e' de conhecimento diversificado e
aberto; tanto que temos parcerias com casas de cultura estrangeira,
com cursos de Sociologia, de Arquitetura, de Direito, de Comunicação,
gente que vem contribuindo com conhecimento. Por exemplo: 'Sem
fronteiras', programa de línguas, explora todas as culturas: espanhola,
francesa, russa ... O programa do Marcos Colares"; as parcerias com
outras entidades ligadas a direitos humanos, incluindo direito do
consumidor; também o programa 'Por dentro do meio', que dá espaço
a todas as ONGs e ao setor público que tenham de se expressar. A
Rádio tem se pronunciado (ou aberto espaço para que outros o façam)
em defesa do deficiente fisico, do operário, em defesa de causas
populares; procura estar a serviço destas lutas e por isso tem este papel
extremamente aberto" (Agostinho Gósson).

Tais depoimentos parecem confirmar aquilo o que nos diz Sirnrnel acerca da

importância da comunhão de interesses nos processos que levam a associações de

indivíduos. Nesses termos, o autor nos ajuda também a pensar sobre o papel do rádio como

mediador de interações, cujos processos comunicativos associam-se à discussão da

sociabilidade:

Interesses e necessidades especificas certamente fazem com que os
homens se unam nas associações econômicas, sociedades religiosas,
irmandades de sangue (...) Além de seus conteúdos especificos, todas
as associações também se caracterizam, precisamente, por um
sentimento entre seus membros de estarem associados, e pela
satisfação derivada disso (Sirnrnel, 1983: 168).

36 Programa "Violência zero", produzido por Marcos Colares, professor do Curso de DireitolUFC e membro

do conselho diretor da emissora.
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Foto 11 - Participantes de evento promovido pela Rádio Universitária na Concha AcústicafUFC,
dezembro de 2000.

A Rádio Universitária FM sob o olhar cotidiano do ouvinte

É interessante observarmos como os ouvintes percebem a emissora, o que lhes atrai

para a audiência e também como vêem a articulação Rádio / cidade:

"Eu acho a contribuição da Universitária importante; primeiro, por
não ter nenhum partido político, é de fundamental importância; é
maravilhosa, neutra é toda a programação para informar e para
melhoria da população. Assisto 'Fim de tarde', 'Por uma cultura de
paz' ... A menina que faz, eu adoro, a Marta Aurélia. A Rádio
Universitária contribui bastante para a nossa cultura; é excepcional.
Sou ouvinte da programação da Rádio, toda a programação é
excelente. Só tenho a aplaudir a programação, que, embora aos
trancos e barrancos, apesar da falta de verbas para projetos, leva
avante um trabalho pesquisado" (Amareto, cabeleireiro, 38 anos,
Bairro de Fátima).

Percebo, assim, o espaço de recepção desta emissora como espaço em que se

constróem sociabilidades e memórias. No caso, chamo a atenção para mais um aspecto

interessante: se o carro viabiliza o deslocamento do usuário pelo espaço físico da cidade, a

emissora se constitui, dentre outros, no veículo que possibilita o trânsito por diferentes
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ternas e a reconstituição de memórias; o rádio se abre, portanto, como uma possibilidade de

exercício cotidiano dessas interações que envolvem os inúmeros protagonistas desses

processos comunicativos.

"Escuto a Rádio Universitária desde a sua fundação. A Programação
do ouvinte desde quando começou. Porque o que acho mais fantástico
da FM Universitária é que ela respeita demais o que é de bom.
Seleciona. Não acontece da pessoa ligar para lá e pedir uma música
horrorosa. Quem pede uma música lá, tá sabendo o que tá pedindo. É
como chegar num restaurante e saber o prato que tá pedindo. Porque,
às vezes, só pede o feijão com arroz porque não provou outro tipo de
comida (...)" (Míria Marinho, 37 anos, veterinária, bairro
Messejana).

Este depoimento nos reporta à função exerci da pelos meios de comunicação de

massa na construção de realidades sociais, como nos fala Wolf, anteriormente mencionado,

chamando a atenção, também, para as complexas inter-relações entre emissor e ouvintes

de mensagens; portanto, o público selecionado, ao mesmo tempo em que exerce um papel

nessa produção, contribuindo para a sua sobrevivência. Esta é uma questão associada,

ainda, a motivações de ouvintes identificados com o perfil da emissora. O trecho que se

segue é ilustrativo:

"Tenho 27 anos e desde 1988 que comecei a ouvir a Programação do
ouvinte. Gostava muito. Eu achava legal porque tinha a sensação de
ter uma comunidade de gosto parecido com o meu (...). Era legal a
comunidade de pessoas que gostava de música, mas que não gostava
daquela música que tocava em outras rádios. Eu não me sentia
sozinho. Depois, teoricamente, eu vim entender essa história da
indústria cultural, aquela coisa empurrada pelas gravadoras; havia um
espaço da verdadeira programação do ouvinte; diferente daquela coisa
que era construí da, que outras rádios tinham, da compra, do empurra ...
Crescia como pessoa; passei a gostar; ao mesmo tempo que ouvia a
Rádio Universitária, tava fazendo minhas leituras. Antes era lindo, era
belo; depois fui vendo como era importante um meio de comunicação
que está na contramão da barbárie" (Talvanes, 27 anos, estudante
de Ciências Sociais, bairro Jardim Iracema).
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Foto 12 - Talvanes, do Jardim Iracema, em entrevista concedida à autora, em maio de 2001.

Destaque-se, neste último depoimento, a idéia de formação de uma espécie de

tecido social ou de uma rede de interações: na medida em que se familiariza com o

Programa, na medida em que descobre, "no ar", afinidades em termos de gosto musical,

aquele ouvinte vai se sentindo integrante de um espaço no qual se considera acompanhado:

"não me sentia mais sozinho". Isso nos faz lembrar a idéia segundo a qual os símbolos

podem reunir pessoas em tomo de um sentimento de pertença. Observe-se, ainda, no caso,

a associação que o informante faz de suas próprias experiências e aprendizados:

posteriormente, traz "para dentro" do Programa a noção de indústria cultural; var

atribuindo significados àquela maneira de "fazer rádio".

"Assistia o programa do Agostinho'"; muito bom; onde ele aborda
assuntos da cidade, assuntos nacionais, estaduais... Ele aborda
problemas com muita propriedade. A qualidade dos entrevistados que
ele leva lá é muito boa. Aquele programa, 'Por uma cultura de paz',
da Marta Aurélia, é muito bom. O programa que é feito por Marcos

37 Refere-se ao programa Rádio debate, apresentado pelo jornalista e diretor da emissora Agostinho GÓSSOll.
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Colares, 'Violência zero' ... A Rádio Universitária dá uma grande
contribuição a esses aspectos da formação de uma cultura local,
cearense, mais conscientização" (Nelson Martins, 42 anos,
vereador em Fortaleza, bairro Antônio Bezerra).

Como se pode constatar, esses depoimentos de informantes reafirmam a função de

formador de opinião exercida pelo rádio. No caso, porém, ao mesmo tempo em que fala de

um papel mais geral, de informação, exercido pela emissora, o ouvinte procura também

qualificá-Ia, chamando a atenção para aquilo que considera como sendo seus diferenciais,

se comparada a outras. Nesse sentido, acena com indicadores de uma formação para a qual

a Rádio Universitária pode contribuir.

Observe-se, nesses depoimentos, a compreensão acerca do papel do rádio: além de

formador de opinião, aparece também, no caso, como veículo de mobilização de idéias que

não encontram espaço de veiculação em outras rádios sendo, portanto, lugar de múltiplas

interações sociais, o que pode ser visto, também, através deste depoimento:

"(. ..) Me chama a atenção que a Rádio Universitária é uma rádio
elitista, do ponto de vista intelectual; não é popular que signifique
povão. Às vezes, ficava chocado - o que pode revelar um preconceito
meu - quando o Nelson apresentava o ouvinte do conjunto Araturi,
Timbó, Jereissati 2. Eu me perguntava: na periferia tem gente
assistindo à Rádio Universitária? depois fui me tocando ...não tem
nada a ver" (Patrício, bairro Aldeota).

Este informante ao questionar uma (auto )visão preconceituosa, que encara o

fenômeno cultural sob uma ótica determinista, me faz lembrar reflexões de Barbero, sobre

a dinâmica cultural, nas suas diversas formas de se produzir e difundir. Mesmo que se

possa dizer que ouvintes não representam o bairro em seu conjunto, permanece a idéia de

que não é possível relacionar diretamente gosto musical a determinadas categorias sociais.

Os bairros" mencionados pelo ouvinte (citados pelo locutor enquanto apresenta o

Programa), situam-se em regiões da cidade de Fortaleza ou da Região Metropolitana, ditas

"periféricas". Estão inseridos em áreas cujos habitantes não se concentram num único

estrato social. Nesse sentido, não há uma homogeneidade por bairro, que dê lugar a uma

classificação do tipo ''tal bairro é de classe média alta e, aSSIm, supostamente, nele,

38 Para melhor visualização, sugiro consulta ao mapa descritivo do universo geográfico da audiência, no

capítulo 3, e ao mapa dos bairros da cidade, em anexo.
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encontrar-se-iam manifestações da chamada cultura de elite". Ou seja, esta realidade me

permite relativizar a crença estereotipada que associa, diretamente, gosto musical a

posições sociais (e, também, geográficas) dos indivíduos, hierarquicamente distribuídos na

cidade. Moradores destes bairros podem exercer funções as mais diversas: professor de

nível médio e/ou superior, estudante de nível médio e/ou superior, motorista, dona de casa,

cabeleireiro, manicure, trabalhadores informais, servidor público, funcionário de empresas

privadas, aposentados, comerciantes de pequena e média empresas, dentre outros. Assim, a

pesquisa nos mostra uma produção e uma dinâmica da cultura que negam essa suposta

dicotomia "popular"-"erudito", no que concerne a preferências musicais.

Esta discussão me transporta a depoimentos como aquele do ouvinte do bairro

Jardim Iracema que passou a ouvir a Rádio Universitária, por considerá-Ia o único canal de

contato com "música de qualidade", já que não tinha dinheiro para a aquisição de CDs. A

Programação do ouvinte vai, assim, contribuindo para a socialização de um gosto musical

entre pessoas (ou reforçá-lo em outras) que não podem acessá-Io por outro meio. Mesmo

pessoas com poder aquisitivo para compra do disco, muitas vezes, não encontram este no

mercado, como revela a ouvinte que pede Ataulfo Alves no bairro Montese, ou uma outra

do bairro Canindezinho. As músicas veiculadas em seu repertório não encontram, muitas

vezes, espaço de difusão em lojas comerciais, já que os interesses de mercado podem

interceptar esta circulação, o que inviabiliza o acesso a essas músicas por pessoas que,

mesmo tendo poder aquisitivo, não as acessam senão através da Rádio Universitária.

Quando este programa instituiu um diálogo cotidiano com ouvintes, permitiu que

seu repertório chegasse a diversos segmentos da população, o que me reporta à importante

função do rádio como mediador do processo de produção cultural. Esse gosto

"sofisticado", de classe "instruída", "culta" como diz o ouvinte do bairro Alvaro Weyne, se

expandiu alcançando territórios e gerações diversos. Assim é que o ouvinte no bairro

Parque Manibura diz, durante o Programa, já tê-lo propagado entre amigos no Rio Grande

do Sul, sua terra natal. Ouvintes solicitam, de são Luís do Maranhão, uma canção pela

Internet. Outros, em viagem interestadual, de volta a Fortaleza acessam a Programação um

pouco para "matar as saudades". A dona de casa do bairro Canindezinho levou sua

sobrinha para a Rádio. Esta, residente em Recife, estava curiosa para saber "que rádio é

essa afinal", de tanto ouvir sua tia falar sobre ela. Crianças são conduzi das, às vezes, à
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produção pelos seus pais, como por exemplo: o funcionário dos Correios, Maurício Belém,

da Maraponga, que leva sua filha Élen, para quem oferece Aquarela, com Toquinho. O

advogado residente na Aldeota, que apanha as filhas na escola e, em trânsito, acessa a

Programação, enviando para elas, Mata Virgem, com Ney Matogrosso. Maria, mestranda

em Sociologia, na UFC, moradora no bairro Damas, confere a audiência com sua filha

Rosa Janine e parabeniza o Programa. Zé Maria, do bairro Parque S. José, envia para seu

filho Guilherme e sua sobrinha Jamile, aniversariante, residente em um outro bairro, Bola

de meia, bola de gude, com Milton Nascimento. Do bairro Pan Americano, o ouvinte envia

A Banda, com Chico Buarque, para sua filha. Glaucineide, com o filho João Lucas, de sete

meses, no colo, no bairro Presidente Kennedy acompanha a Programação e Jair, do grupo

"Teatro de Expressões", no Parque-Araxá, acompanha o Programa, ao vivo, com seu filho

Pedro Paulo, de dois anos, dizendo serem ouvintes diários da Programação do ouvinte.

Canclini analisa a atuação dos meios de comunicação como rearticuladores de

interações nas sociedades atuais. Para ele, processos de consumo são mais complexos do

que a relação dos meios manipuladores e dóceis audiências. Sabe-se que um bom número

de estudos sobre comunicação tem mostrado que a hegemonia de massa não se realiza

mediante ações verticais em que dominadores capturariam os receptores. Entre uns e

outros se reconhecem mediadores de família, bairro, grupo de trabalho. As análises deixam

também de conceber os vínculos entre aqueles que emitem mensagens e os que recebem

como relação unicamente de dominação (Canclini, 1995, p. 51/52).

A respeito da nomeação de pessoas na audiência, associada ao nome do bairro,

estratégia de apelo usada pelo apresentador para chamar o ouvinte à participação, lembro

colocações de Barbero, discutindo o significado do bairro na vida e no processo de

reconhecimento de seus moradores.

(. ..) lugar de reconhecimento, o bairro nos coloca na pista da
especificidade de produção simbólica dos setores populares da cidade
e não só na religiosidade festiva, mas também na expressividade
estética (...). Seus habitantes fariam da cultura", da explicitação do
fato cultural que é o bairro, sua melhor arma pra defendê-Io e
sobreviver como comunidade. Um espaço que, ao invés de isolar,
comunica e integra: a casa com a rua, a família com a vizinhança, a

39 Conforme o autor, cultura não-oficial não transmite informações boas nem más, não é propriedade de

ninguém; é um modo de ser, viver e morrer.



65

cultura com a vida. A rua não é mero espaço de passagem, e sim de
encontro, trabalho e jogo (...). O bairro surge como grande mediador
entre o universo privado da casa e o mundo público da cidade, um
espaço que se estrutura com base em certos tipos específicos de
sociabilidade e, em última análise, de comunicação entre parentes e
vizinhos (grifo do autor). O bairro proporciona às pessoas algumas
referências básicas para construção de um a gente, ou seja, de uma
'sociabilidade mais ampla do que aquela que se baseia nos laços

familiares, e ao mesmo tempo mais densa e estável do que as relações
formais, individualizadas, impostas pela sociedade'. Frente à
rotatividade e à provisoriedade do mercado de trabalho que,
sobretudo em tempos de crise econômica dificultam a formalização de
laços permanentes, é no bairro que as classes populares podem
estabelecer solidariedades duradouras e personalizadas. Nesse espaço
ficar sem trabalho não significa deixar de ser filho de fulano ou pai de
beltrano. Para as classes populares, pertencer ao bairro significa
poder ser reconhecido em qualquer circunstância (Barbero, 2001: 286,
287).

o autor chama a atenção para o bairro enquanto uma comunidade de referência no

interior da qual se constroem sociabilidades.

No contexto da Programação do ouvinte, bairros se constituem num espaço de seu

reconhecimento, traduzido não só quando o pedido musical é ouvido e atendido, mas,

ainda quando o gosto musical de seu solicitante é referendado e quase sempre reverenciado

como "bom gosto musical" pelo discurso do comunicador. Nelson Augusto enfatiza que

pronuncia o nome do ouvinte "para dar identidade, dar voz a ouvintes que são

estigmatizados". Assim, "eles se sentem participando da produção de uma Rádio com

requinte". Alguns, segundo o locutor, nem pedem música, "ligam só para ouvir o próprio

nome". Nesses termos, o Programa parece contribuir, também, para reconstruir a imagem

desses bairros, muitas vezes, projetada de modo preconceituoso na imprensa, ou em tom

depreciativo, como lugar de ocorrências de criminalidade e de outras práticas socialmente

condenadas.

Ocorre-me olhar a audiência desta Programação como um espaço de

reconhecimento pessoal do ouvinte, na sociedade. Nesse sentido, a pesquisa aponta para o

fato de que as pessoas que integram esta categoria passam a compor e visualizar a

audiência como contexto favorável à reconstrução de seus próprios valores, na medida em

que o Programa se contrapõe à naturalização da perda de reconhecimento pessoal,

construída nas relações desses indivíduos com uma violência institucionalizada, que
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contribui para enfraquecer as instituições sociais e para construir essa naturalização da

perda do reconhecimento pessoal junto àqueles que introjetam a crença de que o

desrespeito às pessoas é natural.

Considerando a existência de crenças difundidas por ideologias dominantes, que

podem ser introjetadas pelas pessoas, de modo a não reconhecerem seus próprios direitos,

a ação comunicativa, no contexto específico deste estudo, parece reconstruir, assim, junto

aos seus ouvintes, uma consciência de fazer parte de uma "comunidade", encontrando o

sentimento de pertença a um grupo social. Nesta condição, portanto, o participante do

Programa, como integrante desse grupo, é possível não só optar por um gosto musical,

mas, ainda, perceber que pode opinar sobre problemas que lhes afetam e denunciar ações

que inviabilizamo exercício dos seus direitos. Parece possível compreender o espaço do

Programa como contexto de socialização não só da preferência musical dos seus ouvintes,

mas também de reencontro da esperança de serem valorizados como "gente," conforme

aparece na fala dos receptores:

"A Programação do ouvinte é terapêutica. A gente se sente só e pede
uma música e escuta o nome da gente que é ouvido por outras
pessoas. Aquela música partilhamos com outras pessoas e, com o
agradecimento da audiência, a gente é reconhecida" (Sara,
estudante de Publicidade na UFC, 18 anos; bairro do Papicu).

Diz Ranulfo, do bairro Parque-Araxá: "se a gente fica sem ligar, o Nelson sente a

falta da gente" e Talvanes, do bairro Jardim Iracema: "A Rádio trata o ouvinte como ser

humano".

Ao longo da pesquisa, enquanto atendia o ouvinte no estúdio, pude constatar fatos

interessantes, do tipo: André Roberto, do bairro Alvaro Weyne, pede para falar com

Nélson. Digo-lhe que está na discoteca. Ele diz que está "conferindo a audiência" e dá

uma gargalhada, ao lembrar que gosta de ouvir o locutor pronunciar o seu nome, no ar,

pois, "tô provando que tô no mundo". Queixou-se de quando o locutor se esquece de dizer

que ele está na audiência. Ao registrar a sua escuta, no Programa, se o apresentador não

agradecer logo, ele insiste, ligando outra vez.
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Observa-se através desses depoimentos a evocação de crenças que são assumidas

pelo ouvinte, em processos comunicativos, nos quais pessoas se percebem como aptas a

exercer sua dignidade, na perspectiva de pôr em prática decisões na vida social. O espaço

da audiência da emissora pode significar o espaço da socialização de certas crenças como a

de que "a pessoa conta, pode dar opinião". Em contato com este fazer jornalístico, o

ouvinte parece encontrar, a condição humana reconhecida, valorizada; assim, de diferentes

maneiras, esses participantes põem em relevo o fato de serem vistos, neste contexto, na sua

humanidade, merecedores e capazes de exercer direitos e responsabilidades na produção,

para um coletivo. Tais crenças aparecem difundidas por esta proposta de fazer jornalístico,

ao mesmo tempo em que são legitimadas pelos ouvintes. Estas observações podem ser

elucidadas a partir da contribuição de Wolf, que chama a atenção para processos

comunicativos capazes de reproduzir a realidade social. Aparece, aqui, uma perspectiva de

realidade social construída na sua relação com os meios de comunicação de massa.

Valmir, de Mondubim, pede a canção Divã, do Roberto Carlos, e diz: "quero

oferecer para o Daniel do Pantanal, para o Rogério, do Centro, e ao Jorge, na Praia de

Iracema, todos ouvintes da nossa Rádio Universitária ...". Jorge retribui a mensagem.

Essas e outras referências me levam a perceber uma rede de receptores, e estes,

compondo o ritual de audiência, se sentem parte da produção do Programa. No trecho que

acabamos de ler, observa-se o ouvinte morador da zona sul se comunicando com o ouvinte

morador da Praia de Iracema, no Litoral, zona leste, e com aquele que reside no Centro da

cidade, o que me chama a atenção para uma comunicação que articula pessoas de

diferentes localidades. Neste sentido, uma comunicação a partir da qual se desenvolvem

interações. Da mesma forma, o ouvinte do bairro Álvaro Weyne, na zona Norte da cidade,

articula-se com a coordenação da produção, na zona centro-oeste, chamando à participação

as pessoas que fazem parte de diversas áreas da cidade.

Observe-se a "circularidade" deste processo de produção. Chama-me a atenção uma

interação, entre pessoas e grupos, articulando indivíduos de um mesmo bairro como a

Glaucineide que "manda um alô para os amigos do bar do Rogério, no bairro Presidente

Kennedy", e, também, uma interação entre bairros de uma mesma zona na cidade, como

"Adelânia, do Alvaro Weyne, que "manda um alô para os amigos do bar do Rogério, no

Presidente Kennedy". Veja-se, também, a "circularidade" da informação quando esta se dá
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entre zonas diferenciadas como o ouvinte do Papicu, que envia um alô para aquele outro

no Presidente Kennedy, bairros integrantes, respectivamente, das regiões leste e norte da

cidade.

unes (1998) desenvolve um raciocínio que reforça a idéia segundo a qual, a partir

da Programação do ouvinte, se constrói uma rede de receptores:

Não há ouvinte passivo. Toda escuta é ativa. No rádio o ouvinte faz
valer seu livre arbítrio girando o dial do receptor se a mensagem
transmitida não é de seu agrado. Além da liberdade de escolha o
ouvinte interage com locutor e a Programação das emissoras dando
feed back através de cartas e telefonemas, visitas ao estúdio,
participações ao vivo, através da audiência, enfim (Nunes, 1998: 78).

Esta discussão me transporta a concepções de Wolf, o qual sugere que a

compreensão do funcionamento dos meios de comunicação depende de processos

comunicativos que existem no interior da estrutura social em que o indivíduo vive. Assim,

diz este autor, "o receptor é também um iniciador, quer no sentido de originar mensagens,

quer na interpretação de mensagens com um certo grau de autonomia (. ..); age sobre a

informação que está à sua disposição e a utiliza" (Wolf, 1990: 50).

A produção da Rádio Universitária, numa perspectiva de emissão-

recepção

Barbero considera que,

(...) vista a partir da vida cotidiana das classes populares, a
democracia já não é um mero assunto de maiorias, mas sobretudo de
articulações de diversidades: menos uma questão de quantidade do
que de complexidade e pluralidade. Porque o mundo popular é assim.
E a homogeneização que esmaga e dissolve essa pluralidade e essa
complexidade não vem apenas do imaginário propagado pela cultura
de massa, mas também de uma razão política que, estreita e
maniqueista, despolitiza 'formas populares de esperança', sua
religiosidade e seu melodramatismo (Barbero, 2001: 284).

Ilustrando a circulação cultural e referindo-se à dinâmica social, o autor comenta a

relação das manifestações ditas populares com a cultura de massa.
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Questionando preconceitos culturais, esta passagem me sugere um processo de

produção cultural, construído historicamente e, neste sentido, refletido no repertório da

Programação do ouvinte. Enquanto esta proposta de produção parte de um segmento

social, que freqüentou uma universidade, ela vai se reconstruindo em sua dinâmica

cotidiana a partir de outros segmentos sociais. É considerando a dimensão histórica da

construção da cultura que podemos compreender seu continuo refazer-se na convivência

das diferenças culturais e contribuir para revisão de preconceitos, historicamente

instituídos. Nas palavras de Barbero, "A idéia de cultura vai permitir à burguesia cindir a

história e as práticas sociais - moderno/atrasado, nobre/vulgar - e ao mesmo tempo

reconciliar as diferenças, incluídas, as de classe, no credo liberal e progressista de uma só

cultura para todos C .. )".
Analisando a idéia de circulação cultural, o mesmo autor afirma que, ao examinar

uma produção cultural sendo destinada ao vulgo, ao povo, esta não é, contudo, pura

ideologia, já que não só abre às classes populares acesso à cultura hegemônica, mas

confere a essas classes a possibilidade de fazer comunicável sua memória e sua experiência

(Barbero, 2001: 146, 154). Seu pensamento reforça a idéia da produção cultural como

processo interativo, contínuo, de construção histórica.

A respeito da Rádio Universitária, enquanto mediadora da produção cultural e

contribuindo para um processo de construção histórica, observe-se a fala do seu diretor:

"Uma característica da Rádio é essa diversidade de opinião que ela
tem. Você não vive num ambiente totalitário, tem opiniões
predominantes, mas não hegemonia. A universidade envolve
professores dos mais diferentes gostos e você tem que atender a toda
essa demanda. É um pouco dificil, mas faz parte do desafio
profissional atender dificuldades, procurar atender a cada um dentro de
suas expectativas sem privilegiar uns em detrimento de outros. Tenho
conseguido este resultado satisfatório; pessoas chegam na reitoria e
dizem ter sido bem recebidas aqui em toda oportunidade. ão há essa
dificuldade" (Agostinho Gósson).

E, também, este trecho do depoimento de mais um ouvinte:

''Eu era secundarista, estudava na Escola Técnica, tava sentindo uma
sede de cultura, quando comecei a ouvir a Rádio Universitária (...). Era
bem diferente: cada hora do dia era um enfoque, um estilo, e aquilo ali
me deixou encantado; a possibilidade de ver tanta coisa C .. ), ficava
feliz (...) e, ao mesmo tempo, via que a essa riqueza você só tinha
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acesso numa rádio C .. ); ficava de plantão, queria ouvir todos os
programas C .. ). Como eu não tinha grana para adquirir os discos, era o
único canal de contato com música de qualidade. Nesse momento, o
rádio lá de casa tá quebrado, sinto falta, pois depois fui me
interessando por programas jornalísticos, os famosos debates do
Agostinho Gósson, o Rádio debate, comecei com a música, mas fui me
interessando pela música e pelo jornalismo; como estudante de
Ciências Sociais, me interessava por debates de fatos políticos, sociais,
aquele programa de sábado, "Catavento'<", com música ligada às
temáticas C .. )" (Talvanes, 27 anos, estudante de Sociologia,
bairro Jardim Iracema).

Estas considerações rompem com uma perspectiva de olhar a comunicação por

parâmetros de análise em que emissor e receptor assumem uma relação de unilateralidade.

Na mesma direção, Nelson Augusto fala sobre a relação público-emissora: "C ..) a

Programação do ouvinte surgiu devido o interesse do próprio ouvinte. Ele queria re-ouvir

determinadas músicas que gostava e não tinha espaço nem horário definido".

A origem do Programa parece-me um aspecto significativo para explicitar o lugar

do ouvinte na sua produção 41: "C..) no início, quando eu ainda era bolsista (1981),comecei

a perceber que havia vários ouvintes que ligavam querendo ouvir determinadas músicas.

Esta demanda à qual me refiro se traduz num contato por telefone".

Sobre a relação da Rádio com a sociedade se manifesta Leovigilda Calvet (Leó),

funcionária, com especialização em rádio e cinema. Contratada em 1984, já trabalhava na

Rádio como bolsista do curso de Letras, desde sua fundação, em 1981:

"C ..) desde que a Rádio começou houve grande modificação na
relação com o ouvinte; ela amadureceu muito a sua relação com a
sociedade: hoje é muito mais aberta, ouve mais o ouvinte C .. ) o grande
objetivo da Rádio é contribuir com o crescimento pessoal e coletivo
da comunidade, em termos de educação e cultura C .. ); quando foi
inaugurada, tava mais impondo o que deveria ser escutado do que
escutando os ouvintes C .. ); tanto a administração como funcionários e
produtores, se achavam no direito de saber o que era melhor. Com o

4~efere-se a um programa de educação ambienta! intitulado Catavento, produzido pelos jornalistas Edgar

Patrício, Rosane e Roberto Hipólito. Este programa saiu do ar, mas vive na memória do ouvinte. Esta é uma

observação interessante para se captar o papel do rádio na construção e preservação de memórias.

41Wolf, citando Roberts, revela: "a influência de os mass media é admitida sem discussão na medida em que

eles ajudam a estruturar a imagem de realidade social, a longo prazo, a organizar novos elementos e a formar

opiniões e crenças novas" (1972, p. 337).
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tempo, a aprendizagem, o crescimento, mudou (. ..). Vimos que havia
uma variedade muito grande de ouvintes, os gostos muito variados,
em milhares de receptores (. ..); ouvintes de diversas faixas-etárias,
classes sociais. Se queríamos ser uma rádio universitária, democrática
e aberta, 'atingir o universal pelo regional', que é o lema, a gente tinha
de se abrir (. ..); em todos os programas, o ouvinte é escutado não do
mesmo jeito, com a mesma rapidez da Programação do ouvinte. Mas o
ouvinte liga para o 'Fim de Tarde' e sugere uma música (. ..), não bota
na hora (. ..), pesquisa, coloca no dia seguinte. Todos os programas da
Rádio são feitos dessa forma. Muita gente liga, diz que não gostou,
que nunca mais toque aquilo ... Por um caráter íntimo que a Rádio tem
com o ouvinte, cada um se sente dono da Rádio, cada um que liga
quer que a Rádio funcione como ele gosta (Leó Calvelt, funcionária
da emissora).

A partir deste depoimento da funcionária da Rádio Universitária, retomo a

discussão acerca do processo de comunicação, na perspectiva da emissão-recepção. Para

esta funcionária, a Rádio é um espaço para o ouvinte também se colocar. o programa em

pauta, o ouvinte é sempre percebido como co-participante do processo produtivo, aspecto

que permeia a concepção de ouvinte dos chamados emissores de mensagem (diretor da

emissora, apresentador do Programa e diretora de programas), neste contexto, entre aqueles

que entrevistei.

Retomando a fala de Leó:

"( ...) A partir da Programação do ouvinte, começou um
'sintomógrafo', um relógio da nossa relação com o ouvinte. Até
começar o Programa, nós não tínhamos certeza do que tinha do outro
lado; não tínhamos dinheiro para pesquisa (. ..). A gente fazia o
trabalho e recebia telefonema do ouvinte isolado. [Com a
Programação] a gente começou a ver o grau de aceitação, de
interferência que se tinha na vida das pessoas (. ..); se ouvintes se
repetem, se varia muito, se ninguém ligou mais, atinge-se outros
públicos; cada coisa é um sinal para a gente ver se as coisas tão
mudando, se tão boas ou ruins; este retorno deveria ser importante
para qualquer emissora (. ..). Importantíssimo na relação com o ouvinte
seria a central telefônica (. ..): vários ouvintes conseguiriam a ligação.
Mas, teria uma coisa ruim: eles perderiam a intimidade que têm com o
programa. Quem atende ao ouvinte no programa é Nelson Augusto (e
você, ultimamente). Falar com o Nelson Augusto é completamente
diferente de que falar com uma telefonista qualquer! Mesmo que ela
ficasse atendendo e anotasse o pedido não é a mesma coisa. É
impessoal. Ligam e querem falar diretamente com o produtor do
programa (. ..). Aqui os ouvintes ligam para os produtores em casa;
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vêm aqui na porta (. ..). Outras rádios para ter ouvintes elas dão
brindes, discos, presentes, entradas de cinemas. ão é errado; se a
gente tivesse, também dava. Mas não é só um presente que vai fazer
um elo entre a gente. É essa relação de carinho e atenção que é muito
mais importante que o presente ( ...)" (Leó Calvet, funcionária da
Rádio. Grifas meus).

Aqui, a informante volta a lembrar a construção de uma sociabilidade mediada pela

afetividade que se dá na relação locutor-ouvinte, como também a uma sociabilidade de

forma mais ampliada, referindo-se aqui a uma atitude afetiva do ouvinte que passa a ver a

Rádio como importante para sua vida. Esta construção de atitude se desenvolve entre a

emissora e seus ouvintes - mediada, conforme evidenciam os trechos de depoimentos

apresentados, pela figura do locutor/apresentador - neste diálogo do dia a dia, espaço no

qual este ouvinte se sente no direito de interferir na sua produção, participar de sua

construção.

Estes depoimentos, portanto, mais uma vez reportam à discussão da Programação

do ouvinte como espaço reconstrutor de sociabilidade e memórias; conduzem nossa

atenção a processos de comunicação interativos, capazes de reconstruir laços entre as

pessoas em torno dessa produção, que me parecem visíveis a partír de observações

grifadas. Na fala da funcionária da emissora, novamente se reflete a preocupação com uma

comunicação que abra diálogos com o ouvinte, o que também pressupõe uma concepção de

ouvinte ativo, produtor de significados, intervindo, pois, no processo de emissão e

recepção; [que exige] uma forma de atuar atenta a uma perspectiva de comunicação

exerci da na troca de experiências entre emissores e receptores.

Observe-se a fala de uma ouvinte "cativa":

"( ...) eu tava dizendo: 'no dia que for passar desta vida pra a outra,
quero que vocês doem todas as musgas'" pra Rádio Universitária'. Já
disse pro Roberto. Tá escrito. A gente não sabe o dia de amanhã. Acho
que vou morrer ouvindo musga. Ás vezes, digo: 'meu povo, quando
eu morrer não chorem, não! Bote uma fita dessas aí. Batam palmas'.
Porque a vida da gente é sofrimento, não resta dúvida; perdi marido;
não é legal de jeito nenhum, mas gosto de musga. Boto aqui até llh
[refere-se ao tempo que escuta rádio em casa], fazendo almoço e
ouvindo a fita; três fitas que Seu Nirez gravou, guardei prá não perder.
Eu ia lá desde a semana passada. Digo: 'Seu Nelson, tô indo aí'. ão
vou dizer que ligo todo dia. Não gosto de estar aborrecendo. Sei que

42 No caso, o termo "musga" é o mesmo que "música" .
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sou ouvinte, mas faz duas semanas que não peço musgas. Não tava
bem. Fico só escutando. A Programação do ouvinte é muito
importante. As pessoas tratam a gente bem. Eu acho muito importante.
Quando termina, agradece aos ouvintes. As minhas netas quase todas
foram lá. Levei elas lá no Seu Nelson" (D. Luiza Felipe, dona de
casa, 66 anos, bairro Canindezinho).

Depoimentos de receptores articulados com a fala de comunicadores no contexto da

Rádio Universitária parecem associados ao processo de comunicação, dentro de uma

dinâmica social em que interagem forças envolvidas na emissão e recepção desses

processos comunicativos. Tudo isso, me reporta às minhas indagações iniciais: como o

rádio institui espaços de sociabilidade? Como este meio contribui para a reconstituição de

memórias?

Sobre a participação do ouvinte na vida da emissora e, portanto, a respeito da sua

interferência na recepção do processo comunicativo, como um produtor de sentidos,

observe-se este trecho da fala de um entrevistado:

"O programa ''Memória 107"... cansei de dar sugestão pro elson,
pesquisando em enciclopédia de música; aproveitava 20 anos de tal,
30 anos de tal cantor, alguns programas sugeri pro elson: Ataulfo
Alves, Jorge Veiga ... mandava para os jornais lembrando. Acho que
certos criticos de jornal ficavam chateados porque eu ligava e dizia:
'faz uma matéria de 30 anos do Mansueto; fez um samba legal, pode
ter influenciado. Esse disco faz 3O anos; que tal fazer uma matéria
sobre esse cantor, que o Nelson Augusto vai fazer um programa
também'; a partir daí, sugeria pro elson e para os jornais impressos"
(Ednardo Honório, bairro Bom Sucesso).

Este depoimento me incita a levantar a possibilidade de receptores conquistarem,

ou não, novos adeptos para o Programa, bem como de observar como a rádio intervém no

cotidiano de vida de seus ouvintes.

Na fala a seguir, o mesmo ouvinte se reporta às interações de grupos de referência

envolvidos na audiência e à possibilidade de ampliação da mesma, a partir destas

situações:

"A participação da Rádio na vida do ouvinte é a conscientização.
Embora as pessoas dizendo 'pô cara, que Rádio chata! ão tem
brincadeira, não tem palhaço João Rufino contando piada ... ' Digo:
'meu amigo, é uma rádio pública, que tem um tesouro imenso, além
dos jornalistas, produtores, tem um acervo e um grupo profissional
muito bom, apesar dos problemas técnicos e financeiros por que passa.
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Assisto: 'Freqüência Beatles', 'Memória 107', 'Disco da semana',
'Brasileirinho', 'Nova era', 'Pessoal do Ceará' que o Nelson apresenta
e produz. Se tivesse que sugerir a alguém que ouvisse um programa,
eu ia sugerir que escutasse a Programação do ouvinte e a própria
Rádio Universitária. Quando estudava no Liceu (2° grau), 96, 98,
sugeria às pessoas ouvirem a Rádio. Uma menina dizia-me: 'Ednardo,
você que entende de música ... ' A Rádio Universitária me suscitou o
interesse pela música. E sugeria a outras pessoas gravarem músicas da
Programação (. ..). Músicas que não têm vez em outras rádios, ao lado
de autores consagrados; a música instrumental ... Tenho chance de
conhecer cantores de outros estados como Vítor Ramil, que vivem
longe do modismo e de empreitadas da indústria fonográfica"
(Ednardo Honório, bairro Bom Sucesso).

o rádio aparece aqui construindo sua audiência em espaços de sociabilidades, a

partir de conversas que compõem as relações entre indivíduos que estão na audiência e os

ouvintes que vão sendo convidados a participar dela. Como se esta Rádio fosse sua aliada,

ou até lhe pertencesse, o ouvinte a defende da critica de outros participantes; tenta

conquistar novos adeptos para a sua programação, como se a emissora fizesse parte de sua

vida. Dá a impressão de vincular-se a ela afetivamente.

Parecem-me interessantes atitudes que vão se modificando na interação de grupos

co-responsáveis pela produção, a partir de informações que compõem uma descrição do

processo de comunicação, envolvendo a relação da emissora com a cidade. esta

articulação diária entre atores sociais, oriundos de diversos lugares, verificam-se processos

comunicativos nos quais receptores de uma informação parecem exercer um papel ativo

num espaço em que é possível vivenciar suas autoridades, expressarem suas expectativas de

vida e tomar decisões dentro desse processo. Parlamentares, estudantes, donas de casa,

professores, comerciantes, profissionais liberais, representantes de diversos segmentos,

estabelecem um diálogo cotidiano, vivo, com a emissora; e assim vão contribuindo,

ativamente, na reconstrução ou ampliação de espaços de interações e recordações que

perpassam, no dia-a-dia, suas relações com seus processos produtivos. E o comunicador

aparece como mediador destas interações em situações de convergência de opiniões ou de

conflitos; na fala de Agostinho Gósson, tarefa, "às vezes dificil, mas que faz parte do

desafio profissional".

Na construção dessa audiência envolvendo tais interações, é pertinente lembrar a

contribuição de Wolf para entender a comunicação: no centro do problema de efeitos
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coloca-se, portanto, a relação entre a ação constante dos mass media e o conjunto de

conhecimento acerca da realidade social que dá forma a uma determinada cultura e que

sobre ela age, dinamicamente (Wolf, 1999: 143).

Além da Programação do ouvinte, a Rádio Universitária veicula uma série de

outros programas a partir dos quais poder-se-ia examinar a sua relação com a cidade.

Refiro-me, por exemplo, a programas como: "Rádio Debate"; "Por uma cultura de paz";

"Rádio livre (uma produção rádio Extra)"; "Violência Zero"; "Por dentro do Meio"; "Sem

fronteiras", para citar apenas alguns, dentre aqueles voltados, de alguma maneira, para a

discussão de questões da vida cotidiana. (Observe-se, em anexo, a disposição dessas

produções em uma tabela).

A efetivação da proposta de jornalismo da Rádio Universitária, no diálogo cotidiano

que realiza com o ouvinte, conforme depoimentos de alguns de seus comunicadores e dos

próprios receptores, me faz lembrar um processo de comunicação, cuja orientação apóia-se

na perspectiva de emissão-recepção de mensagens, reportando à temática de efeitos de

comunicação de massa que são compreendidos numa relação com dinâmicas sociais em que

estes processos comunicativos operam e interferem na construção da realidade, parecendo

produtores de sociabilidades, sendo, ainda, responsáveis por reconstituições de memórias.
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Um olhar sobre o baú de memórias da emissora

Foto 13 - elson Augusto pesquisa o acervo da discoteca durante a produção

a acervo de discos da Rádio Universitária é formado por doações oriundas de

pessoas físicas ou instituições. Como exemplo temos 60.000 discos da Rádio Tamoios do

Rio de Janeiro foram doados, pelo grupo Edson Queiroz, à emissora, em Fortaleza, no mês

de agosto de 1990. Outras doações foram feitas pela Rádio AM d'O Povo, dentre outras. a
número de discos catalogados, por ordem de chegada, é de 12.777. A Rádio recebe, ainda,

doações de gravadoras que querem fazer divulgação de seus produtos. Quando dispunha de

algum dinheiro, oriundo da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, a Rádio comprava

discos, mas "isto já faz muito tempo; foi na época ainda do vinil", revela Nelson Augusto.

Na discoteca da emissora há divisões, nas estantes, agrupando o acervo por gênero

de intérpretes, homens e mulheres, por gênero musical (só forró, só clássico ...), por outras

classificações do tipo "música local" (pessoal do Ceará.) ou "grupos musicais". A amostra

pesquisada varia em tomo de 30 discos, de cada uma das divisões seguintes: mulheres,

homens, forró, grupos musicais, "pessoal da terra". Registrei o nome do intérprete e o ano

de gravação. Uma olhada nas tabelas que aparecem em anexo, nas quais registrei
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intérpretes de nossa música que gravaram discos encontrados na discoteca da emissora,

permite conhecer os porta vozes dessa memória 43, a exemplo de intérpretes que

conquistaram fã- clubes ainda hoje existentes. A sambista Clara unes, ou a chamada musa

do movimento Bossa ova, ara Leão, que já não vivem entre nós, imortalizaram-se em

gravações de LPs que hoje podemos ouvir, remexendo o baú de memórias" da discoteca da

Rádio Universitária. O locutor anuncia durante o Programa: "Maria José e César, seu

esposo, admiradores de Clara unes, lembram os 18 anos sem Clara unes, e a gente envia

para eles 'Minha missão' com esta cantora".

Reportando-me à Bossa Nova, Severiano e Mello lembram a segunda fase mais

importante da música popular brasileira,

C .. ) começa com o surgimento da bossa nova, em 1958, e se estende
ao final da era dos festivais, em 1972, passando pelo tropicalismo e
outras tendências. É uma fase da renovação, modernização, que
introduz novos estilos de composição, harmonização e interpretação,
determinando uma apreciável mudança na linha evolutiva de nossa
canção (...). A fase de maior evidência de bossa nova esgota-se nos
últimos meses de 1962, quando acontecem o espetáculo 'Encontro', o
único a reunir num palco o trio Jobim- Vinicius-Gilberto, e o
legendário show do Carnegie Hall, em Nova York (...). Na ocasião,
porém, a bossa nova já havia aberto as portas do sucesso à segunda
leva de artistas do período que, entrando em cena a partir de 1964,
quase ao mesmo tempo que os festivais da televisão, pode ser
chamada de turma dos festivais (...). Sobressaem-se no grupo
compositores como Chico Buarque, Edu Lobo, Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Milton Nascimento, as cantoras Elis Regina Maria
Bethânia, Nana Caymmi , Gal Costa e um grande número de letristas
e músicos-compositores (...); notáveis instrumentistas como Egberto
Gismonti, Hermeto Pascoal, César Camargo Mariano, Rosinha de
Valença,Dori Caymmi C .. ), vários vindos da bossa nova. No final do
período surgem valores como Ivan Lins, João Bosco, Luiz Gonzaga
Júnior, Paulo César Pinheiro e Aldir Blanc. (...). (Severiano e
Mello, 1998: 15,16).

Esta memória tem, na difusão cotidiana da Rádio Universitária, um de seus espaços

de preservação e expressão. Em 1967/1968, Caetano, Gil, Tom Zé, Capinam e Torquato

Neto lançaram a Tropicália ou o Tropicalismo, movimento poético musical que, mesmo

provisório, exerceu influência na obra de vários compositores:

43 Verificar tabela 2, em anexo.

44 A discussão sobre memória reaparecerá, aprofundada, no capítulo 5 deste trabalho.
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(...) Em que pese a importância da bossa nova e do tropicalismo,
foram os citados festivais que ficaram na memória do povo como a
marca mais forte do período C .. ). No setor do samba, houve um
movimento de revalorização, resultante de reuniões de sambistas
iniciadas no restaurante Zicartola e desdobradas em bem-sucedidos
espetáculos como "Opinião" e "Rosa de ouro". Desses
empreendimentos resultou o aparecimento de uma valorosa geração
de compositores ligados a escolas de samba, além do reconhecimento,
embora tardio, dos mestres Cartola e Nelson Cavaquinho. Pertencem
a esta geração nomes como Paulinho da Viola, Élton Medeiros e
Candeia, aos quais se acrescentam Zé Keti, Martinho da Vila (...), e
cantoras como: Elza Soares, Clara Nunes e Beth Carvalho
(Severiano e Mello, 1998: 16).

Foto 14 - Priscila, estagiária do curso de Comunicação Social da UFC, recepciona ouvintes,
pesquisadores e eventuais visitantes na discoteca da Rádio. Sua simpatia reflete a sociabilidade na
relação da emissora com os ouvintes.

Todos estes artistas aqui mencionados revivem, em suas canções, quotidianamente,

pela existência de uma produção musical que abre diálogo com uma memória receptiva, a

qual reúne os inúmeros protagonistas da Programação do ouvinte. Diz o apresentador: "A

música Como os nossos pais, do cearense Belchior com Elis Regina, vai para Amareto, no
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bairro de Fátima. Ele lembra aqui para a gente, que Elis Regina faria 56 anos neste sábado

17.03.01".

Como se observa, o locutor não só assume uma cumplicidade com o ouvinte, na

preservação da memória de Elis, como, através de sua fala, evoca a idéia de pluralidade no

fazer-se da audiência do Programa. Nesses termos, volto-me para a relevância do uso

constante da expressão "a gente," neste exercício de rememorar. Chamo atenção, assim,

para a postura do comunicador que assume uma personalidade coletiva.

Alguns grupos musicais'f como Quarteto em Cy, MPB 4 e Quinteto Violado, além

de conhecidas duplas que já nem existem, como Antônio Carlos e Jocafi, famosos pelo

sucesso Você abusou, permanecem ao alcance de nossa memória. Caso queiramos reavivá-

Ia, é só ligar e pedir no acervo da discoteca da Rádio Universitária. Ressaltando aqui, que,

dentro da Programação, muitas pessoas solicitam canções com o objetivo, também, de

efetuar sua gravação, inclusive, músicos que gravam para reapresentarem a música, por

ocasião de suas atividades profissionais ou professores e alunos que a utilizam para fins

didáticos. Vêem-se, aqui, estratégias de recepção que contribuem para manter viva a

memória e as interações, já que a noção de memória social implica a observação de uma

memória articulada. Um ouvinte, músico, pede Rosa, com Marisa Monte, para gravar e

utilizar a gravação para um ensaio, pois irá tocar numa festa de 15 anos.

Trabalhos de grupos como "Secos e Molhados" - que teve na gravação de Sangue

latino um grande sucesso, nos anos 1970 - e "Originais do Samba" compõem esse acervo.

Portanto, diferentes gêneros de pessoas e canções, além de gerações diversas, convivem

nessa discoteca e encontram audiência; músicas ganham novas interpretações, entre os

receptores da Programação do ouvinte, no seu cotidiano.

A memória de música "local" aparece também representada na tabela referente ao

''Pessoal do Ceará,,46, sendo que esta memória é também ressaltada pelo apresentador

Nelson Augusto, que tem o cuidado de anunciar a canção, enfatizando a procedência do

músico, conforme evidenciam estes trechos de sua fala:

"No finalzinho do programa, temos mais cearense: Cebola cortada,
com Fagner, que vai para os amigos do bar do Rogério (. ..); ouviremos
a música Manga rosa, com o cearense Ednardo, que vai para Ranulfo

45 Vê tabela 6, em anexo

46 Vê tabela 5, em anexo
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no Parque-Araxá, contribuindo desta forma para resgatar a memória da
música cearense. Agora, instrumental de alto nível: a música Carioca,
com o cearense onato Luiz, que vai para nossa colaboradora e
pesquisadora, Inês, lá no Parque-Araxá".

o ouvinte é partícipe na reconstrução dessas memórias. Assim, o receptor pede a

canção do músico cearense Nocrata, homenageando seu show no Centro Dragão do Mar. O

locutor comenta que, eventualmente, ocorre de músicos deixarem na Rádio o CD para

divulgação. Posteriormente, pessoas de seu ciclo de convivência ligam para a

Programação do ouvinte, fazendo o pedido de músicas daquele CD.

Observe-se como se projetam memórias na fala de participantes da Programação:

"C ... ) descobri na discoteca da Rádio uma música que me
impressionou. Conhecidíssimo festival da Record de 67 que mostrou
para o Brasil Caetano e Gil, a música Domingo no parque, com
Reginaldo Rossi. O elson disse que o pessoal ligou perguntando 'é
Reginaldo Rossi cantando 'Domingo no parque?" E elson
apresentando até brincou:' isso mesmo 'Domingo no Parque' com
Reginaldo Rossi C .. ). Essa discoteca tem raridades esplêndidas,
embora me critiquem, já andei fuçando'" o acervo ... A menina
responsável diz 'não mexa', mas, mexendo, dô de cara com disco raro
que nunca vai tocar em CD, que não vai tocar em FM de grande
âmbito pop. Só a Uníversitária tem a chance de tornar esta música
conhecida" (Ednardo Honório, bairro Bonsucesso).

"Comecei a ouvir a Programação do ouvinte porque é só musica
brasileira. Adorei! Porque é só música brasileira e é a gente quem
programa as músicas. Acho ótimo esse tipo de opção. Música
brasileira é a que mais gosto. Peço muito Elis Regina, Caetano, Gal
Costa, Marina, Bethânia, Ângela Rô rô, Zizi Possi, Gilberto Gil,
cantores que têm talento. Agora ouço os programas 'Pessoal do
Ceará', 'Cordas e Metais', pois gosto muito de música instrumental.
Só a Universitária tem música instrumental. Acho muito lindo! Desde
que me entendi como gente que gosto de música. Vi o 'Programa de
Jazz' estes dias. Adoro muito. Faltei chorar! Em 68 acabaram os
Beatles. A infância foi Carpinters. Eu falei para elson, a adolescência
fase que mais amei, ia patinar na Beira Mar, tinha cover dos Beatles,
eu assistia, e dançava muito, o que mais amei foi a música dos Beatles.
Não sabia quem Era John Lenon e já era influenciado por música dos
Beatles" (Cid, 32 anos, bairro Varjota).

[As tabelas em anexo registram uma amostra do acervo da emissora para ilustrá-Io, mas,

dimensionando apenas em pequena parte, o seu conteúdo].



81

CAPÍTULO 3

A DINÂMICA DA PROGRAMAÇÃO DO OUVINTE

este capítulo, apresento uma descrição do processo através do qual se faz a

Programação do ouvinte. Esta descrição está baseada, principalmente, na minha

experiência, como pesquisadora, por dois anos, quotidianamente, elaborando a ficha

técnica, no estúdio da Rádio Universitária, no horário em que o Programa vai ao ar, ou seja,

das 18:00 às 19:00 horas, de segunda a sexta-feira. Nesta condição, recebia dos ouvintes,

por telefone, os seus pedidos musicais, cuja veiculação é intercalada pela sessão de

informações intitulada ''FM notícias", às 18:30 horas.

Assim, entre julho de 1999 e dezembro de 2001, esta minha vivência levou o

apresentador, jornalista Nelson Augusto a dirigir-se ao seu público, inúmeras vezes, com a

seguinte fala: "C ..) é só ligar e fazer o seu pedido musical. No 281.57.74, você fala com

nossa colaboradora e pesquisadora, Inês Vieira".

O desenrolar da Programação envolve: a apresentação das "dicas culturais", assim

denominados os informes acerca de atividades culturais em cartaz na cidade, a cada dia;

mensagens de aniversário; "correio sentimental"; mensagens musicais, com destaque para

músicos cearenses; uma espécie de educação musical informal a que o Programa se propõe,

isto é, referências feitas, eventualmente, pelo locutor, acerca da história de determinados

compositores/cantores, a contextualização de certas produções musicais, etc; um curto

espaço para notícias, dentre outros aspectos. No seu conjunto, também, a Programação do

ouvinte me permite a visualização de espaços de interações locutor-ouvinte, ouvinte-

ouvintes e grupos de ouvintes entre si.

o momento da apresentação da Programação do ouvinte:

Quando batem as 6 horas
De joelhos sobre o chão
O sertanejo reza
A sua oração

Ave Maria
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Mãe de Deus, Jesus
Nos dê força e coragem
P'ra carregar a nossa cru

Nesta hora bendita e santa
Devemos suplicar
A Virgem lmaculada
Os enfermos vir curar ...

Assim, ao se encerrar o som da Ave Maria Sertaneja (de Júlio Ricardo e O. de

Oliveira), na voz de Luiz Gonzaga, todos os dias, entra no ar a Programação do

Ouvinte, quando o assessor de áudio, Lima, alerta o apresentador Nelson Augusto:

"Vambora+ Nelson!!!"

Foto 15 - Nelson Augusto na locução do Programa, dezembro de 2000.

Nelson Augusto entra em cena:

"Em Fortaleza, 18 horas e 4 minutos. Uma boa noite a você, amigo
ouvinte da Rádio Universitária FM A partir de agora a sua

48 Forma abreviada de "vamos embora".
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Programação do ouvinte. É só discar 281-57-74, 281-57-52 e fazer o
seu pedido musical. A Programação do ouvinte tem coordenação e
apresentação de Nelson Augusto. No áudio, Antônio Carlos Lima.
Vamos começar a Programação do ouvinte de hoje, 29.06.99, terça-

feira, com a música. .. "

Ouve-se, então, uma seqüência de três músicas, com a veiculação de nomes de

ouvintes e respectivos bairros de onde vêm os pedidos musicais e, conforme a solicitação,

para quem a música é endereçada.

[O apresentador]: "Quero agradecer a audiência do Cid, da Varjota; do Ranufo do

Parque-Araxá; da turma boa do bar do Rogério, no Presidente Kennedy; da Lia, na Aldeota

(. ..). A Programação do ouvinte atende agora (...)". Depois, anuncia os títulos das canções,

com respectivos autores e intérpretes, associadas ao nome do ouvinte e ao bairro de onde

procede cada solicitação:

"Agradecendo a audiência do André Roberto, do Álvaro Weyne; da
Lena, do Rodolfo Teófilo; Paulo Rogério, da Aerolãndia (...). A
Programação faz um pequeno intervalo, voltando logo em seguida.
Aguarde". [Gravação]: "ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9
megahertz; a sintonia da terra". "Universitária FM oticias - A
Faculdade de Letras da UFC está com as inscrições abertas para o
mestrado de Letras até o dia 26.07... "

Seguem-se outros anúncios de eventos culturais, na voz do apresentador ou por

meio de alguma gravação. Assim, pode-se ouvir algo como:

"A Abel produções apresenta saraus no teatro do IBEU Aldeota (...);
Luz do sol produções apresenta: Paulinho Pedra Azul. Dia 01.07.99,
às 21 horas, no teatro José de A lencar, única apresentação.
Informações pelo telefone 252-23-24 (...). E já estamos de volta com
a sua Programação do ouvinte. É só discar: 281-57-74 e 281-57-52
efazer o seu pedido musical (...). Agora temos a música Meu mundo
e nada mais, de Guilherme Arantes, com ele, que atende ao Edvaldo
Saraiva, o botafoguense da Pe. Mororó, no Centro da cidade. Depois,
A Distância, música de Roberto Carlos, com Simone, que atende ao
Clemilson Holanda, no Piei (...)".

Mais uma canção, atende um ouvinte, de outro bairro: "Agora, a canção Padre

Cícero, de Tim Maia, atendendo ao Cleuton (...)". Outra canção "vai para a Simone".

Ambos fazem parte de um grupo de músicos locais que estão na audiência do Programa.

Outros trechos da fala do apresentador:
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"Depois, a música Sobre o tempo, com o grupo 'Nenhum de nós',
atendendo ao ouvinte C ..). do Montese. Agora a música Nayara, do
Pau linho Pedra Azul, com ele, que atende ao Roberto Holofote, do
Pantanal, que oferece para a turma do Jóquei Clube (...). Depois tem a
música Travessia, de Milton Nascimento, com Elis Regina, que atende
ao Cid, na Varjota C ..). E a Programação do ouvinte vai ficando por
aqui. o finalzinho do programa, quero agradecer a audiência do
Bentivi, pobre bichinho, de algum lugar da cidade ... A Programação
do ouvinte tem coordenação e apresentação de Nelson Augusto.
Seleção musical sua. No áudio, Antônio Carlos Lima. Gratos pela
atenção. Boa noite a todos. Programação do ouvinte volta amanhã ás
18 horas.

Foto 16 - Nelson Augusto elabora a ficha de produção, na discoteca registrando, diariamente, os
pedidos de seus ouvintes.

A seguir apresento tabelas, especificando o repertório da Programação do Ouvinte e

uma amostra do universo geográfico da sua audiência.



Tabela 1

R5

Dinâmica da Programação do Ouvinte, de tacando músicos pedidos no

Prozrama na semana de 03 - 10 de junho de 99

(03. 6) Quarta Roupa ova Sá e Guarabira Elizeth Cardoso Zé Ramalho

feira

na-feira

(0~.06).

egunda

07/06

Terça-feira

(08.06)

Quarta-feira

(09.06)

Quinta-feira

(10.06)

Tim aia

Caetano

B thânia

Zeca Baleiro

Téti

Tunai, Milton

ascimento

Bethânia

Caetano Veloso

Bethânia

ey Matogrosso

Vânia Abreu

Zeca Baleiro

Bethânia

Ivan Lins

Zeca Baleiro

Ednardo

Marisa Monte

Fagner

Marisa Monte

Raul Seixas

Raul Seixas

Elba Ramalho

Paulo Diniz

Clara unes

Tetê Espíndola

Marisa Monte

Elis Regina

Djavan

Djavan

Luiz Gonzaga

Cartola

Fonte: elaborada pela autora, a partir da sua pesquisa.

Emilinha Borba

Clara unes

Gonzaguinha

Amelinha

E. Santiago

Chico Buarque

Elba Ramalho

Caetano Veloso

Marisa Monte

Ivan Lins

Teresa Valesca

Fausto Nilo

Marisa Monte

Tunai

Márcio Greick

Teresa Valesca

Osvaldo

Montenegro

Zizi Possi

Renato Russo

ey Matogrosso

Roberto Carlos

Zeca Baleiro

Gilberto Gil

Eliana Printz

Zeca Baleiro

M. ascimento

Xangai

Zé Ramalho

Fagner

B. Azimute

Martinho da Vila

Raul Seixas

Belchior

Zé Ramalho

Roupa Nova

Zé Ramalho

Elis Regina

Observando intérpretes e canções registradas nesta tabela, reporto-me à chamada

Era de ouro do Rádio, o que me possibilita uma viagem no tempo. Mais uma vez, me dou

conta da importância que este meio de comunicação exerce na história de produção musical

brasileira, reproduzindo memórias que transcendem espaços de tempo e lugar. Tomando a
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Programação do ouvinte como espaço reconstrutor de uma memória musical, é interessante

lembrar, por exemplo, o fato de a canção Rosa, de Pixinguinha, hoje interpretada por

ansa onte, também ser veiculada, no mesmo Programa, na voz de Orlando Silva, um

intérprete de grande sucesso, nas décadas 1930/1940.

Coexistem, assim, nessa Programação canções interpretadas por músicos de várias

idades e de di ersos locai . São esses intérpretes porta-vozes de canções que, às vezes, não

são eiculadas por nenhuma outra emissora, e que também não encontram espaço de

difusão em outros meios de comunicação. E, se o encontram, é limitado. Com a

preocupação de assegurar ao seu público consolidado uma "música de qualidade" e de

possibilitar-lhe o "convívío" com músicas de diversas gerações às quais as pessoas também

se ligam em função de memórias afetivas comuns, a emissora desempenha, assim, o

relevante papel de mediadora dessa produção, e de propiciadora de um tipo de

sociabilidade, criando um espaço de diálogo com uma memória receptiva, cotidianamente,

dentre outras iniciativas, a partir da Programação do ouvinte.

Explicitando melhor o que acabo de escrever: Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria

Bethânia estão associados ao Tropicalismo, expressão musical do final dos anos 1960, cujo

apelo central girava em torno da idéia de brasilidade. Roberto Carlos e Erasmo Carlos, por

sua vez, remetem-me ao Iê-iê-iê, movimento musical que se projetou através do programa

Jovem Guarda, em meados da década de 1960, veiculado pela TV Record, de São Paulo.

Elis Regina lembra-me a Bossa Nova e os "grandes festivais da MPB". Os nomes de

Fagner, Belchior e Fausto Nilo, numa primeira fase de suas trajetórias musicais, associam-

se ao grupo denominado "Pessoal do Ceará", cuja projeção, no Sudeste do país, se iniciou

nos anos 1970. No plano local, estes e outros nomes associam-se, ainda, no final da mesma

década, a uma espécie de festival que se chamou ''Massa Feira", mobilizando, de certa

maneira, alguns talentos nos campos da poesia e da música.

Enfim, a veiculação desses compositores e intérpretes me desloca no tempo, e por

diferentes espaços da sociedade e do território brasileiro, e me leva a diversos cenários ou

movimentos musicais que se consagraram na dinâmica de nossa produção cultural e

histórica.

O repertório da Rádio Universitária é um relicário e Nelson Augusto é nomeado

pelo "cativo" ouvinte Cláudio, da Maraponga, como "lenda viva da MPB no Ceará".
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Cláudio afirma que assiste à Programação do ouvinte "nos 365 dias do ano". E, no sábado

e no domingo, como não há a Programação, ele assiste ao ''Freqüência Beatles" e ao

"B rasileirinho".

Tabela 2

níverso geográfico da audiência (bairro de procedência dos ouvinte )

Quinta-feira Sexta-feira Segunda-feira Quarta-feira Segunda-feira

(24.06) (25.06) (28.06) (30.06) (05.07.)

Almirante Centro (7) Maranguape O Cajazeiras (5) A . Bezerra (3)

Tamandaré ()

Papicu (6) Joaquim Távora Cajazeiras (5) A .Bezerra (3) Centro (7)

(6)

Aldeota (6) A . Bezerra (3) João Arruda (3) Maraponga (5) Colônia O
Bairro de FátimaO Henrique Jorge(3) Parque-Araxá (2) Aerolândia (6) Canindezinho (9)

Presidente Jóquei Clube (3) Bairro de Fátima Quintino Cunha Monte Castelo

Kennedy (2) (4) (3) (2)

Jóquei Clube (3) Parque-Araxá (2) Varjota (6) Pacajus O Presidente

Kennedy (2)

Cajazeiras (5) Castelão (5) Jóquei clube (3) Papicu (6) N.S. Graças O

Montese (4) Otávio Bonfim (2) Barra do Ceará (1) Papicu (6) Dias Macedo (5)

Cidade dos Presidente Parque-Araxá (2) Presidente Passaré (5)

Funcionários (6) Kennedy (2) Kennedy (2)

Aldeota (6) Jóquei clube (3) Presidente Parque-Araxá (2) Prefeito José

Kennedy (2) Vaiter (9)

Nova Metrópole/) Parque-Ara xá (2) Centro (7) Monte Castelo(2)

Centro (7) Jurema () Aldeota (6) Bairro de Fátima

(4)

R. Teófilo (4) R. Teófilo (4) Montese (4)

Alvaro Weyne (2) R. Teófilo (4) A. Weyne (2) Aerolândia (6) Parque-Araxá (2)

Fonte: elaborada pela autora, a partir de dados da sua pesquisa.

Os bairros da tabela 2 fazem parte do diversificado universo geográfico de ouvintes da Programação do
Ouvinte. O número ao lado do nome do bairro indica a zona em que está localizado. Aqueles não numerados
situam-se na região metropolitana da cidade.
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Distribuição dos bairros na cidade em regiões fisiográficas'".

Fortaleza se divide em nove regiões: 1. litoral zona norte; 2. norte; 3. oeste; 4.

centro oeste; 5. centro sul; 6. leste; 7. centro; 8. litoral zona leste e 9. sul.

1. Litoral zona norte - 4 bairros:

Barra do Ceará, Moura Brasil, Cristo Redentor e Pirambu

2. orte - 12 bairros:

Álvaro Weyne

Alagadiço

Carlito Pamplona

Floresta
Farias Brito
Jacarecanga

3. Oeste - 17 bairros:
Autran Nunes
Antônio Bezerra
Conjunto Ceará I
Conjunto Ceará 11
Bom Sucesso
Genibau
Granja Lisboa
Granja Portugal
Dom Lustosa

Jardim Iracema,

Monte Castelo

Pe. Andrade

Parque-Araxá
Presidente Kennedy
Vila Ellery

Henrique Jorge
Jardim Guanabara
Jóquey clube
João XXIII
Pan Americano
Pici
Vila velha
Quintino Cunha

4. Centro-oeste -16 bairros:
Bela vista Itaoca
Benfica Montese
Bom Futuro Jardim América
Amadeu Furtado Aeroporto
Couto Femandes Parquelândia
Damas Parreão
Fátima RodolfoTeófilo
Demócrito Rocha Vila União

5. Centro-sul - 16 bairros:
Barroso
Cajazeiras
Castelão

49 Conforme Falcão (1996).

Maraponga
Vila ManoeI Sátiro
Parque 2 Imãos



6. Leste - 23 bairros:
Aerolândia
Aldeota
Alagadiço
Alto da balança
Cambeba
Cidade 2000
Cidade dos Funcionários
Cocó
Dionísio Torres
Salinas
Dunas
Edson Queiroz
Engenheiro Luciano Cavalcante

Dendê
Dias Macedo
Itaperi
Jardim Cearense
Mata Galinha

7. Centro - 1 bairro:
Centro
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Parque S.José
Parangaba
Passaré
Serrinha
Vila Pery

Guarapés
Jardim das Oliveiras
Joaquim Távora
José Bonifácio
Lagoa da Sapiranga
Papicu
Parque Manibura
Parque Iracema
S. João do Tauape

Varjota

8. Litoral zona leste - 8 bairros:
Praia do Futuro li
Cais do porto
Vicente Pinzon
Praia do Futuro I
Meireles
Mucuripe
Praia de Iracema
Sabiaguaba

9. Sul - 16 bairros:
Ancuri
Bom Jardim
Canindezinho
Conjunto Esperança
Curió
Coaçu
Lago Redonda
Guajeru

Parque Sta. Rosa
Parque Presidente Vargas
Mondubim
Messejana
Prefeito José Valter
Siqueira
Paupina
Pedras
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o diversificado universo geográfico da Programação do ouvinte sugere-me uma

audiência heterogênea e cuja distribuição, na cidade, é ilustrativa de uma articulação de

produção que difunde também entre os ditos bairros "periféricos" de Fortaleza, um gosto

musical mais "apurado" que parece ser encontrado só na Universitária, como revelam

alguns ouvintes. "Tem música que só toca aí na Universitária!"

Moradores desses locais não se inserem em um único segmento social. A veiculação

de mensagens através da Programação consegue estabelecer verdadeiros diálogos entre

diversos pontos da cidade, socializando-se, assim, uma proposta de divulgação,

principalmente musical, embora não seja este seu único propósito; até porque com a

participação dos ouvintes, estes redimensionaram o significado da produção, ao longo de

sua história. Segundo Nelson Augusto, "esta proposta contribui para que a emissora cumpra

sua função social. As pessoas se sentem incluídas na 'grife' universitária."

A distribuição territorial da audiência guarda, ainda, relação com a distinção de

expressões culturais, estas projetadas através da participação cotidiana dos seus ouvintes e

pedidos veiculados pela Programação.

Foto 17 - Um músico local visita o estúdio e tenta divulgar seu trabalho
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FM notícias: sociabilidade na utilidade pública e nas "dicas

culturais"

A utilidade pública se Insere no noticioso ''FM notícias", veiculado, diariamente,

após a primeira meia hora do início do Programa, ocupando um pouco do espaço destinado,

primordialmente, à veiculação de canções. Observe-se a fala do produtor às 18:30h:

'faremos um breve intervalo para notícias, voltando logo em seguida. niversitária FM

notícias". Em geral, envolve assuntos como: saúde, educação, defesa do consumidor,

anúncios da UFC, ações políticas referentes a mobilizações de associações de segmentos de

classe, mobilizações sindicais, ofertas de trabalho, denúncias, dentre outros. Destaco aqui

temas que aparecem com mais relevância no noticioso ou, que não encontram espaço de

projeção em outras emissoras de rádio, como eventos culturais e acontecimentos políticos

cotidianos:

"Neste carnaval, entre para o bloco de doadores de sangue do HE OCE e faça

muita gente pular de alegria". Esta campanha tem o propósito de contribuir para a educação

e a saúde, estando, assim, associada às funções mnemônica " e didática do Programa,

chamando a atenção de todos para a solidariedade com a saúde coletiva. Portanto, uma

mensagem que vai contribuindo para construir ou reconstruir relações sociais. Ademais, a

trilha sonora da campanha é: "O teu cabelo não nega mulata porque és mulata na cor...",

veiculando, desse modo, uma antiga marcha de carnaval.

O interesse pela saúde pública se reflete, ainda, na divulgação de congressos e

seminários, conforme afirma o locutor, ao se referir à abertura de 'jornada de psiquiatria",

no hotel Óthon Palace, cujo tema é: "Violência, desemprego e saúde mental". Por sua vez,

o interesse por uma espécie de jornalismo de utilidade pública, revelado pela orientação da

emissora, pode contribuir para aglutinar pessoas em tomo de seus interesses, exercendo-se,

desse modo, um aspecto interativo de sua proposta, conforme se pode perceber através dos

"trechos noticiosos" que se seguem:

"A destruição de cascalhos Dunas reliquiárias nas praias de Fleixeiras
é denunciada por turistas e moradores dessas localidades. Eles acusam

50 Quero dizer função reprodutora de memórias.
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a imobiliária Luciano Cavalcante que, no entanto, responde ter
permissão da SEMACE".
"A justiça do Paraná determinou a readmissão de três a quatro

funcionários demitidos pela Petrobrás, depois do vazamento de quatro
milhões de litros de óleo da refinaria Araucária no mês passado. A
decisão é resultado de ação movida pelo sindicato dos petroleiros, que
alegou que os funcionários não tiveram direito de defesa das
punições".

ovamente aparece aqui o Programa mediando notícias que, de algum modo,

podem favorecer interações entre indivíduos e grupos, envolvendo diferentes segmentos

SOCIaIs:

"Jornalistas constantemente perseguidos no exercício de sua profissão,
vítimas de constrangimentos, agressões fisicas, torturas e ameaças de
morte. Em 2 anos, dezenas de pessoas denunciadas por exercício
ilegal da profissão. Basta! Os jornalistas exigem respeito. Respeito ao
exercício legal da profissão. Respeito a um salário digno e aos direitos
adquiridos. Sindicato dos jornalistas profissionais do Estado do Ceará.
Campanha salarial 200 1".

Estes aspectos da Programação, evidenciando processos interativos, podem ser

melhor compreendidos à luz do pensamento de Sirnrnel sobre as interações sociais. Para

este autor,

(. ..) a sociedade surge quando relações mútuas são produzidas por
certos motivos e interesses. Não há interação absoluta, mas, somente
diversas modalidades dela cuja emergência determina a existência da
sociedade da qual não são causa nem efeito, mas ela própria de maneira
imediata. Somente a extraordinária pluralidade e a variedade destas
formas de interação, a cada momento, emprestam uma aparente
realidade histórica autônoma ao conceito de sociedade.

A sociedade em geral se refere à interação entre indivíduos. Essa
interação sempre surge com base em certos impulsos ou em função de
certos propósitos (..) que fazem com que o homem viva com outros
homens, aja por eles, com eles, contra eles, organizando deste modo,
reciprocamente, as suas condições - em resumo, para influenciar os
outros e para ser influenciado por eles . A importância dessas
interações está no fato de obrigar os indivíduos, que possuem aqueles,
instintos, interesses, etc., a formarem uma unidade-precisamente.uma
'sociedade' (Simmel, 1983: 65, 165).

A utilidade pública me parece contribuir para atender necessidades manifestas por

indivíduos agrupados por fins comuns. Portanto, a intervenção do comunicador está
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presente no Programa, facilitando estas interações. Vários espaços interativos podem ser

produzidos a partir da ação facilitadora do locutor, envolvendo ações de indivíduos e

grupos. O comunicado r age, assim, como mediador das interações resultantes de

mobilizações de expectativas humanas de atendimento à saúde, à educação, a ações

políticas, dentre outras motivações que se inter-relacionam na vida cotidiana dos seus

ouvintes, e que são significativas para a consolidação de laços afetivos entre apresentador e

receptores dessas mensagens, ou entre estes últimos, contribuindo, dessa maneira, para a

construção de espaços de sociabilidade, associados a um fazer jornalístico específico da

Rádio Universitária.

Observam-se outras falas do comunicador, por ocasião do FM Notícias: ''Motoristas

podem paralisar parcialmente dia ... Motivo: empresas impõem atribuições ilegais". Em um

outro momento, chama a atenção para as atividades da "semana do servidor da UFC":

oficinas de danças e outras iniciativas. outra ocasião, anuncia: "Servidores

administrativos da UFC comemoram dia do funcionário público no clube Gresse".

O locutor se refere, ainda, a articulações entre grupos da sociedade civil, em

negociações com a esfera representativa da política oficial, nas lutas cotidianas,

concernentes a problemas enfrentados por setores da população:

"A Câmara Municipal de Fortaleza realiza amanhã, às 9:30, uma
audiência pública para discutir o problema da comunidade do Trilho.
Eles enfrentam problemas para receber indenizações de suas moradias,
para viabilizar a construção da Via Expressa, além das questões
relativas a títulos de propriedades das casas de mutirão".

"A COELCE tem até o dia 28 de agosto para colocar em prática o
plano de melhoria, acertado com a Agência Nacional de Energia
Elétrica. A reforma de serviços foi determinada por causa de
reclamações de consumidores contra aumento de tarifas e interrupção
do fornecimento de energia".

A defesa do consumidor é outro tema que permeia a dinâmica do Programa, e pode

ser observada na veiculação de anúncios prioritários para o "FM Notícias", procurando

orientar o consumidor acerca de como proceder, para reclamar da (não )prestação de

serviços. Vê-se, através desta e de outras posturas, a preocupação da emissora com a

educação do consumidor:
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A difusão de resultados de pesquisas ou de levantamentos, relacionados aos

problemas que afetam diretamente a vida das pessoas, se constitui noutra prática muito

presente nesse espaço da Programação e que também pode contribuir para agregar

indivíduos ou grupos envolvidos no esclarecimento e enfrentamento de questões dessa

natureza. Os trechos que se seguem, extraídos do "FM otícias", ilustram esse aspecto:

"O crescimento do número de pessoas assassinadas com arma de fogo
é maior do que o da população do Brasil. A conclusão é do trabalho
sobre violência urbana, da pesquisadora Gláucia Soares, da
Universidade de Flórida. Ela mostrou que em 1979 morreram cerca de
5.000 pessoas, vítimas de arma de fogo. Em 1997 esse número subiu
para 25.000. este período, a população brasileira passou de 119 para
157 milhões de habitantes, crescimento de 32%, contra aumento de
400% do total de mortos por arma de fogo".

"Pesquisa de universidades americanas afirmam que 1,75 bilhões de
pessoas sofrem com falta d'água no planeta. Um cálculo anterior, da
ONU, estimava esse número em 5.000.000 de pessoas. O estudo prevê
que mais de três bilhões de pessoas, em 2025, não terão água
suficiente para irrigação".

"A taxa de mortalidade infantil caiu de 21% no ano passado em
relação a 1998, nos 3.200 municípios de 13 estados assistidos pela
pastoral da criança". Os municípios com melhor desempenho
registram 12 mortes em cada grupo de 1.000 crianças nascidas vivas.

os outros municípios o número máximo de mortes foi de 18 em cada
1.000 nascidos".

As campanhas de saúde pública se refletem nesse espaço como ilustrativas da

preocupação da emissora com aquilo que diz respeito a interesses coletivos, portanto, um

jornalismo que favorece a existência de processos interativos, envolvendo organizações ou

grupos, indivíduos e instituições:

"Sábado será dia de campanha nacional de vacinação contra a
poliomielite. Devem ser vacinadas todas as crianças de zero a cinco
anos. A vacina contra a poliomielite não tem contra indicação. A
repetição de doses não provoca danos à saúde".

"Alô, alô, futura mamãe! Criança pode contrair AIOS na gravidez,
parto e amamentação. Faça o seu pré-natal. Uma campanha
'radialistas contra a AIOS"'.
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"Não impeça aquele que tem deficiência de fazer o que pode e sabe
fazer sozinho. Assim, você estará limitando-o mais do que a própria
deficiência. Essa é mais uma iniciativa do Movimento Vida,
movimento de pressão política apartidária, que propõe uma atitude de
cidadania autônoma para pessoas com algum tipo de deficiência".

A respeito dessas campanhas por atendimento às necessidades humanas básicas, a

exemplo da segurança, educação, saúde e políticas sociais, é interessante atentar para o que

diz Simmel:

Tudo o que está presente nos indivíduos (que são dados concretos de
qualquer realidade histórica) sob a forma de impulso, interesse,
propósito, inclinação, estado psíquico, movimento - tudo o que está
presente neles de maneira a engendrar ou mediar influências sobre
outros, 011 que receba tais influências, designo como conteúdo, como
matéria, por assim dizer, da sociação. Em si mesmas, essas matérias
com as quais a vida é preenchida, as motivações que a impulsionam,
não são sociais. Estritamente falando, nem fome, nem amor, nem
trabalho, nem religiosidade, nem tecnologia, nem as funções e
resultados da inteligência são sociais. São fatores de sociação apenas
quando transformam o mero agregado dos indivíduos isolados em
formas especificas de ser com e para um outro - formas que estão
agrupadas sob o conceito geral de interação (Simmel, 1983: 166).

A Rádio, através do Programa, por exemplo, pode ajudar a desencadear processos

de transformação de determinados assuntos em temas sociais. Isso, na medida em que abre

espaço para, ou até prioriza a divulgação de certas informações; na medida em que

promove debates e, no caso em estudo, conforme enfatizado, favorece a interação entre

indivíduos e grupos de diferentes lugares.

Grupos e instituições de natureza religiosa interagem, aqui, com o setor de educação

e política. Redes de solidariedade que se formam na sociedade se projetam através da

dinâmica da Programação, dentro do ''FM Notícias":

"As comunidades eclesiais de base estão instalando comitês eleitorais
para acompanhar as eleições de outubro, principalmente nas pequenas
e médias cidades. O presidente da CNBB, D. Jaime Chemello, disse
que comitês podem trazer mais transparências às eleições. A CNBB
também está distribuindo cartilha para orientar o eleitor a não votar
em candidatos que prometem emprego e dão comidas e cimento em
troca de votos".
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Através do mesmo noticioso, a Santa Casa de Misericórdia lança "Campanha 2000"

para angariar recursos de sobrevivência; anunciam-se, também, oportunidades de

qualificação para o trabalho:

"O CETREDE está oferecendo curso de qualificação profissional de
Secretariado para pessoas com 2° grau completo. Informações pelo
fone ... Aulas teóricas e estágio. A UFC virtual recebe inscrições para o
curso por Internet".
"As principais agências de Correios de Fortaleza e da Região
Metropolitana recebem, a partir de 23 feira, as inscrições para concurso
público destinado à contratação de carteiro e para diretoria regional da
ECT no Ceará. Está sendo oferecida uma vaga, mas os demais
aprovados poderão ser convocados durante o período de validade de
concurso".

A emissora abraçou, em certa ocasião, outra luta; desta vez, em defesa da justiça e

da segurança pública, veiculando cam anhas como esta: "A APAVV (Associação de

Parentes e Amigos de Vítimas da Violência) realiza vigília dos sem justiça para reivindicar

um judiciário forte e reivindicar uma CPI por um judiciário forte. O movimento será em

frente ao fórum Clóvis Beviláqua"; ou divulgando debates: "A Residência Universitária

promove dia 06 de maio a conferência do dia internacional do trabalho com o presidente da

CUT/CE, Eudes Xavier".

Anúncios de cursos e serviços prestados pela UFC e por outras instituições são

constantes na divulgação de notícias:

"A Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Fortaleza oferece curso de
Especialização em Psicanálise para profissionais afins. Inscrições para
o 2° encontro Nara Non C .. ). Palestras com especialistas e pais de
crianças com problemas de drogas".
"CCV mantém para vestibular no próximo ano os mesmos livros" [no
caso, o locutor apresenta a relação dos livros].
"A UFC recebe até ( ...) inscrições para cursos de Especialização em
Engenharia de Manutenção, que vai ser ministrado no Departamento
de Engenharia Mecânica. A promoção é do Centro de Tecnologia da
UFC. As aulas começam C ..)".

Divulga-se a seleção de professores para a Casa de Cultura Britânica. Observe-se o

interesse pelo jornalismo de "utilidade pública" contribuindo, assim, para aglutinar pessoas

em torno de uma "causa" comum. Associa-se ao papel supostamente socializado r do

jornalismo:
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"O Departamento de Ciências Sociais da UFC e o Centro Acadêmico
Batista Neto promovem simpósio 'Universidade pensando o mundo
contemporâneo'. Inscrições C.·)".
"O Departamento de Enfermagem da UFC recebe, até quinta-feira,
inscrições para seleção de professores substitutos. As áreas de estudo
são: administração no processo de trabalho em enfermagem,
semiologia, enfermagem em saúde coletiva e enfermagem em saúde
mental C .. )".

Diferentes gerações de indivíduos, procedentes de variados segmentos da sociedade,

encontram no Programa acolhida para expressão de suas necessidades e tentativas de

organização, junto a grupos de referência que possibilitam a construção e reconstrução de

perspectivas em seus projetos de vida, o que parece se relacionar com aquela proposta de

um jornalismo aberto às interações de várias formas de opiniões, referida pelo atual diretor

da Rádio. Os trechos seguintes são ilustrativos a esse respeito:

"O núcleo de estudos do envelhecimento da UFC realiza quarta-feira,
às 17 horas, um debate sobre o envelhecimento bem sucedido. O
debate vai acontecer no auditório Castelo Branco com exposição do
reitor emérito da UFC, Antônio Martins Filho".
"A Pró-Reitoria de Extensão da UFC inscreve candidatos para curso
de extensão em música. Os candidatos devem ter conhecimento básico
em música e 2° grau completo".
"A UFC recebe inscrições para o curso de Medicina em Barbalha e
Acarau. Inscrições no vestibular da UVA".
"A Faculdade de Farmácia e Odontologia ministra curso de

Especialização em prótese dentária. A Secretaria de agricultura e
irrigação seleciona bolsistas de nível superior em Engenharia agrícola
e áreas técnicas".

"Já está em circulação o 4° número da revista Universidade Pública.

Os exemplares podem ser encontrados C .. )".

São assuntos que chamam a atenção dos ouvintes para eventuais questões de seu

interesse no cotidiano de suas relações com outros indivíduos, grupos ou instituições. A

Rádio vai, assim, exercendo o seu papel de espécie de "guardiã da cidadania", também por

meio da dinâmica da Programação do ouvinte, ao mesmo tempo em que desempenha

função importante, mediando mobilizações sociais no contexto urbano e do interior do

Estado. Desse modo, vê-se a divulgação do Fórum Cearense pela vida do semi-árido:
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''Mobilize sua paróquia, família, sua comunidade, seu prédio. Doação
para o Banco do Brasil ou para alguma entidade do Fórum Cearense
pela vida do semi árido .
"O terceiro encontro do filhos e amigos de orada ova acontece
ne e sábado a partir das 1h no áutico tlético Cearense (. ..)".

A emi ora tenta mobilizar a opinião pública a re peito da luta política que envolve

candidato à eleições para a prefeitura municipal. "Pesquisa do mOPE para os candidatos

à prefeitura de Fortaleza, Inácio Arruda... 0'0 e Juracv fagalhãe ....~'o. Campanha do TRE

en inando a votar. oto eletrônico é mais fácil votar a sim."

A emissora abre suas portas, igualmente, para veicular denúncias de grupos sociais

circunstancialmente organizados em tomo de assuntos específico , a exemplo de uma

mobilização de advogados em tomo da eleição do presidente da OAB-CE. Es e grupo se

dizia preocupado em exercer vigilância em relação ao adequado funcionamento daquela

instituição, e, nesses termos, encontrou ali um espaço de divulgação. Ressalto as im, mais

uma vez, esse contexto de interações mediadas pela Programação do ouvinte:

"Um grupo de 20 advogados entrou com requerimento no Conselho
Federal da OAB para que seja decretado o impeachment de Paulo
Napoleão Quezado, para presidir a OAB-CE, e cassação de seu
mandato. O movimento denominado 'OAB verdade' alega compra de
votos na eleição de Paulo Quezado, em 1997, e a obstrução de
pesquisa em documentos de OAB-Ce".
"A construção do METROFOR vai desativar linha sul da CBTU que
faz o trajeto Fortaleza Maracanau. Cerca de 20.000 passageiros são
transportados naquele trecho todo dia. Ainda não anunciada uma
alternativa para absorver as pessoas que eram transportadas por esta
linha da CBTU".
"O seminário de Direitos do Contribuinte acontece amanhã, no
auditório do SEBRAE, com palestras a partir das 8 horas. O seminário
vai discutir planejamento tributário, sigilo bancário e limites de
fiscalização. O SEBRAE fica (. ..)".

Vários setores da sociedade vão encontrando, dessa maneira, no espaço noticioso do

Programa, possibilidades de expressão:

"As lojas de Fortaleza vão abrir todos os domingos de dezembro, a
partir do próximo dia 3. Segundo o sindicato do comércio varejista de
Fortaleza, vão abrir aos domingos: shoppings centers, supermercados
e lojas do centro da cidade, mas cada setor obedece ao horário de sua
conveniência".

-
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Um aspecto que chama a atenção, nessa dimensão de utilidade pública, é o fato de

estar direcionada a um público mais específico, se comparada ao que ocorre em outras

emissoras. Por exemplo: na Uni er itária, são muito freqüentes os anúncios que se voltam

para assuntos relacionados à prestação de serviços públicos como saúde e educação. Parece

que esta sociabilidade é exercida diferentemente do que se dá em meios de comunicação

em que a linha editorial não prioriza campanhas de cunho social. Prioridades que fazem

parte da linha editorial da F niversitária parecem facilitar e reforçar o desenvolvimento

desta sociabilidade específica; uma especificidade associada ao conteúdo de anúncios,

conforme destacados anteriormente".

Sociabilidade e mensagens musicais

Foto 18 - Pesquisar o pedido do ouvinte é uma das tarefas cotidianas de Nelson Augusto durante a
produção do Programa. Abril de 2001.

51 A discussão acerca das "dicas culturais" é feita no capítulo 5.
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Chamou-me a atenção durante o Programa, o ouvinte Paulo Henrique, do bairro

Papicu, oferecendo uma música para "os amigos do bar do Rogério", no bairro Presidente

Kennedy. Esta situação ilustra uma sociabilidade que se processa entre pessoas localizadas

em dois pontos geográficos bem distantes, no contexto da cidade. O Programa vai

mediando, portanto, o encontro de ouvintes, de forma visível ou invisível; e, assim, vão se

processando buscas mútuas entre pessoas localizadas nos mais diversos pontos da cidade de

Fortaleza ou da Região Metropolitana.

A interatividade locutor-ouvinte pode ser observada quando alguém liga, todos os

dias, querendo falar, diretamente, "com o Nelson". Um determinado ouvinte, como

diversos outros, auto-intitulado "cadeira cativa", comentando sobre um show que assistira,

da cantora Rita Lee, disse: ''Foi demais! Adorei! O Nelson nem tava lá!". E, naquela

ocasião, mesmo tendo o seu pedido musical anotado, ligava novamente e insistia em falar

com o locutor dizendo: "O Nelson tá ai?" Ou: "quero falar com o Nelson!" A expectativa

deste ouvinte era também de encontrar o apresentador por onde ele próprio anda, uma

sociabilidade que vai se construindo a partir das fantasias projetadas no imaginário desses

participantes.

Uma ouvinte no bairro Papicu, certa vez comentou haver gostado da matéria

veiculada pelo jornal O Povo, em 14.10.01, sobre os ''20 anos da Rádio Universitária", de

autoria da jornalista Ana Mary Cavalcante, mas acrescentou: ''Faltou o Nelson!" Assinala a

ausência de elson no jornal, como aquele outro sente a sua falta no show. Referindo-se à

matéria jornalística citada, também Ranulfo, do Parque-Araxá, enquanto formulava o seu

pedido musical revela,: "vi você no jornal. Gostei! Secretária de Nelson Augusto tem de

aparecer". Este comentário me diz de como o ouvinte está ligado à emissora,

acompanhando, assim, matérias sobre sua atuação na sociedade, inclusive, através de outros

meios de comunicação. E Nelson por sua vez, sente a falta daqueles participantes assíduos

quando estes eventualmente não telefonam. Um ouvinte, ao ligar, me pede para dizer ao

Nelson que está com a edição do jornal Diário do Nordeste em que viu sua entrevista sobre

a cantora Cássia Éler. Assim, se o apresentador está no jornal, o ouvinte já acessa aquela

reportagem alusiva ao mesmo. Estas ocorrências podem elucidar a sociabilidade construída

nesses espaços em que terminam por se encontrar locutor-ouvinte.
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as contingências desta mesma relação, é interessante lembrar, por exemplo, o

ouvinte Ednardo Honório, do bairro Bonsucesso, que tem costumeiros diálogos com o

apresentador, nas suas freqüentes visitas ao estúdio da emissora. É comum, ouvintes que

chegam ali serem saudados com uma mensagem solicitada por outro; ao mesmo tempo, o

locutor apro eita para enviá-Ia para aqueles que o procuram ao vivo. Assim, vão se

reforçando e es laço afeti os. ~ esses termos, cabe realçar a ação daqueles participantes

que, por telefone enviam para o apresentador abraços e beijos, enquanto encaminham,

também, seus pedido de mensagens musicais.

Ao discutir a sociabilidade construída na relação com o locutor, lembro que

'ouvintes cativos" são aqueles de maior constância na audiência, os quais quase sempre

querem falar com o próprio elson. A construção do "ouvinte cativo" é, conforme disse

antes, utilizada pelo locutor e referendada ou reproduzida em depoimentos de ouvintes

como este: "Aqui é o Cláudio da Maraponga; não é o do Papicu. Sou cadeira cativa."

A exemplo do que ocorre com tantos outros, este ouvinte se identifica com a mesma

linguagem do locutor. Tais ouvintes costumam pedir para "dizer ao elson" quem ligou, e,

quando é o caso, informam o novo bairro de moradia, uma vez que, no contexto, o bairro é

uma referência importante para a identificação; há uma cidade de Fortaleza digamos,

preferencial, recortada pelo Programa. Sempre "conferindo a audiência", esses ouvintes são

exemplos da existência de uma rede de interações que se cria no contato diário entre o

conjunto de receptores e o locutor ou entre os participantes do Programa.

Constituem destaques de assídua audiência: o Ranulfo do Parque-Araxá; o Eduardo

da Lagoa Redonda; o Gerson do Condomínio da Aeronáutica, no Antônio Bezerra; a Ana

Paula do Bairro de Fátima; o Amareto do Bairro de Fátima; o Cid da Varjota, o Ednardo

Honório do Bomsucesso; a Dona Luiza Felipe do Canindezinho; a Doutora Antônia do

hospital psiquiátrico São Vicente de Paula, na Parangaba; o Cláudio da Maraponga; a

Iracilda do Montese; a Doracy do Henrique Jorge; os "amigos do bar do Rogério", do

Presidente Kennedy; o André Roberto do Alvaro Weyne; a Adelânia do Alvaro Weyne; o

Roberto Chaves do Montese, a Ivonise Faustino do Parque Rio Branco; a Cláudia da

Serrinha; o ilson Rocha do Henrique Jorge; o Roberto Douglas da Aldeota; a

Glaucineide, e seu filho de 7 meses, João Lucas, do Presidente Kennedy; seu irmão

Evaristo Filho em Messejana; a Nair do Carlito Pamplona; o Reginaldo do Conjunto
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Jereissati 2; o João Teles do Maracanaú; 'a turma boa do bar Alto Astral, do Monte

Castelo: o Carlos, o Francisco, o Caçarola, Luiz Cronge, Marisa, Laércio, Frigideira ... Ari

Capelari do Parque Manibura, -'-Télio do Rodolfo Teófilo e outros.

Foto 19 - Ranulfo, do Parque-Araxá, com seu rádio ao ouvido, "confere, ao vivo", a.
Programação do ouvinte

Um artificio através do qual o comunicador se aproxima do ouvinte é pedir para o

receptor ligar novamente se a sua solicitação não foi esclarecida: "Pedimos que o ouvinte

que quer ouvir Menestrel das Alagoas, com a Fafá de Belém, ligue a seguir novamente".

o apelo à participação, ele lembra: "Gostaria de mandar um grande abraço para o pessoal

que acompanha nosso programa pela Internet. Você acessa o site www nelsons.com.br. ou

e-mail: nelson@.nelsonscom.br ". Pelo telefone chama o ouvinte a participar: "todo mundo

ligando e participando aqui com a gente. Seu espaço pelo 281.57.74/281.57.52. É só ligar e

fazer seu pedido musical". Enfim, conclama os ouvintes à participação, por todos os meios

de comunicação de que dispõe: a Internet, o rádio, o telefone, e, ainda, o correio

convencional, a visita ao estúdio. Desta forma, vai levando aos ouvintes sua mensagem, em

busca da integração destes à produção.
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Assim, se reforçam as interações cotidianas entre ouvintes e o coordenador do

Programa. Este procura alcançar, também, aqueles que ligam do interior do Estado:

'agradecendo a audiência do ouvinte ... lá em Capistrano". Comenta a audiência do

ouvinte silencioso, que acompanha o Programa caminhando no calçadão da Beira Mar,

ouvindo o walk man. Agradece a audiencia do "profeta do Rádio Táxi Fortaleza que pede a

canção Fim de Estrada, com ~Telson Gonçal es ou Roberto Silva .

o encerrar a Programação adverte: 'E a nossa Programação do ouvinte Vai

ficando por aqui. Gratos pela atenção, boa noite a todos. Programação do ouvinte volta

amanhã às 18 horas . E, se aquela é a última edição do Programa, na semana, ele diz:

"Avisamos aos ouvintes que não tiveram seus pedidos atendidos que tocaremos segunda-

feira. Tenham todos um bom fim de semana".

Este ritual de agradecimento de audiência, efetivado no cotidiano, reforça as

interações das pessoas com a produção ou em seus grupos, em função da mediação

exerci da pelo comunicado r na dinâmica do Programa. Em outras palavras, ouvintes

lembrados, cotidianamente, na audiência mesmo sem ligar de imediato, criam laços afetivos

com esse contexto. O locutor pressupõe que determinados ouvintes estão na audiência e

manda seu apelo: "Sua participação pelo 281.57.74 e 281.57.52. É só ligar e pedir." E

muitos deles, mesmo sem ligar, ficam na escuta, conforme revelam, por exemplo: a "turma

boa da Nevasco Cortinas", uma loja comercial no Bairro de Fátima - "A gente não liga

porque tá trabalhando, mas estamos na escuta", e a "Dra. Antônia, no hospital São Vicente

de Paula", que, ligando e informada de que Nelson está ocupado, diz: "espero para ele

atender porque é dificil conseguir uma linha ..."
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Foto 20 - Nelson Augusto e seu assessor de áudio, Lima, enquanto o Programa vai ao ar.

Observa-se, também, o desenvolvimento de uma sociabilidade entre os ouvintes,

envolvendo seus grupos de referência. Este aspecto é muito evidente no dia-a-dia do

Programa. Nélio, do bairro Rodolfo Teófilo, envia a canção Borbulhas de amor, com o

Fagner, "para os torcedores do Ferrim,,52, naquela ocasião, vitorioso contra o Fortaleza. Os

ouvintes podem se encontrar em função do gosto comum pelo futebol, através do

Programa. O Gerson, do Condomínio da Aeronáutica, envia uma canção para a torcida do

Fortaleza e também envia a música Leão" para o Ranulfo, torcedor do Ceará. A canção

52 Refere-se ao time de futebol cearense, denominado Ferroviário, popularmente chamado de Ferrim.

53 Evoca, assim, o simbolo maior do time de futebol cearense Fortaleza Esporte Clube. considerado o maior

adversário do Ceará Sporting Club.
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pode celebrar a vitória do próprio time, sendo enviada para os simpatizantes deste, ou pode

também ser enviada para o torcedor do time rival.

o bairro Presidente Kennedy, Glaucineide com seu filho, João Lucas, de 7 meses

ao colo, diz que o Programa ajuda a "esticar'f" os amigos, e envia uma música para "os

amigos do bar do Rogério", ou para Nailde, do Álvaro Weyne. A Otaviene, do Jóquey, e a

''turma do Pecém", reunidos, mandam a canção Besame Mucho para Keubia,

aniversariante. A Adelânia, do Álvaro Weyne, envia a mensagem Amigo, de Roberto

Carlos, para "os amigos do bar do Rogério", pedindo "desculpas pelo acontecido". Os

'amigos do bar do Rogério" enviam a canção Oração de um jovem triste, com Antônio

arcos, para a Adriana, "para ela se alegrar". Também enviam a canção Faz parte do meu

show, com Cazuza, para Ana Cecília, no Conjunto Ceará. Nelson dá um alô para "os

amigos do bar do Rogério", elogiando, publicamente, o bar que ele visitara no final de

semana. O comunicador vai, assim, reforçando a relação construída no ar com seus

ouvintes. Se um destes lhe pergunta onde fica o bar, pois quer ir lá, elson ensina e elogia

o local, supostamente ajudando a "abrir caminhos", portanto, para que se desen olvam

novas interações.

Em certa ocasião, o Cláudio, do Papicu, envia a música Meninas do Brasil, com

Moraes Moreira, para "todos os que fazem a Programação do ouvinte e também para as

pessoas da Rádio". Ele se sente parte daquele grupo com quem se identifica por um gosto

musical e, desta forma, vai reforçando sua interação com outros. A mensagem do ouvinte

encontra ressonância na fala do locutor: "obrigadão, Cláudio!"

O receptor torna-se, assim, também um emissor das mensagens, e vai se articulando

com as pessoas que deseja encontrar através do programa: O PM Vicente oferece uma

canção para a Dra. Antônia, no hospital São Vicente de Paula, na Parangaba. Aqui, o

hospital público aparece como espaço de recepção. O Alexandre, do Montese, oferece Um

girassol nos seus cabelos, com Alceu Valença, para a Dra. Antônia, no hospital São

Vicente de Paula.

Aparece, ainda, a "comunidade" localizada no bairro Jardim Petrópolis, que,

reunida na calçada, "confere" a audiência. O Programa pode ajudar a reconstruir rodas de

conversa de calçadas, uma forma de sociabilidade que tem desaparecido com o

54 A ouvinte quer dizer que o Programa amplia o ciclo de amizades.
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crescimento urbano. Assim, o Programa se nos apresenta como mediador dessas interações

e tais formas de sociabilidade vão se mantendo, embora se desenvolvam outras como a

"comunidade" virtual de internautas.

Retomemos a fala do locutor: "(. ..) Agradecendo a audiência da Raquel, do São

Gerardo, que manda um alô para a turma de Fleixeiras" [e menciona os nomes dos

componentes da "turma" que está em Fleixeiras, praia afastada da zona urbana de

Fortaleza]. "O Maurício Belém, da turma boa dos Correios, agora na Maraponga, oferece

Alegria Alegria, com Caetano Veloso, para o pessoal da Vila Serena. 55 Andou adoentado,

mas já está de volta ligando pra gente". O locutor reforça, assim, a volta do participante,

revelando, também, saber de suas dificuldades, o que me sugere a proximidade que termina

por se consolidar entre esses atores sociais.

Uma certa cumplicidade criada nesse contexto reporta-me à contribuição de Simmel

para a compreensão das interações humanas:

A sociabilidade se quiser, cria um modelo sociológico ideal, no qual o
prazer de um indivíduo, está intimamente ligado ao prazer dos outros.
Em princípio ninguém pode encontrar satisfação se esta tem de ser
realizada à custa de sentimentos diametralmente opostos ao que o
outro pode ter. Essa possibilidade é com certeza excluída por muitas
outras formas sociais além de sociabilidade. Em todas elas, porém, é
excluída por meio de alguns imperativos éticos superpostos. Apenas
na sociabilidade é excluída por princípio intrínseco da própria forma
social (Simmel, 1983: 172).

Aqui, Simmel reforça a ocorrência de interações entre pessoas, lembrando que a

possibilidade do indivíduo encontrar satisfação por sentimentos opostos na sociabilidade é

excluída pelo princípio intrínseco desta forma social, em que o prazer do indivíduo se liga

ao do outro.

É desta forma que as interações vão se construindo. A partir desse ritual cotidiano de

apresentação e chamada de audiência são lembrados os grupos de referência de ouvintes.

A reciprocidade observada na relação diária do locutor com seus ouvintes contribui

para consolidar laços afetivos nesse contexto. Assim, o Gerson, do Condomínio da

Aeronáutica, oferece a canção Canteiros, com o Fagner, para "todos os que fazem a

Universitária". E o locutor vai, com uma simpatia peculiar, ganhando novos ouvintes,

55 Instituição de saúde, voltada para a recuperação de dependentes químicos
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empre se referindo à "comunidade" da inserção de quem ligou para a produção:

agradecendo a audiência da turma boa do Cambeba". Aqui é enfático acrescentando: "do

Cam a, bairro:" . A 'comunidade" de origem do indivíduo é sempre associada ao envio

da gem, no agradecimento da audiência. Os ouvintes são, assim, sempre

o rexrualizado num grupo: "turma boa" do Presidente Kennedy; "Dona Luiza Felipe, do

C ezinho"; 'turma boa do Parque Sta. Rosa" e muitos outros. As imagens evocadas na

= _ m do apresentador chamam-nos a atenção para a audiência enquanto personalidade

'O Tira: "Todo mundo participando aqui com a gente, participando da nossa

PI' ação.

Com se pode ver, essa linguagem veicula imagens de modo a inserir sempre o

o em grupos de referência. Evoca representações positivas desses participantes

o: bom, grande e outros adjetivos que os singularizam com a referência a alguma

. ilidade ou preferência pessoal, enfim, formas simpáticas de tratar, que parecem

ntrar re sonância na percepção dos ouvintes acerca do lugar ocupado por cada um ou

o grupo. o mesmo tempo, observa-se uma espécie de reciprocidade no tratamento: os

também se referem ao locutor como "maravilhoso", "simpático", "super-

educado' , etc.

O ouvinte Vilemar, do Carlito Pamplona, solicita Mulheres de Atenas, com Chico

B que, para o pessoal da Av. Pasteur", lembrando que sua "casa é a mais cultural de lá".

R salto aqui, o outro ouvinte, do Presidente Kennedy, que se sente "o ministro da cultura

o airro empurrando a Programação do ouvinte para diminuir a ignorância das pessoas".

Per ebe-se que este incorpora e vai reproduzindo, de um certo modo, o papel do locutor,

enviando suas mensagens, partilhando seu gosto musical em seus grupos de referência.

É interessante mencionar, ainda, outra situação: o Aguinaldo, do Bairro Ellery,

envia uma canção para "os amigos do bar do Rogério, no Presidente Kennedy", dizendo

que Rogério é o repetidor do "Fim de tarde" e da Programação do ouvinte, ligando o rádio

nes es programas e é "fanático pela Universitária". Vai se articulando, por esses caminhos,

urna rede de receptores. O locutor, ao informar a um ouvinte, que liga para saber onde é o

56 A advertência feita pelo locutor tem o sentido de evitar que se crie, por parte do ouvinte, qualquer tipo de

associação entre o Programa e o grupo que comanda, atualmente, o Governo Estadual ou o poder que ele

representa
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bar do Rogério, reforça também a atitude do dono do bar, dizendo que "lá o rádio é ligado

direto na Universitária".

respeito da relação locutor-receptor e ouvintes-ouvintes, vale referir os ouvintes

do colégio Cláudio artin no _ ante Castelo que reproduzem o Programa no som da

escola. E 'anderle do Olavo Oliveira, que retransrnite a Programação do ouvinte na

Rádio omunitária _Iandacaru. Chamo, pai , a atenção nes e casos, não só para as

interaçõ que e pro sam entre o indivíduo mas também, para as articulações feitas,

pelo indi iduo , entre diferente 'comunidades".

A partir de trechos da fala do locutor, verificam-se expressões dos laços de

ociabilidade que aparecem associados à dinâmica do Programa: lia música vai para a turma

boa das Goiabeiras: Rafael, Damasceno, Tapioca, Paulinho, Valmira ... li; "agradecendo a

audiência de Paulo Roberto, do grupo de Teatro Volúpia, que dá um alô para o artista

plástico Dodó Moreira, o cantor Marcelo Moreira, a artista plástica Elane Moreira e para Zé

Cornin, o humorista do bairro"; "agradecendo a audiência da Dra. Antônia, no Centro da

cidade, passeando aí com seus parentes Júlio, Cristiane e Neto"; "agradecendo,

especialmente, a audiência da Emília, aqui do Benfica, que vem pessoalmente pedir a

canção aqui no estúdio. E do professor Fernando Pereira, o Fernandinho, que envia um alô

para seus amigos lá do Presidente Kennedy, 'turma boa do bar do Rogério': Adelânia,

Chicão do táxi, Ceci motoqueiro, Tila, Carlito .... A música toca amanhã, Fernandinho".

O Ricardo e a Selma, "da Aldeota", pedem ao Nelson que lhes mande um abraço e

pedem a canção Por quem merece amor, com o .MPB4. Aqui, percebe-se a articulação entre

ouvintes e apresentador como se visualizássemos uma teia de relações que vai criando elos

entre diversas zonas da cidade e entre estas, em seus limites específicos. O afeto permeando

essas ligações como se explicita no momento em que o ouvinte pede Por quem merece

amor e acrescenta que Nelson os abrace no ar. Chama-me a atenção uma ouvinte que busca

o contato face a face com a coordenação do Programa, indo ao estúdio pedir a música.

O bairro Presidente Kennedy é destaque da audiência e, através da Programação do

ouvinte, parece funcionar como uma espécie de ponto de interseção no qual se cruzam

várias mensagens, viabilizando, assim, no ar, a interação entre diferentes indivíduos e

bairros ou "pontos" da cidade: "os amigos do Bar do Rogério" que, sistematicamente ligam,

certo dia pedem a música Quem te viu quem te vê, de Chico Buarque, "para o Júnior que vai
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ca ar". O Júnior envia a página musical Eu te amo, do Chico Buarque, para a Sandra, sua

noi a. Também envia a canção Os amantes, de Chico Buarque, para "os amigos do Bar". A

canção Cecília, de Chico Buarque. 'os amigos do bar" enviam para Ana Cecília, do

Conjunto Ceará, e a canção Fas ina ão ai para a Stefânia que, também, em outro

mo o. e dada com a ean ão . Tãoen he de Caetano. 'Os amigos do bar" recebem a

me õo da A111"ri a. om Milton . Taseimento; do Roberto Chaves do Montese.

A -o o "o C r O e J afi, J 'océ abu ali, ele enviam para atália, na Av.

Aguanambi.

T ma ciabilidade também no âmbito familiar se as ocia à Programação do ouvinte

e e e paço de interações família) aparece em vários momentos. Assim é que se observa,

por exemplo: a mensagem de Vilson, Diana, D. Selda e Cláudio, do bairro Monte Castelo,

oferecendo Andança, com Golden Boys, para o pai que está aniversariando ". Dona Luiza,

do Canindezinho, oferece a canção Só chamei para dizer que te amo, com Gilberto Gil,

para sua filha, Taís, que aniversaria. Na fala do apresentador, essas interações aparecem,

também, no agradecimento da audiência, conforme se segue: "da Dona Luiza e seu filho, Zé

Roberto, no Canindezinho"; "da Cláudia e da sua mãe, no Papicu; da Sara, do Papicu, que

envia a canção Sorri, com Renato Braz, para sua tia no Parque-Araxá. Articulam-se,

através da Programação, um bairro da zona Leste da cidade com um outro da zona Norte.

Participam, também, da audiência o casal Vanda e Rodrigo e a filha, Luana, de oito anos,

que "todo dia escuta o Nelson". Conforme seu pai, "chega da escola e já liga na

Programação do ouvinte"; pedem a música Canção da América, com Milton Nascimento,

e solicitam um "alô do Nelson". Este reforça a participação dos ouvintes dando alô para

eles e para ''Luana com 8 aninhos já aí, conferindo a Programação do ouvinte". Vai

tentando conquistar, assim, também as crianças, envolvendo-as na dinâmica da audiência.

Nas suas palavras, "essa turma, vem do bairro Papicu, na zona leste da cidade".

Chamo a atenção para as mediações que a Rádio exerce nos rituais de aniversário.

Observe-se como esta discussão articula-se à construção de laços de sociabilidade e

reconstituição de memórias, no contexto da Programação do ouvinte. Nesses termos,

57 Neste dia, quem está na locução é Cida, uma jornalista da Rádio que há muito não apresentava o Programa.

O ouvinte quer falar com ela, que não pode atender no momento; ele manda um abraço, lembra "há quanto

tempo!" e revela estar com saudades.



llO

tomando- e, mars uma vez, a fala do apresentador, encontram-se nela elementos

ignificativo na construção de toda uma rede de interações, que envolve relacionamentos

no on exro familiar relações ouvintes-emissora, ouvintes-ouvintes, inserção de ouvintes

no - a o de trabalho:

. que ele [refere- e ao Programa] repre enta também para o
ambiente familiar: . para as pe oas que fazem aniversário. Como era

e e na radiodifusão. Questões românticas, enviam-se
mensage romànticas. O encontros nascendo a partir de uma

in lu ive. relaçõe às e condidas, para não criarem atritos
para outras pes oas. pre ervando-se, assim, um sigilo no envio de
mensagens por códigos anônimos (. ..). O ouvinte é participante. Por
exemplo o ouvinte da Rádio Universitária é um confidente. A TV lhe
dá tudo mas no rádio, o ouvinte fantasia e pára pra ouvir. Nas outras
rádios é diferente. O uso de vitrolões veicula uma música sem sequer
reportar-se ao nome dela. A doméstica que escuta seu forrozinho, ela
até sai dançando. Neste contexto de vitrolões que aparecem nos
fundos de bares, não há essa coisa de linguagem de pé-de-ouvido.
Muitas vezes, neste esquema não se dá a linguagem de você parar
para ouvir. Pessoas comentam comigo questões polêmicas, dizendo:
'você falou isto ... '. Aí eu sei que eles estavam me ouvindo, não só
escutando" (Nelson Augusto).

Vê-se o seguinte depoimento, reportando-se ao rádio, mediando a mensagem de

aniversário: "Aqui é Verônica, do Jacarecanga, quero oferecer a música Por quem merece.

amor, com MPB4, para o Luís Carlos, do Pirambu, que está aniversariando hoje".

A seguir, uma ouvinte comenta uma mensagem de aniversário recebida:

"Achei muito linda ! nunca tinha recebido uma mensagem deste tipo,
da pessoa ligar para o rádio e oferecer uma música que a pessoa gosta,
Você é linda, com Caetano Veloso. Uma música bonita, eu me senti
muito feliz pois música não foi só para mim, não só eu ouvi, mas
várias pessoas que estavam ouvindo aquela Rádio ouviram passaram

58 ( ... ) eu sou a vovó do Programa no meio dessa juventude. Comecei a participar porque meu filho, Zé

Roberto, participava e dizia: 'mãe, vou pedir essa musga e oferecer pra senhora. Tá aqui uma rádio boa pra

você assistir'. Ai eu fiquei ouvindo o programa dos Beatles, aos sábados. Foi por intermédio do Roberto" (D.

Luiza Felipe, do Canindezinho, assídua ouvinte).
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a me conhecer, tive a sensação de que foi um presente para mim
mas, eu e outras pessoas souberam que era meu aniversário e estavam
me oferecendo aquela música".

Considerando que a cidade se expande, as pessoas encontram formas de articulação

mediadas pelo rádio. "O Ranulfo, do Parque-Araxá", envia Vento no litoral, com 'Legião

urbana' para sua irmã ... no bairro Seis Bocas. ''Pedro Paulo, do Presidente Kennedy", envia

a canção Mulher, com Erasmo Carlos, para sua esposa, Ângela, que retoma do trabalho na

e cuta da Programação. "A canção Baby, com Caetano, a Rosane envia para Lana e seu

amado cunhado", na Parquelândia. O PM, Vicente, oferece uma canção para sua esposa,

hirle

E interessante se perceber a sociabilidade, também, através dos pedidos de

mensagens românticas, veiculados pelo Programa. Algumas situações ilustrativas desse

aspecto: A Cláudia envia Andança, com Golden Boys, para seu noivo Eduardo, na Lagoa

Redonda. A música Sozinho, com o Caetano, a 'misteriosa' oferece para o Samuel, do bar

do Jorge do Montese. A canção Por quem merece amor, com MPB4, um "certo alguém"

oferece para Luís Carlos, no Pirambu. Cristina, no Jacarecanga, oferece Um desejo só não

basta "para seu grande amor". A canção Oceano, com Djavan, a Marisol, da Lagoa

Redonda, oferece "para seu namorado" que viajou para Florianópolis, e acrescenta que

quando ele voltar vai mostrar a gravação da mensagem, dizendo-lhe de sua saudade. Uma

ouvinte envia uma canção para seu namorado "gatão", no Castelão. Um "certo alguém"

envia a música Yolanda, com Simone, para a Simone que morou na rua... no Monte

Castelo. O Arlindo, da UFC, oferece Canteiros, com Fagner, para a Márcia, por quem ele

"está arreado os quatro pneus,,59. A Gessy, do Rodolfo Teófilo, oferece uma canção para

seu "grande amor da Arquitetura". O Robson, do Piei, envia a canção Maçã para aquela que

ele chama "minha vida". O Hudson, do Piei, oferece Mal de mim, com Djavan, para sua

filha Yasmim e sua esposa Nonata, com quem brigou, mas "quer se reconciliar nesta sexta

feira", querendo que a música toque ainda no mesmo dia, "para não ter de esperar pela

reconciliação até segunda feira".

O locutor vai sendo chamado, assim, a mediar as reconciliações amorosas,

tomando-se, ao mesmo tempo, uma espécie de cúmplice-confidente desses ouvintes, e a

59 O ouvinte quer dizer por quem está totalmente apaixonado.
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Programação vai sendo percebida, pelos participantes, como espaço mediador desses

conflitos. O ouvinte é também produtor de sentidos para a produção. um outro momento

o apre entador é solicitado a enviar uma canção para o namorado com quem a solicitante

quer e reconciliar da briga, pois sabe que este está na audiência. E, dizendo que vai ''botar

lenha na fogueira , ~[elson escolhe, então, a canção Eu sei que VOIl te amar com inícius

de ~dorae reproduzindo o recado.

Também contribuindo com interações, tem-se o espaço da educação musical,

informal, momento em que o ouvinte não conhece a canção e o apresentador tenta lhe

ensinar, pedindo ''uma dica". Quando o ouvinte pede Vida de gado, o locutor conversa com

ele, explicando que a música é Admirável gado novo, e acrescenta a autoria· Zé Ramalho.

De outra feita, o ouvinte canta um trecho da canção, enquanto elson, do outro lado,

responde: é Samba em Prelúdio, de Vinicius de Moraes. Se uma pessoa quer ouvir a canção

que supõe se chamar bem ti vi, o locutor, atento à sua tarefa de educador musical, informal,

diz ao solicitante, por telefone, que a canção é Jardim da fantasia, com Pau linho Pedra

Azul (sempre explicitando a autoria). Assim, a construção de interaçõe e o reviver de

memórias vão se fazendo presentes no cotidiano desta Programação.

Os laços de afeto entre ouvintes são traduzidos por mediação do emissor de

mensagem como o ouvinte Orlando Patrício, do Jardim América, que envia para o colega

Lopes. Associo tais situações - que me reportam à interatividade entre atores no cenário do

Programa - às indagações iniciais deste trabalho.

Nelson comenta "no ar" elogios feitos ao ''Brasileirinho', por Ranulfo e pelo

apresentador de um programa na Rádio Assunção, Narcélio Limaverde60
. Percebem-se,

aqui, interações entre ouvintes e, também, entre programações envolvendo emissoras

diferentes. Interações que vão servindo para consolidar uma imagem positiva da produção e

efetivar uma articulação com novos ouvintes, reforçando-se, ou não, os processos

interativos que se criam no contexto desta Programação. o caso, naquele momento, os

dois ouvintes divulgam em particular, a ação do apresentador elson Augusto. Por sua vez,

6OSobre este fato, sabe-se que Ranulfo - a quem o produtor se refere como "pé de rádio" - é um ouvinte que

está na audiência diária da Programação do Ouvinte e também do "Brasileirinho". Participou do programa de

Narcélio Limaverde, ocasião em que os dois, que são ouvintes do "Brasileirinho", elogiaram o trabalho do

produtor Nelson Augusto, no ar.
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na hora em que este, no exercício da locução, veicula aquela cena em que se deu o elogio,

está divulgando, igualmente, o trabalho do produtor, na outra emissora e, ao mesmo tempo,

realçando a figura do seu ouvinte "cativo" no cenário da Programação, obviamente,

divulgando esta também e o seu próprio trabalho, ali. Nesses termos, adiciona-lhes "mais

prestígio" e reafirma lugares.

Assim, estou chamando a atenção para algo que ocorre nesses espaços e pela ação

dos seus principais atores sociais, sem que haja um planejamento para tal. Refiro-me a todo

um simbolismo que, na dinâmica dessa produção cultural, parece que vai ganhando corpo,

no ar, e que não é mensurável e não é perceptível, se não enveredarmos pelos múltiplos

caminhos nos quais os significados vão sendo construídos ou adornados, através de

palavras, gestos, associações de idéias, etc.
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CAPÍTULO 4 .',\.

RELAÇÃO ESPECIAL EM QUE "O AFETIVO É O

EFETIVO"

Este capítulo trata da construção da relação locutor-ouvinte, atentando dentre outros

aspecto para o carisma que vai permeando esse contato no diálogo cotidiano entre o

apre entador do Programa e sua audiência. É interessante perceber como vão se

preenchendo dimensões afetivas da autoridade que ultrapassam o papel vivenciado pelo

10 utor. O capítulo analisa a performance do apresentador e seus apelos à participação de

pe oas que contribuem para consolidar os "ouvintes cativos" na audiência.

"Este amigo de vocês, Nelson Augusto"

elson Augusto é jornalista, graduado pelo curso de Comunicação Social da UFC

e, na Rádio Universitária, além de coordenar a Programação do ouvinte, é responsável por

I . . 61pe o menos, mais OIto programas .

61 São de sua responsabilidade: o programa Pessoal do Ceará, cuja proposta é divulgar a música de

compositores locais, e que vai ao ar, diariamente, das 16:00 às 17:00 horas, no qual Nelson coordena

entrevistas com personagens locais, como artistas plásticos, escritores e poetas; o programa Memària 107,

veiculado das 18:00 às 19:00 horas, aos domingos. Sempre ligado a um fato histórico musical. estreou para

lançar CDs de produções nordestinas "fora do mercado"; o primeiro desses lançamentos, por exemplo, foi o

CD do violonista cearense Nonato Luiz, Reflexões nordestinas, cuja edição, em vinil, se dera há bastante

tempo e já se encontrava esgotada. Em CD foi lançado em 06.12.1997, na Concha Acústica da UFC, com

apoio do Banco do Nordeste do Brasil (BnB). Nelson também é um dos idealizadores do programa

Freqüência Beatles, veiculado aos sábados de 18:00 às 20:00 horas. Aos sábados, há ainda o programa Disco

da Semana, das 12:30 às 14:00 horas, e Nova Era, das 15:00 às 16:00 horas (música estrangeira, geralmente

pop rock). Aos domingos, apresenta: Sempre aos Domingos (seleção musical) das 7:00 às 8:00 horas e, das

13:00 às 15:00 horas e Brasileirinho, programa ao vivo, que revive chorinho com o grupo "Cordas que
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o comunicador, apresentador da Programação do ouvinte, revelou, ao longo desta

pesquisa, um grande envolvimento com o seu trabalho, aspecto visível no seu próprio

depoimento: "Trabalhar é bom, principalmente quando se gosta (. ..) fui para a

niversitária ... Lá é uma vida.', declara em visita ao bar do Rogério em 06.04.0162
.

Referindo as ária tarefas que de empenha para le ar o Programa ao ar (atender ao

telefone e anotar o pedido apre entar, pesqui ar no acervo da discoteca, etc), ele comenta:

a gente bate o escanteio e faz o gol . Es e compromi o com o trabalho é evocado por ele,

ao longo de no os contato , formais ou informais, que atendiam aos propósitos desta

m estigação ou em muitos depoimentos de participantes do Programa.

"Bem amado", "maravilhoso", "brincalhão", "bem-humorado ", "pesquisador",

"carinhoso", "dedicado", "atencioso", "paciente", "super educado", "super carismático",

"super bacana", "pai", "espontâneo", "agitador cultural", "viciado em fazer rádio", "varinha

de condão", "um dos heróis que contribuem para que a Universitária não morra", "jeito

manso", "patrimônio cultural", "abnegado", "leal", "milagroso", "lenda viva da MPB no

Ceará", são expressões da projeção desse locutor, presentes no imaginário de seus ouvintes,

e manifestas, conforme pode ser constatado em muitos de seus depoimentos, ao longo da

pesquisa que realizei.

Na fala de elson Augusto, está sempre se confirmando, implícita ou

explicitamente, uma concepção de processo de comunicação de mão dupla segundo a qual

o ouvinte é partícipe do jazer comunicativo. Assim, toda vez que recebe um elogio ao

Programa, por telefone ou carta, ou mesmo, pessoalmente, o locutor responde que a

responsabilidade pela "boa Programação" é dos ouvintes e que o reconhecimento de seu

trabalho, por estes, só contribui para que ele, como coordenador, se sinta mais responsável.

Falam". Às segundas. das 20:00 às 22:00 horas, o programa Noite de Serenata com o grupo "Cordas e

Vocais". elson dispõe, na sua tarefa cotidiana, de um histórico e preciosíssimo acervo de vinil.

6262 O bar do Rogério, também chamado bar MPB, está localizado na Av. Sargento Hermínio, 3470, no bairro

Presidente Kennedy. Seu proprietário. Rogério Nobre, é ouvinte diário do Programa. O bar tem paredes

pintadas expondo caricaturas de músicos brasileiros como: Caetano Veloso, Luiz Gonzaga e Alceu Valença.

dentre outros, além de notas musicais.
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Desta forma, compreende o processo de comunicação como interativo e, no caso,

co-produzido. Ao receber a mensagem do ouvinte "cativo", Cláudio da Maraponga, que lhe

envia um abraço e diz que "se o IBOPE for justo ele lidera a audiência neste horário de

ponta a ponta", elson Augusto responde: "agradecendo a audiência do Claúdio da

Maraponga que diz: 'se o IBOPE for justo a Programação do ouvinte lidera a audiência

neste horário', assim reconhecendo sempre o lugar do ouvinte dentro desta produção, ele

também vai legitimando o próprio papel'". O indivíduo, na audiência, parece incorporar a

crença de que ele próprio é mesmo partícipe. Esse processo de incorporação é produzido,

portanto, na relação com o apresentador, através do qual a autoridade do comunicador se

faz legitimar. Assim, elson Augusto faz a Programação, inclusive, no dia consagrado a

Nossa Sra. Aparecida, 12.10.01, feriado e com a UFC em greve. Este fato me faz lembrar

as palavras de um de seus ouvintes "cativos", Eduardo Amareto: [Nelson é] "incansável

pesquisador da MPB, e extraordinariamente profissional". Outra situação que ilustra a

dedicação de Nelson ao trabalho é a reação dele diante de um incidente envolvendo a

produção, impedindo-o de acessar as fichas técnicas no momento da apresentação do

Programa. O funcionário da discoteca, ao deixar o trabalho no fim de tarde, por

esquecimento, trancou as fichas na discoteca. Nelson irritado com a ocorrência, questiona:

"e agora, como é que vou apresentar o programa?" Mesmo assim, não deixa de fazê-lo: vai

enviando aos ouvintes mensagens que memorizou, fato que pode elucidar essa

interatividade construída com as pessoas que estão à sua escuta, quotidianamente. Nestes

termos, é dificil encontrar uma eventualidade que inviabilize a assiduidade do locutor no

seu cotidiano de atuação.

Nelson Augusto compreende que o rádio, além de promover entretenimento, tem

importante função de mobilização social, o que pode ser ilustrado no seu depoimento, ao

relatar a inserção da Rádio Universitária em campanhas de cunho social, através das quais a

emissora procura não só ajudar as pessoas ou grupos, mas colocá-los em contato, entre si, e

também lhes possibilitar o acesso a outras instituições:

"(. ..) O rádio é um multiplicador de idéias. As pessoas querem fazer
uma ajuda e não encontram um elo de ligação. O rádio deve se tomar
um prestador de serviços; se não tem esta função, não atua como

63 Permanece no local de trabalho.
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deveria. Ele não é só diletantismo. Há pouco tempo, atendi uma
menina que ajudamos na campanha para ela fazer um tratamento de
sua saúde em Cuba. É uma campanha que existe na T ,só que na TV,
o apelo é mais forte porque a amplitude é maior. ós fizemos a
campanha e ela ligou para agradecer. ós fazemos campanha pelo
Iprede, Hemoce, todos que procuram a rádio são atendidos. O rádio, o
jornal e a T , e não estiverem ao lado deste tipo de proposta,
realmente não estão pre tando o serviço que deveriam prestar. A
utilidade pública pode enfocar os mais diferentes aspectos de
informação. Por exemplo: a COELCE liga para a Rádio, pedindo pra
avisar com antecedência que vai faltar luz. A CAGECE comunica que
vai faltar água. Ou alguma advertência acerca da sujeira da praia. A
utilidade pública compreende informação que vai ter utilização para
um grande público" (Nelson Augusto).

O apresentador incomoda-se quando percebe seu papel profissional estigmatizado

como "o promotor" da música dos Beatles'", por entender que seus interesses musicais, seu

compromisso enquanto produtor, ultrapassam em muito, tais limites. Interesses que fazem-

no relembrar sua infância: quando criança ouvia com o pai, além de muitas outras canções,

A volta do boêmio, com Nelson Gonçalves. Assim, afirma que seu "carinho dedicado ao

ouvinte é o mesmo em todas as produções: "Gosto do choro, como gosto do rock, do Pink

Floyd. A preferência por Beatles está no topo, mas, não exclui outras vertentes como a

música de serenata".

A Programação do ouvinte, conforme depoimento do próprio apresentador à

reportagem intitulada Os desafios da Rádio Universitárid", surgiu por demanda do público

ouvinte e é conduzido por telefonemas dos ouvintes. O dado parece sugerir o lugar que a

participação do ouvinte ocupa nesta produção. Este aspecto parece-me significativo para

elucidar também a consolidação de interações, uma questão para a qual venho chamando a

atenção ao longo deste trabalho. Na opinião de Nelson, ouvintes de bairros "periféricos"

são os que mais ligam e pedem músicas condizentes com o padrão da Rádio Universitária.

64 Essa associação se deve ao fato de Nelson Augusto haver se tornado conhecido na Rádio Universitária, em

primeiro lugar, através do seu interesse pela música dos Beatles, expresso na criação do programa

"Freqüência Beatles".

65 Reportagem publicada no caderno Vida e Arte do jornal O Povo, edição de 02.05.97, de autoria da

jornalista Janaína de Paula.
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Quer dizer, um repertório diferenciado da grande mídia, alternativo, que procura

corresponder às várias e diferentes expectativas de um público receptor.

Um aspecto interessante do papel do comunicador parece-me ser o fato de a sua

tarefa de "produtor" - embora seja reverenciada pelos ouvintes os quais ele chama,

diariamente, à participação - vir se modificando na interação com os receptores, em função

da co-responsabilidade que estes assumem na produção, o que pode se explicitar, dentre

outras situações, quando ele se apresenta como coordenador dos pedidos musicais:

"coordenação e apresentação de Nelson Augusto". Ele nunca se intitula produtor, e sim

coordenador do processo, ou "este amigo de vocês, Nelson Augusto". A Imagem que

projeta de si mesmo para a audiência é uma imagem que facilita as interações.

Foto 21 - Nelson Augusto e Ednardo Honório do Bonsucesso, enquanto o Programa vai ao ar

Ilustrando essas observações, refiro fato ocorrido em 19 de março de 2001, ocasião

em que Nelson Augusto compareceu ao estúdio, rouco, para apresentar o Programa,

dizendo: "estou aqui com vocês neste feriado de São José, mesmo com, a garganta

avariada". Refere-se, publicamente, à participação de um ouvinte que se solidariza com o
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eu empenho, estando ali, apesar da rouquidão, e responde à intervenção se seu receptor

a im: "obrigadão pela força. O que vale é a gente estar aqui fazendo a parceria com os

ouvinte que ão no os principai aliado na Rádio ni ersitária". A linguagem do

to utor prioriza a troca de experiências e reforça a articulação diária com os participantes.

A re pei o da sua relação CDmos ouvintes, a sim se expressa:

•• _ Havia um diretor na Rádio que não queria que eu dissesse o
o e o o "Ínte_poi 'era muito AM,' tinha essa visão elitista. Aqui

I ei a luta para dizer o nome do ouvinte e do bairro porque
e e - -. e participante, é ele quem escolhe a música. Aqui entra a
minha função como educador musical, informal. Vejo-me

en iando o ouvinte a partir de uma estimulação musical diferente
daquele e ímulo eiculado pela grande mídia (...). Existe gosto para
tudo e você e timula a pessoa a ouvir certa música. Ela fica no
subcon ciente devido a repetição. A gente tenta direcionar a
Programação do ouvinte para música brasileira ... " (Nelson
Augusto).

Observe-se o conflito com aquele diretor da Rádio e a estratégia que utiliza no

entido de criar e reforçar um gosto musical que tem co-participação cotidiana dos

ouvinte os quais assumem uma cumplicidade com o emissor de mensagens,

referendando, assim, a construção da suposta "comunidade". Falar desta construção aqui,

inclui falar da forma como o receptor vai incorporando o Programa, de como vai

a similando novos gostos musicais, de como vai redefinindo atitudes, formando suas

crenças e ampliando suas visões de mundo, produzindo sentidos para esta produção.

Sobre esse comunicador, fala o 10 diretor artístico da Rádio Universitária, Rodger

Rogério:

"(...) Se queria que algum programa vingasse, se entregava pro elson,
pois sabia que ele ia lutar por aquilo (. ..). Ele vai pra rádio sábado,
domingo (. ..); criei o 'Pessoal do Ceará' e, é claro, entreguei pro

elson, ele tocou a bola pra frente. Faz mesmo. Sustenta esse programa
dos Beatles. O Brasileirinho é maravilhoso! O Nelson tem um defeito
que, se você souber tratar, acaba virando virtude: não ouve muito não; é
tanto, que sugeri para ele fazer curso de voz, de locução, ele dizia 'não
quero ser locutor,' mas não pode ver um microfone. Melhorou muito,
mas, no início, tinha uns vícios de linguagem que ele trazia para o
rádio. Mas é muito trabalhador, como radialista, defende os programas
que faz com ardor, alma, com garra mesmo!" (Rodger Rogério,
músico).



120

Para o exame dessa relação locutor-ouvinte, me parece interessante o seguinte

depoimento a re peito da instituição do Programa:

-- ... a minha preocupação era atender aos ouvintes, pois ligavam
muitas vezes, durante a programação total. O Programa ganhou uma
dimensão maior dada pelos próprios ouvintes, muitos deles estavam
em determinados locais onde se reúnem. É seu ponto de encontro
depoi do trabalho, da escola, sei lá... A Programação do ouvinte, da
qual eles participam e que ajudam a fazer, é um elo de ligação do que
ele estão implementando. Ela ganhou muitos outros significados que
fogem ao meu controle" (Nelson Augusto).

Essa extrapolação dos acontecimentos ao poder de controle, tal como é

vista aqui pelo apresentador, pode ser melhor compreendida ou explicada, se

recorrermos àquilo que nos diz Wolf, acerca da inserção dos processos

comunicativos na dinâmica social:

Os efeitos dos mass media não podem ser compreendidos a partir de
uma análise das interações recíprocas que se estabelecem, entre os
destinatários. Os efeitos de mass media são parte de processos mais
complexos de influência pessoal em que a personalidade do
destinatário se confipua também a partir de seus grupos de
referência familiares" amigos, profissionais, religiosos, etc. (Wolf,
1999: 54).

Por sua vez, esse pensamento de Wolf me reporta à compreensão de ação afetiva
por Weber:

Toda relação social, por mais que se limite, de maneira racional, a
determinado fim, e por mais prosaica que seja, pode criar valores
emocionais que ultrapassam o fim primitivamente intencionado.
(Weber, 1991: 25).

Segundo Weber,
( ...) o carisma se opõe a todas as rotinas institucionais, as da tradição
e as sujeitas ao controle racional. Líderes carismáticos têm em comum
o fato de que as pessoas lhes obedecem devido à crença em suas
qualidades pessoais extraordinárias (...). Carisma significando "dom
da graça" é usado por Weberpara caracterizar o líder auto indicado

66 Influências familiares aparecem em trechos de depoimentos dos meus entrevistados. conforme se observa

neste: "Quando vinha do 'Espaço aberto' [escola], meu pai botava o rádio na Universitária, no Rádio debate.

Minha mãe também escuta. Acostumei-me" (Sara, estudante da UFC, bairro Papicu).
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seguido pelos que acreditam ser ele extraordinariamente dotado
(Weber, 1946: 70).

A autoridade do apresentador elson Augusto difunde a crença de que o ouvinte é

co-responsável por esta "produção musical de qualidade". esse processo de instituição de

crenças, estas passam a ser partilhadas na relação cotidiana com ouvintes e se dá a

legitimação de um "bom gosto musical". Como ele próprio comenta: "o ouvinte tem bom

gosto!" O reconhecimento dessa crença, pelo ouvinte, se dá a partir das solicitações

cotidianas, especialmente as musicais, ouvidas e atendidas pelo locutor que estimula a

participação das pessoas, chamando-as de volta no dia-a-dia, se utilizando de estratégias,

entre outras, aquela que compreende o ritual de agradecimento da audiência, que antecede

sempre a veiculação das canções. Considero que o pedido nem sempre é atendido de

imediato, como nem sempre o ouvinte mencionado no ritual de agradecimento ligou

naquela hora. Mas, este ritual é quase "sagrado", no sentido de que ele é um compromisso

cotidiano do locutor para com o ouvinte. Com essa linguagem, chama o solicitante a

continuar em sintonia, mesmo que a música só seja veiculada nos dias posteriores. Nesse

processo é que se dá o reforço de crenças e a legitimação da autoridade do locutor.

Observe-se, nas citações a seguir, como alguns estudiosos interpretam a relação

comunicação e sociabilidade, o que nos ajuda a compreender melhor o fenômeno em

e tudo:

Ao pé da letra, comunicar significa tornar comum, dividir, repartir
(Pasquale eto).
[A sociabilidade] apresenta o único caso em que a conversa é o
legítimo propósito de si mesma. Conversar pressupõe duas partes: é
um caminho de ida e volta. De fato entre todos os fenômenos
sociológicos, com a possível exceção de "olhar um para outro': a
conversa é a forma mais pura e elevada de reciprocidade. A conversa
é desse modo a realização de uma relação que, por assim dizer, não
pretende ser nada além de uma relação - isto é, na qual aquilo que
usualmente é a mera forma de interação torna-se seu conteúdo auto-
suficiente (Simmel, 1983: 177).

O locutor assume um tom informal, de um modo quase íntimo, na relação com o

ouvinte:

" elon consegue ter a habilidade de uma relação efetiva e afetiva
com o ouvinte. A Programação do ouvinte tem uma relação afetiva
que deixa a pessoa feliz e mais tranqüila". A D. Luiza levou para o
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Freqüência Beatles67 um bolo de chocolate. Pôxa, poucos ... nunca um
outro apresentador de programa chegou alguma vez a receber, pode
até ser, mas um bolo, e a pessoa poder chegar para o produtor e dizer,
e dividindo com todo mundo uma alegria total. Uma coisa linda, todo
mundo ali comendo bolo de chocolate, ali todo mundo igual,
dividindo a alegria dela e dele C .. ). ão há uma hierarquia,
apresentador e ouvinte, um lá embaixo e outro lá em cima, Nelson fica
na mesma linha. Apresentador e ouvinte. Você, quando atende e a
pessoa quer falar com Nelson, você passa pro Nelson. Não corta o
vínculo C .. )". (Ednardo Honório, estudante de História/UFC,
Bonsucesso).

Ao concluir a entrevista, este receptor pergunta se pode permanecer no estúdio

assistindo ao vivo à Programação do ouvinte. Ressalte-se que insistiu em ir até a Rádio,

para ser entrevistado, afirmando, ao final, ter sido um prazer colaborar com meu trabalho.

Mais uma vez percebe-se o Nelson visto como simpático, atento ao ouvinte, enfim, um

estímulo, para consolidar interações com os ouvintes e a Rádio Universitária como espaço

acolhedor, ao qual ele faz questão de comparecer.

Esta assídua ouvinte revela:

"C..) Seu Nelson é uma pessoa muito especial. Todo mundo que liga
ele agradece a participação. O que mais me chama a atenção no Seu
Nelson é o carinho que ele tem pelos ouvintes, a maneira de dizer 'o
fulano ligou'. O agradecimento que faz aos ouvintes, faz com muito
amor e dedicação. Ele se entrega ali; vai fundo, viaja muito; é um
pesquisador. Faz aquilo porque ele gosta; se dedica à musga, é muito
espontâneo. Gosto muito dele, quero muito bem ao Seu Nelson. É uma
pessoa maravilhosa. A 1a vez que fui lá na Rádio ele me recebeu
muito bem. E até hoje. Não fui mais por causa da perna. Disse a ele:
'Seu Nelson, vou deixar uma lembrança pro sinhô'. Vou dar pra sra.
entregar. Me considero uma ouvinte da Rádio e da Programação do
ouvinte" (Dona Luiza Felipe, dona de casa, Canindezinho).

as palavras de Kelly,

Pelo que tem de criativo, de comunicabilidade, de integração social,
emoção coletiva, de mensagem para o futuro e até de perenidade,
pode se considerar o jornalismo uma arte C .. ) é a mensagem que
estabelece entre os homens o clima do entendimento e da cooperação
(...) Sem troca de idéias e de sentimentos e aspirações o ser humano

67 Refere-se a um dos outros programas apresentados por Nelson.
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não exerceria a plenitude de faculdades [a mensagem pretende] levar
o homem ao semelhante (Kel1y, 1978: 165/197).

Sobre interações que envolvem pessoas de locais ou culturas diferenciados,

nos fala o poeta e compositor brasileiro, Toquinho, um daqueles cuja produção é

veiculada pela Programação do ouvinte, num poema-canção intitulado "Made in

coração ':

Um amigo meu vindo da terra do sol nascente
cruzou o pacífico e chegou, pacificamente,
seu sax coração, juntou-se a meu violão
e fomos tocando, improvisando,
harmonizando emoções.
Artistas do mundo no fundo são sempre aprendizes,
do amor somos embaixadores em nossos países,
homens poderosos desta terra, esqueçam-se da guerra
reparem no poder de uma canção,
música é a mistura das bandeiras
o som não tem fronteiras é made in coração.

Em Canções e momentos, o artista Milton ascimento, também veiculado neste

Programa, nos fala de como a produção musical pode criar interações humanas:

Há canções e há momentos
Que não sei como explicar
Em que a voz é o instrumento
Que não posso controlar
Ela vai no infinito
Ela amarra a todos nós
E é um só sentimento na platéia e na voz
Há canções e há momentos em que a voz vem da raiz
Eu não sei se quando triste
Ou se quando sou feliz
Eu só sei é que há momentos
Que se casam com canção
De fazer tal casamento
Vive a minha profissão.
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o lugar do locutor na vida do ouvinte

Sobre o papel do comunicador Nelson Augusto, ao contribuir com a criação de

interações entre pessoas envolvidas com seu trabalho, fala o músico cearense, Rogério

Franco:

"(. ..) Ele proporciona esse intercâmbio cultural não só entre ouvintes,
mas entre artistas. Já ganhou esse reconhecimento entre os artistas
C .. ). Nelson Augusto se toma, nessa troca, um pivô, um articulador
C .. ); ele deixa claro, no trabalho que desenvolve como comunicador,
como radialista, principalmente dentro da Universitária que é o xodó
dele, o amor que tem pela cultura musical. Essa abnegação grande é
uma coisa fantástica de ver no elson; ele é realmente um
contribuidor musical ímpar, fundamental para nossa cultura. Fico
imaginando: se o Nelson não existisse, teríamos uma lacuna muito
grande no cenário musical; ele é responsável por esse preenchimento,
trabalho que colabora, engrandece nossa música não só porque o
ouvinte tem acesso às músicas, mas também porque gera esse
intercâmbio. Ele já e um patrimônio de nossa cultura por tudo que já
fez. Um trabalho de fôlego muito grande que radialistas deste país não
se arvoram" (Rogério Franco, músico, Praia de Iracema).

Nelson é projetado por este informante como força maior, o único, sobressaindo-se

pelo seu desdobramento no desempenho das suas atividades. O depoimento me faz pensar,

ainda, no Programa como mediador de espaços de sociabilidade.

A respeito do profissional Nelson Augusto outros ouvintes também se manifestam:

"O Nelson é muito bom. Super carismático o jeito dele apresentar o
Programa. Fala dos artistas: a saudosa Elis! O saudoso Cazuza! ... a
gente vê que ele entende mesmo de música boa! O tratamento que o

elson dá à gente é de primeiro mundo: é paciente, nunca me tratou
mal; só que é um corre-corre; eu vi lá, ele é muito ocupado. Super
simpático, super educado. Me considero um ouvinte da Rádio e da
Programação do ouvinte Sempre ouvi a Rádio Universitária e quando
começou a Programação do ouvinte, desde 92 que assisto; eu vi e
gostei, pois a gente programa a música. Adorei esta opção" (Cid, 32
anos, estudante de inglês, bairro Varjota).
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Foto 22 - Cid, da Varjota, em entrevista concedida à autora, março de 2001

Por carisma o ouvinte quer dizer que "Nelson conhece todas as músicas, é atencioso,

simpático, toda música que a gente pede ele bota". Portanto, concebe carisma como

dons da simpatia e da "sabedoria". O apego refletido na assiduidade do ouvinte ao

Programa vai se construindo, mediante essa simpatia, esse carinho e essa atenção cotidiana

através dos quais a função do locutor "cativa" sua audiência:

"Nelson Augusto é maravilhoso. Já me deu a maior força. Sou
suspeito para falar porque sou Ia número 1 dele, do trabalho dele. É
incansável pesquisador da obra maior da MPB. Ele faz todas as
tarefas, é impressionante! É malabarista, é muito autêntico, sincero faz
porque gosta da coisa. Tem o dom da palavra. Não pelo dinheiro
porque, praticamente, não tem. Nelson criticou um trabalho do Fagner
no jornal Tribuna do Ceará e a direção do jornal disse que ele voltasse
atrás no comentário ou ia pr'a rua, ele preferiu ir pr'a rua do que voltar
atrás no comentário. Ele é autêntico, tá ali porque tem uma missão.
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elson Augusto e Nirez são incansáveis pesquisadores da verdadeira
MPB. Nelson Augusto é uma encicoplédia da MPB, tudo ele sabe!
Então tenho mais é que ficar feito abelha chupando o mel para
conhecer alguma coisa. Extraordinariamente profissional, faz isso
com muita dignidade que é o mais importante. Extremamente digno,
no que se propõe a fazer Faz tudo, pesquisa a Programação, atende
telefone, tem dinâmica, conhecimento de causa, ama o que faz. A
música é fundamental, o amor é fundamental' (Amareto,
cabeleireiro, Bairro de Fátima).

o comunicador aparece nesta projeção do ouvinte como mestre da sabedoria,

reverenciado pelo esforço e pela dedicação ao seu trabalho. Uma dimensão que vai além da

simples relação profissional. Também vê-se que o ouvinte parece estar inteirado acerca do

que ocorre com elson, mesmo em outros espaços de convivência, fora da produção, o que

sugere a interatividade construída entre ambos, uma dimensão de interação que vai além da

relação profissional:

"C ..) Nelson é um dos heróis que contribuem para que a Rádio
Universitária não morra. Porque as condições de trabalho não devem
ser fáceis, deve ser uma coisa feita com muito amor mesmo, e as
coisas vão pra frente porque tem muita paixão, no que vai fazer. Até
por uma questão de modernização de aparelhos de vinil, não sei se
têm aparelhos de CD, não é a modernização que você encontra nessas
rádios, eles têm essa força de continuar fazendo, tem essa força de
lidar com o público dentro e fora que não é fácil, não tem tecnologia
de última geração, mas tem essa força, esse trabalho, de lidar com a
audiência em si. Fazem a Programação do ouvinte, visando o público
que é fiel a eles" (Sara, 18 anos, estudante de Publicidadel UFC,
no bairro Papicu).

Revelam outros ouvintes:

"O programa de Nelson Augusto, considero um dos melhores. Ele faz
assim uma coisa interessante que a gente perdeu com o problema da
velocidade da vida urbana contemporânea: o ouvinte manda dizer que
esta música que vai rodar agora vai para a fulana no bairro tal. A
cidade já tem 2 milhões e 200 mil habitantes mas, ele consegue fazer
um programa alegre, solto, à moda de 20 anos atrás, quando você
fazia um programa no qual a gente pedia música (...). Esse esforço de
Nelson não é só a defesa da música popular brasileira; é a defesa da
boa música popular brasileira C .. )" (lnácio Arruda, 44 anos,
deputado federal, bairro José Bonifácio).
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Foto 23 - Inácio Arruda, em entrevista concedida à autora, novembro de 2001

"Gosto muito do Nelson, pela luta e o desempenho dele em manter
acesa a música brasileira de qualidade. Ele é um bom comunicador,
tem entusiasmo pelo que faz; a pessoa quando ama a profissão faz
milagres, ele faz milagres na Universitária (. ..). O Nelson se diferencia
de outros, apresentadores, pois apresenta não como profissional de
empresa comercial (. ..); mas com o entusiasmo que vem de dentro
dele. Estimula o ouvinte com o sentimento que ele apresenta. E a
interação do ouvinte com o apresentador, isso é muito bom, é
agradável; o ouvinte quer se relacionar com aquele cara que tá do lado
de lá e ele não tá vendo. O ouvinte que gosta do programa é como fã
clube. A fã que gosta do artista vai atrás, guarda a faixa, guarda
reportagem, retrato (...); há uma relação de intimidade" (Ventura, 68
anos, oficial aposentado da Aeronáutica, Cidade dos
Funcionários).
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o imaginário dos participantes da audiência chama a atenção para uma

ociabilidade que se desenvolve na relação locutor-ouvinte na perspectiva da interatividade

entre o apresentador e os receptores de mensagens.

E e ouvinte se refere à a siduidade com que vai ao estúdio da Rádio, enfatizando

que sua mulher já diz que ele 'foi trabalhar'. Chama-me a atenção o espaço que os

programas da Rádio com a qual ele se relaciona, freqüentemente, ocupam na vida do

ouvinte apo entado. Estar em relação com este espaço é um compromisso de vida

equivalente àquele a urnido no exercício de uma profissão. Um compromisso de vida ao

qual ele e mantém fiel, traduzido na sua assídua freqüência à emissora. A este respeito,

ainda. é significativo o depoimento do ouvinte comerciante no Presidente Kennedy que se

diz na obrigação de ligar, cotidianamente, para o Programa. Cumprir esta espécie de ritual,

cotidianamente, já faz parte da vida de alguns ouvintes, lembrando, no contexto das práticas

religiosas, o comportamento do fiel que não perde a missa aos domingos, relativizando,

aqui, o aspecto de serem distintos contextos.

É visível a vinculação afetiva emissor-receptor, nestes depoimentos. Os

informantes enfatizam a importância que o locutor dá às relações dos ouvintes com a

produção e com outras pessoas com quem estes ouvintes se encontram, através da

mediação do comunicador, capaz de resgatar a possibilidade de relações intimistas entre

pessoas. Nelson tem sua atuação destacada pelos depoentes em função da atenção dele para

com os seus ouvintes, bem como por resgatar na sociedade contemporânea - afetada,

muitas vezes, pela fragmentação de relações sociais, pelo enfraquecimento de nossas

instituições, associado à perda de valores humanos fundamentais - a possibilidade de

facilitar contatos pessoais, a responsabilidade e o carinho para com as pessoas (no caso,

seus ouvintes), atributos que lhe conferem dignidade. Weber, ao analisar a noção de

autoridade carismática, compreende que,

(...) súditos podem prestar um 'reconhecimento' mais ativo ou passivo
à missão pessoal do mestre carismático. Seu poder baseia-se no
reconhecimento puramente fatual e nasce da dedicação fiel. A devoção
ao extraordinário e inaudito, ao que é estranho, a toda regra e
tradição sendo este poder considerado como divino. É uma dedicação
nascida da dificuldade e do entusiasmo (Weber, 1946, p. 288).
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Essas idéias me reportam a trechos de entrevista com um dos participantes do

Programa:

el on é muito bacana, não é locutorzim; sempre tratou bem o
ouvinte. O elson brinca e, se a gente fica sem ligar, quando liga, ele
ente a falta da gente. É excelente a forma como ele trata o ouvinte. É

essa receptividade que me faz ligar e participar. Tenho muita amizade
na Rádio ni ersitária. Chegamos lá, tratam a gente muito bem, como
em família. Acho muito importante eles valorizarem a gente. A
primeira vez que fui lá, ele já foi logo se soltando. Perguntei se não
vai se candidatar, pois já tem muitos ouvintes! (. ..). O Nelson é muito
bacana, valoriza o ouvinte. Isto é que é importante" (Ranulfo, 30
anos, maqueiro, Parque-Araxá).

Ao se referir a este receptor, Nelson diz que ''Ranulfo é de casa". Lembra o dia em

que estava chovendo e ele chegou todo molhado ao estúdio, pois "não podia perder o

programa Noite de serenata". E o produtor reforça: "Aí é que é um ouvinte!". Este último

fortalece, assim, a atitude do comunicador; há uma reciprocidade nestas ações.

Ao "soltar-se para o ouvinte", Nelson Augusto, que admite ser dinâmica a sua

produção, não um circuito fechado, encontra seu receptor que chega ao estúdio. Como diz

o músico e ouvinte Rogério Franco, "ele cria intercâmbio não só entre músicos, mas com

os ouvintes". Desse modo, ele amplia e dinamiza seu papel de apresentador, reforçando

esta postura ao acolher ouvintes no estúdio, ou ao encontrá-Ios fora da emissora, portanto,

em outros espaços.

Certa vez, após nos encontrarmos no estúdio da emissora, Ranulfo me acompanhou

a caminho de minha casa e comentou: "deve ser legal trabalhar com o Nelson porque não

tem besteira; se tem problema, não passa pra gente. Soube que a mãe dele esteve no

hospital? Lá no [hospital] São Mateus. Fui visitá-Ia". E prosseguiu falando de suas idas ao

estúdio dos programas da Universitária, até chegar em minha casa. Ranulfo costuma

chegar ao estúdio com o rádio ao ouvido, assim permanecendo quando entra na produção.

Fica de um lado o Nelson, do outro, o rádio'".

68 Ranulfo foi muito receptivo ao me conceder uma entrevista e é sempre muito simpático quando,

eventualmente, nos encontramos. Diz-me que "botou para correr" a pesquisadora do mOPE, que, em

entrevista à sua pessoa, lhe indagou qual a Rádio de sua preferência. Tendo ele respondido, a "Universitária",

a pesquisadora teria dirigido a entrevista, querendo persuadi-lo a ouvir outra emissora. Ranulfo diz que sou

sua "atendente predileta", ao solicitar por telefone: "anote uma música ai para a gente, assumindo aqui uma
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A visão positiva expressa pelo ouvinte a respeito da emissora é construída mediante

a afetividade: uma sociabilidade que tem como fundamento laços afetivos, telúricos

daqueles que se desenvolvem em família e nos grupos de amigos.

Esse transito de papéis vivenciado pelo locutor vai ao encontro de uma ação

comunicativa, da qual participam emissor e receptor, conforme pude observar, de

diferentes maneiras, por ocasião da apresentação do Programa, como quando agradece a

audiência; quando o ouvinte agradece o momento feliz que o produtor lhe proporcionou

enviando a canção pedida, e já programa a seguinte; também observamos o emissor indo

ao encontro do ouvinte quando pára e escuta suas narrativas ao telefone, ri com ele, trocam

idéias; quando o locutor pede ao ouvinte para ligar novamente, esclarecendo o seu pedido

musical; ao exercer o diálogo com o solicitante da mensagem, pedindo "a dica" para

decifrar a canção que este quer ouvir, mas não sabe ou não lembra o título ou o

compositor; quando recebe o ouvinte que leva seu próprio disco, de preferência para ouvir

no estúdio. Mesmo tendo aparelho de som em casa, o participante opta por ouvir o disco no

estúdio. E, assim, vão se consolidando as interações.

Foto 24 -"O super simpático" Nelson Augusto atende à solicitação de um ouvinte "cadeira-cativa"

personalidade coletiva". Trabalha num hospital privado e diz assistir ao programa no dia de sua folga ou,

quando, no hospital, o plantão está calmo, cc mas é difícil".
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A estrutura do Programa caracteriza um cenário que ilustra a comunicação

processada na perspectiva de troca de experiências entre emissor e receptor, processos que

estão associados ao reviver de memórias e estabelecimento de interações. É neste sentido

que vejo na Programação do ouvinte, uma relação entre emissor e receptor que aponta

para a produção de sociabilidade e reconstrução do ato de rememorar.

Em sua análise do papel do rádio, Nunes chama a atenção para o significado do

papel do locutor:

"C ..) o locutor-apresentador dos programas musicais (...) estabelece
um nível de intimidade com o ouvinte muito amplo. O locutor-
apresentador utiliza diversos recursos técnicos para gerar no ouvinte
um acentuado processo de identificação essencialmente no plano
telúrico, levando-o a emocionar-se. Ao relacionar a música com a sua
terra, suas origens seus costumes, suas raízes enfim. Nos grandes
centros urbanos, as pessoas que, muitas vezes, deixaram suas
localidades de origem à procura de sobrevivência e de melhores
condições de vida, sentem-se momentaneamente em casa,
reconhecidas, respeitadas, valorizadas, em sua identidade original.
Esse referencial cultural musical cria entre locutor-apresentador e
ouvinte um nível de afetividade muito intenso (Nunes, 1998: 99).

A autora admite, ainda, que

(...) o sentido da audição necessita ser resgatado, revigorado. No
contato cotidiano com os ouvintes, os radialistas têm na voz o seu
principal instrumento de trabalho. Através da voz se estabelece um
contato mais íntimo entre locutor-ouvinte e em certos casos, vai se
estabelecendo certa cumplicidade. Há uma vivência de emoções
intensa de ambas as partes, ainda que a percepção do retorno dessa
dimensão emocional só possa se dar através do feed back que o
ouvinte estabelece com o apresentador do programa através de
telefonemas, cartas ou visitaspessoais ao estúdio (Nunes, 1998: 78).

Esta análise de Nunes me faz lembrar o depoimento de um participante'" da

Programação do ouvinte:

"Nelson tá fazendo um trabalho beIíssimo: toda 2a feira, Noite de
serenata. Hoje é dia da gente ir lá; está reunido todo mundo; já estou
lá, levo aquele chá e todo mundo adora. Então é muito bom: encontro

69 O ouvinte é natural de João Pessoa, veio inicialmente para o interior do Ceará, Boa Viagem, e

posteriormente, para Fortaleza. É ouvinte da Programação há uns 12, 13 anos.
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pessoas que gostam da música, Célio Curi... excelente o programa.
Me lembro das serenatas do interior, das namoradas, sabe aquele
tempo ... músicas de raiz. Hoje qualquer música sertaneja, axé faz
serenata, mas não é como na vitrola, como serenata. Cartola,
Lupicínio Rodrigues, Frank Sinatra são imortais. Quem vai
permanecer são estes grandes compositores, Tom Jobirn, Pixinguinha,
este é que são irnortai " (Amareto, 38 anos cabeleireiro, Bairro
de Fá ima).

Ainda a re peito de como o ouvinte capta a mensagem do emissor, observe-se este

trecho de uma entrevista:

"Fala de um jeito mais calmo, lhe tranqüiliza na hora que você tá
voltando do trabalho, você tá cansado no trânsito, querendo ouvir uma
coisa tranqüila e a voz do elson passa tranqüilidade, ele é uma
pessoa muito legal, parece que nunca tá mal humorado, pessoa
maravilhosa!" (Sara, 18 anos, estudante de Publicidade/UFC,
Papicu).

Outros ouvintes também se manifestam:

"Quero ouvir a música É tão bom, com Aparecida Silvino. Um abraço
para você, outro para o Lima e um beijo na boca de meu amor, Nelson
Augusto" (Otaviene, Maranguape).

"Aqui é Geraldo Moreira, do Álvaro Weyne. Quero ouvir Xanduzinha,
com Luiz Gonzaga. Um abraço para nosso amigo Nelson Augusto. Eu
adoro esse cabôco".

A referência dos participantes ao locutor é carregada de afetividade. Parece-me que,

na relação com a produção, o ouvinte reconstrói também uma imagem mais positiva de si

mesmo. Nesse sentido, há casos em que ele demonstra a consciência de um certo poder de

decisão no que concerne à produção do Programa. Assim, se vê, também, como uma

espécie de autoridade, uma referência em seu bairro de origem, ajudando a instituir o

repertório de "música de qualidade" da Programação do ouvinte; portanto, existe ali um

'bom gosto musical" que passa a ser reforçado não só pelo locutor, mas pela

"comunidade" de ouvintes.

Sentir-se aceito num contexto social, sentir-se amado ao estar com outros com

quem partilha suas preferências, faz parte de um exercício cotidiano de reconhecimento e,

ao mesmo tempo, de reencontro e socialização de suas memórias, de seu poder de
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expressar-se no grupo. Ouvintes desta Programação parecem recuperar uma auto-estima,

uma identidade associada., dentre outros aspectos, ao "bom gosto" musical, a uma inserção

num contexto de grupo de pessoas que se identificam a partir de certas afinidades.

Ob ervem-se estes depoimentos:

[ obre o apresentador] "Além de ser uma pessoa bem informada,
adoro quando toca três músicas, pára, e Nelson entra; porque ele fala,
ele não me cansa' porque tem gente que sintoniza o rádio só pra ouvir
mú ica; não é meu caso. No meu caso, é sintonizar o programa e
vivenciar a dinâmica: músicas, fala... Acho legal ouvir o nome da
pe oa. Coloca na freqüência um monte de gente. Sinto como se
esti e se saindo de meu individualismo no carro e entrando na
ociabilidade com outros ouvintes" Me chama a atenção a forma como

trata o ouvinte: leal, carinhosa e responsável..." (Patrício, 42 anos,
advogado, Aldeota).

Foto ~;:,- ratnCIO, ua Ameota, em entrevista eenceuura a autora, mato ue ~UUl

[sobre o Programa] "Mando canção para pessoas no Rio e falam: 'por
que, se essas pessoas não vão saber?'. Mas o importante é o
sentimento. Quem sabe, alguém ouve e fala, ela vai saber: 'o Rogério
lá de Fortaleza ..." (Rogério, 28 anos, comerciante, bairro
Presidente Kennedy).



Vêem-se, aqui, ouvintes atribuindo seus próprios sentidos à produção. Em alguns de

eus depoimentos, ao que me parece, a comunicação da mensagem, na perspectiva de

emissão-recepção, transcende contextos geográficos e históricos:

Ainda com relação à esse lugar do locutor na vida da audiência é interessante

depoimentos que distinguem a Programação do ouvinte de outros programas. Para o

ouvinte Ednardo Honório,

'O instante em que elson Augusto escuta o ouvinte, é demais,
ouvindo as sugestões do ouvinte e prestando atenção no que ele tem a
dizer é essencial coisa que nenhum camaradinha que apresenta
programa muito popular consegue porque não tem chance de parar
para ouvir o ouvinte. No caso da FM 93, o cara liga e pede a música a
resposta é não, a música que vai tocar é esta (produtores impõem). E
não é o apresentador que atende. Totalmente cortado o vinculo afetivo
ai, pois o apresentador não conhece o ouvinte porque tem alguém
atendendo por ele e fica lá só falando. Com Nelson Augusto é
completamente diferente o que faz com que seja super querido e
respeitado. Onde a cultura de qualidade esteja presente ele ta lá. Se a
gente quer falar com ele, você chama para ele atender".70

Este depoente chama a tenção para a relação locutor ouvinte como mediadora de

laços afetivos, e não mera ilustração de um vínculo artificial diferenciando-se de outras

emissoras. O lugar da escuta nesta Programação é o espaço em que, diferentemente de

outras rádios, o ouvinte aguarda e pode confiar que a música vai tocar, o ouvinte tem

opinião valorizada, não está lá só dançando e se divertindo. A Programação do ouvinte é o

espaço de ser ouvido e de exercer o poder da palavra, de usufruir a escuta do locutor, a

"música que é a gente quem pede", a fala, toda a dinâmica. "Nelson não me cansa quando

fala" diz o Patrício da Aldeota. O lugar em que "a falta da gente é sentida", na fala de

Ranulfo do Parque-Araxá.

Na perspectiva do locutor, existem programas de FM em que tocam músicas

impostas por gravadoras por estarem nas paradas de sucesso. Neste contexto, não

há oportunidade do ouvinte "pé de rádio", por exemplo, optar por uma música.

Músicas são dirigidas unilateralmente, impostas, pois, pelo produtor, ouvintes

reclamam do atendimento. Relembra o locutor o tempo em que atuava numa rádio

comercial e não permaneceu lá porque não lhe era permitido dizer o nome do

-o Referindo-se ao momento em que atendo aos ouvintes no estúdio e passo o fone para Nelson atender.
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ouvinte, o bairro em que morava, e nem a autoria das canções. Estas considerações

de ambos os pólos da relação caracterizam uma peculiaridade desta produção. Estas

colocações remetem-me a observações que fiz de programas musicais de rádio

Tempo FM e Atlântico Sul FM. Chamou-me atenção, ouvindo a Rádio Tempo FM,

que o programa se inicia com uma ''boa tarde" à suposta audiência, já que esta não

está participando diretamente da produção. Inexiste nestes programas referidos

qualquer diálogo entre locutor ouvinte. A fala de locutores restringe-se a dizer o

nome da canção e, às vezes, o intérprete. Ouve-se alguma rara notícia e repetidos

anúncios comerciais em que não sobra tempo para que seja exercido um diálogo

entre a produção e a audiência. Considerando que a veiculação da canção ao se

referir ao intérprete, quando o faz, não aprofunda informações associadas à sua

memória, por exemplo, à autoria. É importante dizer que outros programas

costumam ressaltar ouvintes no sentido de realçar a popularidade do trabalho do

locutor. No entanto, muitas vezes o diálogo criado é mera ilustração sem efetiva

participação do ouvinte ou interferência deste na elaboração do programa.

"Cadeira cativa": o lugar do ouvinte nesta produção

(. ..) "A importância que você tem de dar em qualquer meio de
comunicação, independentemente da programação que você faça é o
retorno. No caso do rádio o retorno é o ouvinte. Atender bem ao
ouvinte, conversar com ele, para cada vez mais cativá-Io. Para que
cada vez mais seu trabalho seja recompensado, no sentido da
audiência. Esta é a preocupação maior do profissional de
Comunicação" (Nelson Augusto).

A respeito da construção do "ouvinte cativo", é interessante ver como esta aparece

no depoimento de Dona Luiza Felipe, de 66 anos, que diz querer muito bem ao

comunicador Nelson Augusto e ser ouvinte assídua dele e da emissora: "eu ligo e digo 'seu

elson, posso pedir uma musga antiga?' Ele diz: 'D. Luiza, o programa aqui é do ouvinte'.

O que eu pedia, saía".

Assim, é como se o comunicador dissesse "o ouvinte é quem manda". Trazendo-o

sempre para dentro da cena, elson Augusto coordena a estrutura do Programa de modo a

legitimar a autoridade do ouvinte, se fazendo legitimar também, pois insistentemente esse
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processo comunicativo é reforçado no cotidiano, de maneira a orientar-se pela crença

partilhada de que o ouvinte é um ator coadjuvante da produção. É a este processo que me

refiro, como construtor de ouvintes, no qual a comunicação é exerci da em meio à

construção de laços afetivos que se consolidam entre os ouvintes e a produção, conforme

revela André Roberto, do bairro Alvaro Weyne: "A gente se sente bem, o nome da gente no

rádio, de um jeito mais do mundo!".

Ao se referir ao seu próprio papel, Nelson Augusto enfatiza que "seu trabalho é

recompensado no sentido da audiência". Reforça o pressuposto desta investigação que

busca compreender a relação comunicação e sociabilidade. Estas revelações do produtor

são significantes para elucidar aquela relação. Também se vê, nos depoimentos de ouvintes,

como estes produzem sentido para a produção.

Esta discussão associa-se, ainda, a um dos modos de ação social referidos por

Weber. qual seja, a ação afetiva, conceito que pode contribuir para se compreender a

dinâmica do Programa. Parece-me haver vínculos afetivos que vão se construindo no dia-a-

dia da relação entre os participantes, tendo como mediador central o apresentador. Tais

vínculos se explicitam a partir de um diálogo cotidiano, especialmente, com aqueles

"cadeiras cativas", que estão, intermitentemente, na audiência, podendo até não ligar para

"não aborrecer", "não encher o saco", mas, permanecem "na escuta" e deixam sempre "um

abraço pro nosso amigo Nelson Augusto"; e falam do "programa jóia" que deixa o ouvinte

todo dia "ligadão na Universitária". Alguns ouvintes solicitam que ele lhes envie seu alô;

portanto, mesmo não fazendo pedido musical, querem uma saudação do locutor à sua
-Ipe oa .

É neste sentido que a ação afetiva pode contribuir como suporte de enriquecimento

desta análise. Sobre a ação afetiva, é importante explicitar o que escreve Weber:

A ação social orienta-se por comportamento de outros seja este
pas ado, presente ou esperado como futuro. Os outros podem ser
indivíduos e conhecidos ou uma multiplicidade indeterminada de
pessoas desconhecidas completamente. A ação social é determinada
também, dentre outros modos, pelo afetivo emocional. Este está no
limite ou além daquilo que é ação conscientemente orientada 'pelo

-lEstes vínculos são ilustrados de forma mais explícita, através de vários diálogos entre ouvintes e locutor, no

item referente ao desenrolar do processo de emissão-recepção mais adiante, neste mesmo capítulo.
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sentido C .. ). Por relação social entendemos comportamento
reciprocamente referido quanto a seu conteúdo de sentido por uma
pluralidade de agentes e que se orienta por essa referência. Toda
ação, especialmente a ação social e por sua vez particularmente, a
relação social, podem ser orientadapelo lado dos participantes e pela
representação da existência de uma ordem legítima (...) (Weber, 1991:
13, 15, 19).

ejo as pessoas que compõem a audiência desta produção como uma espécie de

"comunidade', reciprocamente construida a partir de referência legitimada na qual uma

pluralidade de indivíduos se orienta por uma crença de satisfazer à necessidade de acesso à

"música de qualidade", ou de estar em relação com outros, no sentido de fazer parte deste

grupo. Estas relações sociais parecem se orientar por um sentido de referência, de

pertença a este grupo que está na audiência da Programação do ouvinte. O papel do

comunicado r radiofônico neste contexto aparece como mediador dessas relações afetivas,

primárias, que permitem o indivíduo mover-se de uma condição de estar no anonimato. A

este respeito, há os depoimentos dos "cadeiras-cativas", que afirmam estar todo dia

"ligados aí" na Programação.

"Aqui é a Dra. Antônia; diga aí ao Nelson para dar o meu alô". Este afirma que

Dra. Antônia diz ficar de mau-humor no dia em que ele não lhe dirige um "alô". Outros

participantes se manifestam: "diga ao locutor para dar um alô aí para a Nina e o seu

esposo, Júnior, aqui no Prefeito José Walter". "Diga ao Nelson para dar um alô aqui para o

Álvaro, da turma boa do bar do Rogério". "Aqui é o Pois Zé. Quero mandar um alô para a

turma do Liceu. Diga deste jeito, 'Pois Zé', que é assim que eles me conhecem".

Este é o programa musical com o qual se identificam, em que a relação com a

outra pessoa e a preferência musical aparecem como motivos de associação. Nesta

"comunidade" de pessoas, a ordem difundida pelo coordenador da produção legitima um

ouvinte participe da produção em que laços afetivos parecem contribuir na construção de

um gosto musical.

Observe-se este depoimento de um receptor:

"O estímulo para a gente ligar é o Nelson diferenciar os ouvintes. O
Ranulfo, uma pessoa que tá todo dia ligando. Quando ele fala o meu
nome, eu sinto que fala com mais ênfase, mais atenção. Devo muito
isso a ele. O retomo vem e as pessoas sabem que a gente tem bom
gosto, que gosta da Elis Regina, eu, particularmente. Sabe qual é o
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endereço que estou. Perde um tempinho ligando, mas tem essa
recompensa. Quem assiste ou passa a assistir vê que Eduardo Amareto
é cabeleireiro, assiste à Programação do ouvinte, que trabalha a
memória de Elis. ais além, vão ver que tenho bom astral, mente
aberta para as amizades, faço produção" (Amareto, cabeleireiro,
Bairro de Fátima).

o significado do Programa é projetado como exercendo a educação musical.

Pode-se apreender e ta realidade a partir da noção de que na comunicação de

ímbolos o produtor empre cria expectativas a respeito das necessidades e potencialidades

daquele er com quem se relaciona. Faz sentido supor que um produtor pode criar um

público? É assim que as pessoas tentam conduzir suas relações e talvez se expliquem desse

modo os mitos que envolvem esse processo de estar em contato com o outro. Nenhuma

comunicação socializada existe, senão num processo compartilhado pela mediação de

certos símbolos e signos.

Esta discussão também reporta à noção de grupo, em Bourdieu (1989), enquanto

uma construção simbólica, concretizada na relação com a autoridade reconhecida.

No caso em estudo, o apresentador procura difundir, também, a imagem de um

grupo que, supostamente, se consolidaria no fazer-se da Programação. Nas palavras de um

entrevistado,

"Ele sempre fala que são os ouvintes que fazem o programa. Eu
lembro de uma vez que liguei para o Nelson e o parabenizei pelo
programa; ele disse: 'você não tem que me parabenizar, você tem de
parabenizar os ouvintes'. Isso é positivo. O aspecto democrático, de
ouvir a sociedade, de ouvir as pessoas, é fundamental" (Nelson
Martins, 42 anos, vereador bairro Antônio Bezerra).

Este ouvinte chama a atenção para o processo através do qual Nelson Augusto

constrói seus ouvintes e, embora não se estabeleça entre estes últimos uma hierarquia,

encontram-se, no interior desse suposto grupo diferenciações; dentre elas, destaca-se a

figura do "cadeira cativa". Reporta-me, ainda, à interatividade locutor-ouvinte, difundindo

a crença de que os ouvintes é que são responsáveis pela ''boa'' produção.
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Foto 26 - Nelson Martins, em entrevista concedida à autora, maio de 2001, Fortaleza

Observem-se trechos de depoimentos de participantes da Programação (colhidos

por ocasião da veiculação do Programa), em que aparece o elogio do ouvinte ao Programa

e, também, o realce que dão ao fato de se sentirem bem tratados ali:

"Gostaria de ouvir Amigo é para essas coisas, de Chico Buarque, para
manter acesa a nossa amizade, pois é este tratamento especial que faz
a gente voltar a ligar" (Gerardo, do Benfica);
"O programa é show". Nota 1000 para o programa. Nelson dá show
neste horário" (Antônio Carlos, do Centro);
'Quero parabenizar o Programa e dizer que sou ouvinte direto"
'Cláudio, da Maraponga);
"Quero parabenizar o Programa e dizer que, em matéria de cultura e
boa música, só tem a niversitária" (João Rodrigues, da Jurema-
Caucaia);
Quero ouvir ECT, com Cássia Éler. É o JoeI, do Benfica. Parabéns, de
coração, pelo programa que é muito bom! Mas podia durar mais meia
hora".
"Aqui é a Rosabele, do Papicu. Quero parabenizar ao Nelson pelo
programa que está muito bom!".
"Aqui é o Fran, do Edson Queiroz; escuto a Programação do ouvinte
todo dia".
"Aqui é Iracilda, do Montese; quero parabenizar o Nelson Augusto
pela Programação muito boa".
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Ao receber tais elogios, o apresentador sempre responde que, se o Programa está

cada dia melhor, é ''graças aos ouvintes que ojazem, com seu bom gosto musical".

meu ver, estrategicamente, o comunicador vai reproduzindo a mensagem do

ouvinte publicamente, e vai reforçando sua inserção e participação nesta co-produção

cotidiana, contribuindo para manter vivo o grupo de referência de participantes, reforçando

a incorporação da idéia de formação de uma "comunidade" em torno do Programa. Neste

proce o de interações apresentador-ouvintes, ouvintes-ouvintes se geram relações que

trazem à exi tência um grupo de ouvintes-partícipes. A autoridade de ouvinte como co-

produtor do Programa é reverenciada pelo produtor, diariamente.

ovamente aqui se explicita uma excepcionalidade do apresentador, que me remete

à ação afetiva e ao carisma que permeiam a relação da autoridade do locutor com seus

ouvintes.

elson retoma sua mensagem à audiência, lembrando que "quem faz o Programa

são os ouvintes", exercitando assim, habilmente, a chamada do solicitante parajazê-lo se

sentir participe, atento à co-responsabilidade de pessoas que passam a integrar a produção.

Reforça, assim, quotidianamente, aquela noção de ouvinte construído.

Percebe-se, freqüentemente, a incorporação da linguagem do apresentador por

aqueles que estão à sua escuta. O reconhecimento de autoridade do co-produtor do

Programa, na fala de Nelson Augusto, cuja crença é de que este ouvinte é "sujeito partícipe

e cativo" da produção, conduz à noção de grupo, na acepção de Bourdieu. Para este autor,

(...) representação depende tão profundamente do conhecimento e de
reconhecimento ( ...) [1989, p. 108]. O ato de categorização, quando
consegue fazer-se reconhecer ou quando é exercido por uma
autoridade reconhecida, exerce poder por si (. ..) [1989: 116].
(. ..) o efeito de conhecimento que o fato da objetivação no discurso
exerce não depende apenas do reconhecimento consentido àquele que
o detém; ele depende também do grau em que o discurso que anuncia
ao grupo a sua identidade, está jundamentado na objetividade do
grupo a que ele se dirige, isto é, no reconhecimento e na crença que
lhe concedem os membros desse grupo, assim como nas propriedades
econômicas ou culturais que eles têm em comum, pois é só mesmo em
função de um princípio determinado de pertinência que pode
aparecer a relação entre estas propriedades. O poder sobre o grupo
que se trata de trazer à existência enquanto grupo, é a um tempo um
poder de jazer o grupo impondo-lhe princípios de visão e de divisão
comuns, portanto uma visão única de sua identidade, e uma visão
idêntica da sua unidade (Bourdieu, 1989: 117).
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Depoimentos de participantes podem ser associados, ainda, à noção de carisma, no

pen amento de Weber:

O líder carismático ganha e mantém sua autoridade, exclusivamente,
provando sua força na vida. O carisma resulta na barreira qualitativa
da missão e poder do portador de carisma. Em sentido e conteúdo a
missão pode estar dirigida a um grupo de homens que são delimitados
localmente, etnicamente, socialmente, politicamente,
ocupacionalmente ou de alguma outra forma. Se uma missão dirige-se
a um grupo limitado de homens como é comum ela encontra seus
limites dentro deste círculo (Weber, 1946: 285).

articulação da mensagem pelo apresentador se dá de modo a chamar a atenção

ara a autoridade do ouvinte na condução do processo de produção; de modo a legitimar a

in ervenção deste e a fala do locutor, tornando reconhecida, desta forma, ainda, a

a oridade deste último.

Estas observações têm por base, também, depoimentos de entrevistados que

h gam a se sentir lisonjeados na condição de ouvintes "cativos". É o receptor constante e

q e vai, eventualmente, ao estúdio. Aquele que, ao viajar, vai ao Programa se despedir e

revela que viajará na escuta da Programação do ouvinte. O mesmo que, ao ir ao jogo de

- e 01 no PV72
, revela: "às vezes, o jogo está chato, ligo o rádio na Universitária para

ouvir o Xelson". "Tô ligadão em vocês, aqui todo dia. Diga ao Nelson para dar um alô pra

mim. no ar. É a Adeli, aqui no Monte Castelo". Assim, esse receptor não só se vê cativo,

mas quer comunicar ao apresentador sua condição. A observância de ouvintes que passam

a -e entir reconhecidos pelo locutor reporta a colocações de Wolf acerca da contribuição

do mas. media na reprodução da realidade social

-: Estádio Presidente Vargas, popularmente conhecido como PV, localizado no bairro Benfica.
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Uma visita ao bar do Roqérlo"

Foto 27- Uma visita ao "Bar do Rogério", no Presidente Kennedy, em 06/04/2001

Rogério, ao ver Nelson chegar, foi dizendo "vou botar esta música que sei que o

Nelson gosta - Tigresa, com Caetano Veloso".

Ao entrar no "Bar do Rogério" naquela noite, de surpresa, Nelson Augusto foi

saudado, com alegria, pelo próprio dono, acompanhado de alguns dos seus fregueses mais

assíduos (o professor Femando ....). Foi uma demonstração muito interessante da existência

dessa espécie de rede de relações formada e dinamizada por intermédio da Programação do

ouvinte. Como em um encontro de "velhos amigos", a conversa fluía facilmente, voltando-

se, obviamente, os assuntos ao campo musical, tendo como referência central o Programa.

Ou seja, tudo ali passava, de algum modo, pela Programação que, afinal, possibilitou a

73 Como parte da pesquisa, acompanhei o apresentador ao "Bar do Rogério", destaque de assiduidade na

audiência cotidiana. A esta visita Nelson atribui o significado de "encontro histórico". O ouvinte estava

fazendo seu aniversário neste final de semana.
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inserção dessas pessoas, e de tantas outras mais, numa imensa rede estendida, hoje, dentro

da cidade e nos seus arredores.

Assim, fui observando, na ocasião, cada detalhe, as palavras dirigidas "ao elson",

os gestos, os olhares, os pedidos de autógrafo em capas de discos, os comentários sobre

pas agens do Programa, sobre gostos musicais, inclusive de outros ouvintes, conhecidos

também somente "nas ondas do rádio". Enfim, de repente, me vi numa outra dimensão de

um cenário que já me era bem familiar, agora, podendo participar, diretamente, desse

encontro pessoal entre emissão e recepção. Nesse sentido, dentre outras coisas, chamou-me

a atenção, já na chegada, aquela primeira iniciativa de Rogério, pondo a música para tocar,

por aber "que o Nelson gosta", a meu ver, punha à mostra o desejo do ouvinte em

evidenciar uma espécie de cumplicidade, revelando-se, assim, íntimo do gosto musical do

produtor embora não o conhecesse, até então, pessoalmente.

Quando, em certo momento, Rogério falou que ma pedir uma música na

Programação de segunda-feira, com Chico Buarque e João do Vale, elson respondeu:

"Carcará" e ele disse: "isso mesmo; olha como ele já sabe!" E, durante todo o tempo de

no sa permanência no Bar, Rogério punha pra tocar músicas que "sabia" correspondentes

ao "gosto do elson": Caetano, Chico, Pessoal do Ceará, Cartola, Milton ascimento ... O

repenório coincidia com canções veiculadas pela Programação do ouvinte. E foi servindo

erveja: o final, disse: "a conta já tá acertada; afinal foi um grande prazer, um presente

de aniver. ário, conhecer pessoalmente o Nelson Augusto", recusando a insistência do

produtor em pagar a despesa.

Dessa maneira, portanto, aquilo que seria uma simples visita ao "Bar do Rogério",

transformou-se numa verdadeira festa. O apresentador parecia reinar no recinto.

O ouvinte Alexandre pedira, antes, ao elson para autografar um CD. Chegavam

pe oas e o Rogério, com certo ar de vaidade, ia apresentando:

- aqui é o el on Augusto!

- O el 011 Augusto?! É nada! Estória! Conversa!
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Foto 28 - "Noite de autógrafos" (1), quando da primeira visita de Nelson Augusto ao "Bar do
Rogério", no Presidente Kennedy, em 06/04/2001

Com espanto, alguns duvidavam. E quenam ser fotografados com o Nelson. O

mesmo Alexandre disse ouvir a Rádio Universitária desde 1989; a Programação do ouvinte

ouvia há dois anos. Formaram um começo de fila para pedir autógrafo. O primeiro a

solicitar que Nelson autografasse o seu 1°CD (um Cd do "Pessoal do Ceará") foi Rogério.

O apresentador se mostrou constrangido: "não sou eu o autor do CD"; porém, diante da

insistência de Rogério, escreveu: "Rogério ouvinte de bom gosto musical, parceiro da

Programação do ouvinte.foi um grande prazer estar aqui com você. Nelson Augusto".
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Foto 29 - ". 'oite de autógrafos" (ll), quando da primeira visita de Nelson Augusto ao "Bar do
Rosérío" no P 'dente Kennedy, em 06/04/2001

E e conjunto de atitudes, gestos, palavras, etc. vai, assim, reforçando aqueles afetos

que vão permeando a consolidação das interações cotidianas .

• aquela "festa", era visível a atitude de Rogério, em agradar o Nelson, como disse

antes colocando para tocar canções do gosto musical do locutor, chegando um momento

em que um freguês pediu permissão ao Nelson (e não ao dono do bar) para ouvir a canção

Ex-amor, com Martinho da Vila.

O professor Fernando disse: "aqui é o bar Academia". Nelson reforçava o dito do

professor Júnior, segundo o qual Rogério 'faz mais do que o ministro da Cultura por este

bairro'. E Rogério ria, lisonjeado. O professor Fernando, um dos assíduos fregueses que

costuma pedir músicas no Programa, ressaltava a consideração que Rogério tem à Rádio

Universitária e disse: 'aqui é um poço de cultura'. Ele, quando estudante de História, foi

contemporâneo de Nelson na UFC, falou: "o Rogério era doido pra conhecê-Io. Eu disse

que ia lhe trazer aqui. Digo para ele: 'o Nelson é de carne e osso como qualquer um de

nós'''.
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elson Augusto insistia em se fazer entender com sua concepção de um ouvinte

participe de sua produção: "só existe o programa porque vocês estão lá", enfatizando o

proce so de comunicação como um processo de mão dupla.

Esta ênfase aqui, explicitamente, verbalizada pelo locutor, pode ser eficaz para

segurar o ouvinte na audiência também, quando se manifesta a partir de outras atitudes

dentro do Programa, como o ritual de agradecimento aos ouvintes, exercido

otidianamente. Neste momento, no estúdio, observo o manuseio que o produtor costuma

fazer das fichas dos programas de véspera, da antevéspera e outros, buscando, assim, não

e o contato com quem ligou, mesmo em dias anteriores.

Foto 30 - "Noite de autógrafos" (Ul), quando da primeira visita de Nelson Augusto ao Bar do
Rogério, no Presidente Kennedy, em 06/04/2001
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Foi muito interessante observar a forma como Nelson foi recebido, não só pelo dono

do bar (Rogério), mas também por outras pessoas presentes ao recinto, seus freqüentadores

e assíduos ouvintes da Programação. A espontaneidade, o carinho, as palavras, risos, e

gestos que pude observar no tratamento dispensado ao produtor por essas pessoas pareciam

expressão de uma velha amizade. "Sua majestade, Nelson Augusto". Na verdade, aquilo

tudo se construiu "no ar", na relação emissor-receptor e se constitui num componente

bastante significativo na construção do que estou chamando aqui de rede de interações ou

sociabilidade, a partir do Programa em estudo.

Como se dá o processo de emissão-recepção no cotidiano
desta Programação

Conforme referido anteriormente, a cada edição da Programação do ouvinte,

observa-se um jogo de aproximação, um apelo do apresentador à participação de ouvintes.

As interações referidas ao longo deste capítulo evocam a contribuição de Zumthor

para a compreensão de processos comunicativos, verificando que a arte toma forma

humana e social por meio da voz humana, caso se estabeleça uma relação bastante estreita

entre intérprete e auditório (Zumthor, 1993: 227). Aí está um dado fundamental que se

prende às estruturas da linguagem humana. Também me lembra Zumthor, para quem a

comunicação oral não quer monólogo puro. Requer interlocutor, mesmo se este se reduz ao

papel silencioso. A comunicação oral associada ao verbo poético exige afetividade,

sociabilidade, um talento de jazer rir ...(Zumthor, 1993: 222).

Duas ouvintes chegam ao estúdio e uma se apresenta; em seguida, ainda dirigindo-

se ao apresentador, aponta para a outra e diz: "esta é sua jã". Pede para ele gravar uma

fita. Uma outra ouvinte revela, pelo telefone: "aqui é Odete, do Jardim América, quero

agradecer ao Nelson Augusto por ter lembrado de mim". De imediato, a ouvinte contata a

produção no retomo ao agradecimento de audiência, feito pelo produtor.
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A respeito desta cumplicidade, elson Augusto mostra-me a carta que um ouvinte

lhe enviou com elogios à produção do programa Brasileirinho'", que ele responderá, por

ocasião da próxima edição daquele programa. O mesmo se observa com relação à

Programação do ouvinte. Estas situações podem elucidar a interatividade de receptores

com a produção.

Ob erve- e a fala do apresentador: "Agradecendo a audiência da Dra. Míria, lá em

Ies ejana, que faz uma saudação a todos os seus colegas veterinários, neste dia 09 de

etembro de 001 dia do veterinário".

Este ritual de agradecimento da audiência, como pude observar no estúdio, ocorre

mesmo e o ouvinte não ligou naquele dia. O locutor agradece a audiência aos solicitantes

de canções no dia anterior. Já parece um pressuposto do apresentador a presença do

ouvinte e este a confirma, telefonando ou em depoimento: ''Diga ao elson que aqui é a

il ana; eu moro é no Itaperi, não é no Passaré; não sei de onde ele tirou este Passaré". o

ca o, esta ouvinte se pronuncia após o emissor ter agradecido sua audiência, confundindo,

no entanto, o nome de seu bairro. Esta vigilância que o receptor exerce, em relação à forma

de o comunicador identificá-lo, é interessante para se ver a importância que ele atribui ao

seu reconhecimento pelo locutor, por ocasião de sua participação no Programa.

Situações como estas revelam uma relação locutor-receptor que me parece

construída no diálogo cotidiano da audiência com a Programação do ouvinte.

Sobre a linguagem dialógica na comunicação oral de arte, estas situações evocam

Zumthor que se refere ao fato de que interpelar o auditório é uma das regras do jogo da

performance, aqui vista como técnica da oralidade (Zumthor, 1993: 227). O autor refere-se

à pregação litúrgica da Idade Média. Uma doutrina franciscana desta arte anuncia usos de

meios irracionais de persuasão, tudo o que emociona, inquieta e perturba, inclusive um

acompanhamento musical (Zumthor, 1993: 237).

Conforme disse antes, a partir de um certo momento, ao longo da pesquisa,

participei do Programa, e obtive do coordenador a permissão para desempenhar o papel de

telefonista, o que se constituiu numa ótima oportunidade de contato com os ouvintes. Em

-4 O Brasileirinho, conforme citado no inicio do capítulo, é uma das produções de Nelson Augusto na

emissora.
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uma de sas ocasiões, ao atender a ligação de uma pessoa, desenvolveu-se entre nós o

guinte diálogo:

- Aí agora tem telefonista?
- Faç o lima pesquisa obre o programa do Nelson.
- Eu ou a 11° J dele.
- D' -m u tele one pr'a uma entrevista.
- TOc' e á cuidando bem dele?
- Estou cuidando da minha pe quisa.
-. Ientira

Ob ervem-se outro diálogos, ao telefone. entre' ouvintes cativos" e a pesquisadora,

ilustrando a criação de vinculos afeti o , na rede de interações que se forma a partir da

Programação:

- Good night! Ah, ah, ah, ah! [risos] Cadê o elson?
- Está na discoteca.
- Ai meu Deus! Eu tinha umas coisas para perguntar para ele, mas ele não
pode atender, agora só rfeira. Qual a música que tem, pra mim hoje?
pr'a manhã eu quero "Sal da terra", com Simone. Diga a ele que bote minha
música de hoje, "Mistérios do amor", com Amelinha; se não eu mato ele (estou
brincando!).

o locutor comenta que fará veicular a música solicitada, apenas no final, como uma

estratégia para "garantir" a audiência daquele ouvinte em todo o Programa, uma ilustração

da interdependência entre ações de emissor e receptor. Afinal, para o locutor, o que o

motiva, dentre outros aspectos, é o "retorno do ouvinte", conforme aparece a seguir:

Em uma das minhas idas ao estúdio, atendo ao pedido de Rebeca, do Centro, que

quer ouvir Precisamos de amores, com Paulinho Pedra Azul, e indago, então:

Estava sumida? Nunca mais tinha pedido música!
Ela responde, perguntando: "como você sabe?".
Respondo: assistindo aos programas.
Ela acrescenta: "mudei de trabalho; mas, quando dá, escuto".

Ao agradecer a audiência, o apresentador diz: "agradecendo a audiência de

Rebeca, do Centro, que voltou a ligar aqui pra a gente".

Aqui, o locutor chama de volta à participação o ouvinte ausente, temporariamente,

ou procura enaltecer o seu retorno à produção. Como lembra o Ranulfo, do Parque-Araxá,

"se a gente fica sem ligar, Nelson sente afalta da gente!".
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Atendendo essas ligações telefônicas, conversando com os ouvintes, por ocasião

das entrevistas ou em outras eventuais circunstâncias, percebi o quanto alguns deles

procuram ultrapassar os limites da formalidade, expressando a vontade de estabelecer com

o apresentador uma relação mais informal, pessoal; alguns, implícita ou explicitamente,

indicando o seu desejo de uma relação afetiva-amorosa, que ultrapassasse, portanto, o plano

de uma simples amizade. Nesses termos, cito, como exemplo, o ouvinte que pergunta ao

elson se não esteve na "parada gay" 75, e acrescenta que pensava encontrá-l o por lá. O

trecho que segue é também ilustrativo a esse respeito:

[ouvinte homem, ao telefone com a pesquisadora]
Cadê o Nelson?
Não está no estúdio no momento
Ele tá bonito?
[sem entender bem a pergunta] se estou bonita?
Não, tâ dizendo o Nelson!
Você acha ele bonito?
Quando corta o cabelo curto, fica bem bonitiml

Ouvinte [mulher]: - quem é esta Inês que está ai com você? Não estou
gostando nada disso ...

elson: - ela faz uma pesquisa
Ouvinte: - Tenho uma fita para você gravar

elson: - pois traga
Ouvinte: - não vou pessoalmente pr'a não quebrar o encanto
• Telson: - pois mande por alguém.

ocasião [ouvinte homem, com a pesquisadora]:

noite.' Tava doente, por isso não liguei ontem.
em, agora?
Ihor agora porque já não sinto dor. Cadê o Nelson?

lia di coteca.
o o. elson para sair comigo, ir a um barzinho que só toca MPB, mas

nuncapode! Você vai no show da Marisa Monte?
I não.

1Ol. do lhe Wall?

ir. mas é tão longe! O show do Lulu Santos, não gostei não. Apareceu
uallgue, quase quebraram o braço de um. Chamavam o Lulu Santos de

julho de 2001. na Avenida Beira Mar.
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bicha. O show parou três vezes! Já pensou que imagem ele vai levar da gente?
O da Ri/a Lee, 76 adorei I

A respeito dos laços afetivos que atravessam a relação de ouvintes com a produção,

ressalto, ainda, outros diálogos:

- Boa noite! É a grande Inês do Parque-Araxá ?
- Grande, não sei. Mas é a Inês, sim.
- Gostaria de pedir uma página musical. A música 'Madame fulano de tal',
com Elizeth Cardoso.
- Ok, tá anotado.
- Posso mandar uma música para você?
-Pode'
- Mas essa que pedi não é apropriada. Para você vou pedir outra: 'Você é
linda', com Caetano Veloso.

Manifesta-se, na brincadeira, um "ouvinte anônimo", expressando criatividade

para caracterizar a suposta existência de uma liberdade ou intimidade na relação:

Boa noite; é a Inês?
É, obrigada pelas canções que vocês me mandaram.
Hoje quero Carolina, com Chico Buarque. Você gosta?
Gosto!
Mas hoje não vou mandar para você, podem desconfiar! Vou mandar para
a Carolina. Tchau, Carolina!

Este diálogo acena para a criatividade do ouvinte, ao adotar um pseudônimo, num

disfarce para expressar seus afetos de forma menos visível, nas relações construídas com o

cotidiano da produção. Outras vezes, os ouvintes parecem querer "prestar contas" à

Programação:

É a Inês?
Ôi, Cláudio!
Sentiu minhafalta?
Senti. Tava viajando?
Viajei, mas cheguei já estou ligadão aqui de novo
Viajou para onde?
Fui para ltapajé, Sobral, mas já estou aqui ligado. Anote aí a música
Espinha de bacalhau, com Gal e Ney Matogrosso. Vou mandar para você
que sei que você tem bom gosto. Diga ao Nelson que mando um abraço.

-6 O ouvinte se refere a uma série de eventos promovidos na Praia de Iracema.
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É constante o envio do abraço para o apresentador. Esta necessidade de extemar um

sentimento afetuoso - e que acompanha quase sempre o pedido da canção feito pelos

ouvintes "cativos" - parece trazer consigo, dentre outros aspectos, a vontade de

vivenciar/demonstrar a existência de uma relação pessoal (e não apenas uma interação

ouvinte-locutor), reveladora, também, de uma relação de proximidade/amizade. O ouvinte

referido liga, diariamente, e confirma sempre sua condição de "ouvinte cativo", nunca

esquecendo de mandar o "abraço para o Nelson".

Também a partir da descrição desta dinâmica, vêem-se pessoas que parecem, assim,

buscar, em suas fantasias, o contato pessoal com aqueles que coordenam a produção,

dividir com eles seus contratempos e alegrias cotidianas, tirando dúvidas a respeito de sua

memória musical, buscando informações, fazendo considerações porque se ausentou da

audiência, narrando venturas e desventuras diárias. Desejam a companhia do apresentador

também em espaços de convivência que extrapolam o âmbito do trabalho. A relação não

envolve apenas a esfera profissional, como disse antes; parece criar raízes afetivas que

fazem do produtor um alvo de desejos de que ele seja um partícipe dos grupos de referência

dessas pessoas. este sentido, se estabelece uma certa cumplicidade entre ambos, a partir

dos afetos construí dos.

Convém lembrar que, nessa relação, também aparece o conflito, o que é

compreensível, não só por fazer parte das relações sociais, mas especialmente, na proposta

que abre espaço a um diálogo com uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes.

Ouvintes que, eventualmente, demoram ao telefone, acabam por impedir a participação dos

outros, que tentam acessar a produção; o eventual pedido não atendido é motivo de queixa

do solicitante; o ouvinte que quer falar "com o Nelson" e tem sua tentativa frustrada, em

função de alguma eventualidade, enfim, todas essas são situações que desagradam a

recepção, nem sempre compreensiva com os limites que a coordenação lhe coloca.

Ainda sobre essa relação ouvinte-emissora e/ou ouvintes-apresentador de

programas, é interessante o depoimento de uma funcionária da emissora:

"Eu atendi milhares de telefonemas: 'olhe, você não fale daquele
assunto, não toque aquela música, aquele locutor... '; ele quer que a
Rádio funcione como ele gosta. Eu acho isso muito carinhoso, porque
tenho a impressão que o ouvinte tá em casa, a Rádio é dele para ele,
isso é muito bom; é diferente o ouvinte se relacionar com a emissora
que não está nem ai para você; o ouvinte pensa: 'não vou ligar porque
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eles não vão me ouvir'. Aqui eles sabem que tem alguém que vai dar
atenção para ele porque o grande objetivo da emissora é tocar o
coração do ouvinte, falar no pé do ouvido do ouvinte e aqui nós
fazemo i to" (Leó Calvet, funcionária da FM Universitária).

"ê- e. as im, conforme estes trechos, como a relação sai de uma dimensão

estrnamen e pro ional.

Ob ervem-se outros depoimentos:

"Boa noite, Inês; Senti sua falta! Quero a música ... Estou ligadão
aqui, viu? Baixei o rádio só enquanto falo com você, mas estou ligado
aí. Boa noite! Um beijo, amorzão".
"Aqui é Bruno, do 'Gente de luta'. Quero mandar um abraço, e

oferecer a próxima música para meu amigo Nelson Augusto; ele me

conhece; e para todo o pessoal aqui do Monte Castelo".

A observação do fenômeno da comunicação no contexto em estudo parece romper

om uma orientação de pesquisa que vê emissores como manipuladores de dóceis

. ên ia e acena para a compreensão dos processos comunicativos na perspectiva

erdependente de ir e vir, entre produtor e receptor, que caracteriza a emissão-recepção.

ob esta ótica, considero que o apresentador da Programação do ouvinte revela

onhecer bem o percurso dos seus ouvintes, sobretudo os "cadeiras-cativas" como

Amareto: morava no Montese, mudou-se para a Aldeota, foi para a Beira Mar, depois saiu

para o Centro e, agora, está na Aguanambi. Um verdadeiro cigano!", diz o produtor.

Demonstra conhecer também o gosto musical do ouvinte. Assim, quando "o Cid, da

Varjota", pede a canção These are the songs, com Elis Regina e Tim Maia, Nelson Augusto

aproveita para mandar a música "também para o Amareto, no Centro, outro Ia da Elis,,77. A

propósito, observe-se o diálogo entre o receptor e a pesquisadora, ao telefone, em resposta a

uma intervenção do apresentador:

- Boa noite! Quero ouvir Como nossos pais, com Elis Regina.
- É o Amareto?
- É o Amareto, aqui da Agunambi.

Esta é uma prática muito comum, por parte do apresentador, com relação aos seus ouvintes "cadeira

cativa" .
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- Conheçopela voz e pelo gosto musical.
- [riso] O elson deu todo o meu trajeto. Disse que sou um cigano!
Morri de rir. Diga a ele que mando um abraço e agradeço sua atenção!

A estrutura de apresentação do Programa é um meio que contribui, assim, para a

reprodução dessa "comunidade" de ouvintes: [o apresentador] "Agora, a música Ponteio,

com Edu Lobo que vai para o jornalista .... no Diário do Nordeste, e aproveito para enviar

também para a professora Eva, da UFC, que gosta muito desta música". Ele comenta o

retorno desta ouvinte - que acompanhava o Programa pelo rádio do carro, em trânsito -

acessando a produção, através do celular, indagando-lhe se ele quer matá-Ia de surpresa!

Revelando de público o gosto do ouvinte, o comunicador vai demonstrando o seu

conhecimento ou a relação de proximidade com a audiência e, também, vai tornando

aquele ouvinte e o seu gosto musical conhecidos para outros integrantes dessa suposta rede

ou "comunidade", ao mesmo tempo em que reforça a participação, através de suas

mensagens. Neste contexto, ouvintes são sujeitos concretos, singulares, são nomeados pelo

apresentador por um nome próprio, um local de residência. Passando a serem assim

identificados também por outros ouvintes como sujeitos protagonistas da ação

comunicativa. Ilustrando meus comentários, observo estas colocações de um ouvinte:

"(. ..) É legal porque o Programa possibilita a participação de pessoas.
Coloca na freqüência um monte de gente reunido. Ele divulga
pensamentos, gosto do ouvinte pela música; na hora que ele pede, tá
se mostrando para a sociedade. O Programa é instrumento que faz as
pessoas se comunicarem; não preciso me comunicar com Rogério no
bar, no Presidente Kennedy, para saber que ele existe. Não precisa o
Rogério falar com a Dra. Antônia para ela saber que ele existe e tem
um bar no Presidente Kennedy. Quando ele fala de Dra. Antônia, no
meu inconsciente é como se estivessem no Programa a Dra Antônia e
os pacientes. Ela pode estar em casa, para mim ela está no plantão, no
hospital e os pacientes estão ouvindo também. O Belém que é muito
falado, o Ranulfo ... " (Patrício, 42 anos, advogado, bairro
Aldeota).

Aqui, este informante vai se referindo às pessoas que ele passa a conhecer por estar

na audiência da Programação, e que participam do ritual de audiência cotidiana. Sua fala

identifica o Programa como espaço que permite a articulação de pessoas dos diversos



155

pontos da cidade. É o caso de Gerson, do condorninio da Aeronáutica, no Antônio Bezerra,

que torce pelo Fortaleza, e oferece a música Leão para o Ranulfo, que sabe ser torcedor do

Ceará e que, na entrevista, fala não conhecê-Io pessoalmente, "encontrando-se" apenas

enquanto o Programa está no ar78
. Ou o ouvinte que envia a canção Paisagem na janela

"para toda a torcida tricolor". Ou o Maurício, do Monte Castelo, que envia a canção para

os ouvintes da Programação. Vai se consolidando, assim, esta audiência que, permeada

destas interações, parece se constituir num espaço que reconstitui memórias.

A respeito da relação entre especificidade do meio de comunicação e a recepção da

mensagem pelo destinatário, é interessante lembrar a análise de Wolf de acordo com a qual

as exigências organizativas estruturais e características técnico-expressivas, próprias de

cada meio de comunicação de massa, são elementos fundamentais para determinação de

reprodução de realidade social fomecida pelos mass media.

Ressaltando mediações entre o rádio e seus receptores, Macluhan (1964) atribui a

este meio de comunicação "facilidades de relações íntimas descentralizadas, tanto no plano

pessoal como em termos de pequenas comunidades. Tem a tendência em ligar intimamente

os diferentes grupos de uma comunidade manifesta claramente no culto do disk jóquey e

no uso que faz do telefone" (Mcluhan, 1964, p. 345)79.

Uma interatividade parece ser observada quando, intermitentemente, tentamos

acessar a produção sem sucesso. Muitas vezes, o ouvinte telefona e só consegue retomo de

sua ligação, por parte do apresentador, no final do Programa, em virtude de encontrar-se a

linha telefônica constantemente ocupada. Há pessoas que ligam 30 minutos antes do inicio

do Programa, alegando não conseguir linha durante a sua veiculação. Situações pitorescas

podem ser observadas como no dia em que a Rádio saiu do ar, em alguns locais, e ouvintes

ligaram querendo saber "por que não pega a emissora". Uma pessoa, da Varjota, ligou

indagando: "Por que não tá pegando aqui? Já liguei três rádios, o waik man, até o rádio de

pilha, e não pega. Por que, heim? Ô meu Deus! Eu estou tão triste!" O bloqueio do

exercício de afetividade se dá refletindo-se quando a pessoa expressa frustração com

dificuldades técnicas que interferem no seu diálogo cotidiano com o apresentador e os

-8 Estes ouvintes são simpatizantes dos times que fazem o maior clássico de futebol da cidade: Fortaleza x

Ceará.
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demais co-produtores da Programação. Tais observações me fazem lembrar a idéia da
\

existência de uma rede de ouvintes, respondendo a um ritual cotidiano de comunicação

oral, musical e poético.

A relação locutor-receptor parece especial quando observamos a dinâmica da

Programação do ouvinte. Verifica-se, cotidianamente, a atenção que o apresentador tem ao

nomear todos os participantes da Programação, destacando-se aqueles com os quais já se

familiarizou, os chamados "ouvintes cativos', os quais são nomeados mesmo que não

participem da Programação, de imediato. Minhas considerações apoiam-se no

acompanhamento cotidiano do Programa, ao vivo, no estúdio da Universitária e em

entrevistas aos receptores, como vemos em situações que aparecem ao longo deste

trabalho.

O pedido musical dá o sentido da participação. É o pedido que mantém o ouvinte

vinculado ao programa. E a partir do pedido, de seu "bom gosto musical", que este passa a

ser reconhecido pelo comunicador, reconhecimento que pode se expressar, em meio à

audiência, de diferentes formas. E, na medida em que se integram à "comunidade", os

participantes passam a ver esse reconhecimento como uma espécie de direito conquistado.

sim é que, por exemplo, Francisco Antônio pede a música Ave Maria na rua, com Raul

Seixas, e questiona a não-veiculação do nome de seu bairro, Vila Manoel Sátiro, por

ocasião do agradecimento da audiência; e um outro informa ao apresentador que seu nome

"é Rogêr, nào é Roger".

Há um ouvinte que costuma ir ao estúdio trocar confidências com o apresentador.

Referindo-se ao significado da Programação, revela: "Dá uma sensação que você tá

fazendo o programa; você pode tá cativando alguém, a pessoa vai dizer, 'não conhecia essa

música, ele tem bom gosto' ...". Ao solicitar a canção, pede para eu registrar ''Ednardo

Honório", para diferenciar de seu xará'" no mesmo bairro.

Chamo a atenção para o fato de o ouvinte querer assinalar as diferenças, por

considerar relevante essa preocupação com uma auto distinção, de certo modo, chamando

para a visibilização de sua própria pessoa, o que se vê até quando adverte quanto à fonética

adequada de seu nome, ao ser veiculado pelo locutor.

80 Pessoa com nome semelhante ao seu.
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A identificação que o apresentador faz de seu ouvinte através do pedido é um

aspecto que diferencia o Programa de outros, já que este enfatiza uma pessoalidade,

singulariza aquele a quem a mensagem se destina. ão só por mencionar o nome, mas por

ir no dia-a-dia, descobrindo expectativas do ouvinte e trazendo-as para compor a

linguagem com a qual o locutor desenvolve seu diálogo cotidiano com o conjunto de

pe oas que fazem a produção.

e. e re peito o seguintes depoimentos e diálogos de assíduos participantes são

ilu trativo . [ o encaminhar o seu pedido] um ouvinte me disse: "Para você gostar de

mim. de 'ital Faria; o elson conhece demais essa música". Quero ouvir Estrela reticente,

com Je é: o el on sabe! Eu já pedi essa música, outras vezes". Aparece aqui, portanto,

aquele conhecimento que ultrapassa as relações formais, teoricamente esperadas entre

emi or e receptor. Assim, aquele que telefona não diz, por exemplo, "o locutor conhece

e a mú ica". mas sim, "o elson conhece demais", deixando implícito, ainda, que, o

conhecimento da música, por parte do apresentador, decorre da identificação que fará do

olicitante; algo que se traduziria como: "dizendo o meu nome, ele sabe quem sou e

onhece o meu gosto musical".

Esta participação ou esse conhecimento que é suposto o apresentador ter, em relação

à vida de ouvintes, através de pequenos detalhes, aparentemente insignificantes, no

onjunto e no contexto do Programa são de grande importância na consolidação da rede de

interações. Refiro-me, por exemplo, a: entonação da voz do apresentador; à sua

preocupação permanente, com os ouvintes, mencionando, quase que invariavelmente o

bairro em que moram ou o lugar em que se encontram "na escuta do Programa"; a evocação

de gosto musicais específicos, de cada um, a simples menção do nome do ouvinte; e às

denominaçõe , criadas por ele, alusivas às suas preferências pessoais como: "Edvaldo, o

grande botafoguense da Pe. Mororó"; "Gérson, do condomínio da Aeronáutica, o torcedor

tricolor"; o grande Amareto, fã de Elis, com sua foto estampada ai na revista Contigo";

"Olha aí o meu xará!" [se o solicitante se chama elson]; ''Dra. Antônia, beatlemaniaca";

Ranulfo, torcedor do Ceará, que "chegou ali chateado com a derrota do Ceará de 2xO para

o Hawaí, mas, a gente diz para o Ranulfo não desanima que sábado a gente se recupera ...".

Enfim, são veiculados pelo Programa todos esses pequenos "recados" ou mensagens,

contendo um código especial de comunicação, no qual se imprimem relações de
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entimento, cumplicidade, quer em termos de gosto musical, pelo esporte, quer pela

afinidade de preocupações com as campanhas de cunho social ou por qualquer outra via.

Além do telefone, ouvintes se utilizam de outros meios de comunicação para referir-

e ao trabalho do apresentador ou estabelecer diálogo com este: jornais, cartões, cartas,

computador. ete. As motivações que os encaminham ao produtor podem ser de origem

variadas. de de um elogio à produção, traduzindo desde o desejo de partilhar com ele sua

sati - fação com o Programa até a divulgação de assuntos de seu interesse ou dos seus grupos

de referên ia. Assim, temos a carta do ouvinte João Teles, universitário e professor,

re idente em Maracanau, representante do grupo Legado de esperança:

Caro elson,
Gostaria de convidar você e os amigos da região metropolitana de
Fortaleza, para participarem do grupo de estudos políticos e sociais não
partidário, "Legado de esperança". Este grupo foi inspirado no
educador pernambucano Paulo Freire.
O grupo, em suas discussões, refletirá sobre os problemas da RM e
tentará identificar suas principais chagas sociais (. ....).

João Teles de Aguiar

Observe-se a carta do ouvinte do Programa à editoria de Opinião do jornal O Povo,
em 08.08.00:

A força da voz.
Há pouco mais de 2 anos, conheci um cidadão chamado elson
Augusto na Rádio Universitária. Passei a freqüentar a Rádio .... para
conhecer aquele audacioso jovem e constatei a veracidade do que fala
e não apenas isso mas, seu empenho para manter,incentivar divulgar
sem apoio comercial de quem quer que seja uma música de qualidade
indiscutível. Gostaria de ver o cidadão Nelson Augusto no seu devido
lugar dentro do cenário artístico musical da terra, especialmente, nos
meios de comunicação escrita televisada. O que não seria nenhum
favor.

Edmar Ventura.

Eventualmente, D. Luiza, de 66 anos, Vai ao estúdio levar presentes ao

apresentador. Este, atendendo ao seu convite, já foi almoçar em sua casa. Ela enviou-lhe

anão. das edições Paulinas, com o seguinte texto:
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Amigo: Com você tudo fica mais fácil. Obrigada por sua presença.
Fortaleza, 13.05.95
Nelson

Gostaria de agradecer pelo carinho e atenção a mim dedicados por
você no seu programa. Sou sua Ia e adoro sua comunicação alegre e
simples. Um abraço especial.

Luiza Felipe.

Foto 31 - Enquanto concede entrevista à autora, Dona Luiza revela que acha muito
importante ter esse amigo. Janeiro de 2001.

" unes (1998: 57), citando Schwartzenberg (1977: 172), chama a atenção para usos

que podem ter o carisma que permeia a autoridade de um líder, o qual lança mão da

linguagem radiofônica. Refere-se ao fato de que o "rádio constituiu um instrumento de

repersonalização de poder" e, "ao restituir à palavra e à voz do dirigente toda a sua força,

ele corria o risco de permitir o reaparecimento das mais diversas atitudes afetivas, com

relação ao poder". Para além do critério racional, afirma a autora, ele teria a capacidade de

despertar sentimentos de atração ou repulsão, de simpatia ou antipatia, através de um

contato direto - ainda que ilusório - que se estabelece entre o líder e o ouvinte.
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A literatura consultada me ajuda, em parte, a compreender o programa em

discussão, como espaço reconstrutor de sociabilidade e memórias, sendo-lhe também

atribuídos novos sentidos. Isso ocorre, por exemplo, quando ouvintes "cativos" atribuem ao

locutor "um lugar especial", quando é visto como tendo "dons especiais", "é a varinha de

condão que entende tudo e sabe tudo", alguém cujo gosto musical é seguido por várias

pe oa. o entanto, se atentarmos para a complexídade que envolve estes processos

omunicativos mediados pelo afeto, vêem-se, ainda, depoimentos de vários ouvintes que

falam de uma relação igualitária, em que o comunicador não é percebido como um

perior, mas como um igual, de uma sabedoria acessível.

Observo que relações afetivas passam a direcionar o gosto musical dos ouvintes. O

.omunicador parece ser alguém que pode estar presente em seus grupos de referência,

alguém que é transformado num confidente, como se fizesse parte da vida do ouvinte. Suas

in erpelações, seus apelos à participação podem despertar fantasias dos ouvintes que se

em "enturmados", como que irmanados num gosto musical, no exercício de uma

a itude partícipe daquela produção; portanto, protagonistas associados na criação de toda

uma história.

Ressalto que, aSSIm como o apresentador evoca essa igualdade ao se referir,

q otidianamente, ao "amigo ouvinte", o solicitante da mensagem musical também quer

deixar um abraço para "nosso amigo Nelson Augusto ", quando solicita, pelo telefone, a

an ão desejada. A visita que este último fez ao "bar do Rogério", contribuiu também para

e eitar laços, do mesmo modo que o convite do locutor ao ouvinte para gravar canções no

estúdio. O apresentador veicula músicas de estilos variados, agradando a pessoas de gostos

di ·er o . portanto, não impõe seu estilo, mesmo que tente conquistar o ouvinte nesta

rela ão construída no cotidiano quando, através de uma linguagem peculiar, reforça a sua

participação, como quando diz, no ar: "professor Ari Capelari, professor de música que é

gaúcho. há pouco tempo em Fortaleza, e já está ai demonstrando seu bom gosto musical,

ouvindo a Programação do ouvinte". Ou, "Agradecendo a audiência da Mirla, lá do Parque

Santa Rosa, que só tem cinco aninhos e já confere a Programação do ouvinte aqui com a

gente". ai tentando conquistar o ouvinte, sutilmente, de um jeito afável e não só com as

crianças; sem ser alguém que impõe um repertório para quem o escuta. A habilidade dessa

conquista se reflete, também, na forma como o locutor incorpora a linguagem da audiência.
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e - constit uir num mecanismo eficaz através do qual Nelson faz

iegmme na relação com os ouvintes. Também a forma como

enfa e que dá à expressão a gente, ao longo da dinâmica

e -o. priorizando a primeira pessoa do plural, ao se dirigir à

o ecto desta relação é a "participação" do apresentador no 'jeito de

"er- e alguns de eus ouvintes. Ele demonstra conhecer dificuldades ou outras

e. iên ias pelas quais passam alguns de seus assíduos participantes, que lhe são

re 'eladas por estes. Constituem-se exemplos desta ordem o fato de comunicarem casos de

doenças ou empreendimento de viagens, citados como razões explicativas do afastamento

temporário da audiência.

Barbero, citando Munizaga e Gutiérrez, refere-se

(...) à particular capacidade do rádio para mediar o popular tanto
técnica como discursivamente, levando-nos assim à pista que
rompendo com a obsessão com estratégias da ideologia nos permite
indagar como pôde o operário encontrar no rádio uma orientação
para existência nas cidades, e o migrante por sua vez, modos de se
manter ligado à terra natal, e à dona de casa, um acesso às emoções
que de outro modo lhe estão vedadas, E como isto acontece porque o
rádio fala basicamente o seu idioma (. ....). O rádio liga-se a uma
longa e vasta tradição da cultura popular. O sucesso do rádio teatro
deve-se muito menos ao meio rádio do que à mediação ali
estabelecida com uma tradição cultural (Barbero, 2001: 247, 249,
327).

A este respeito, são significativos alguns dos depoimentos que tive oportunidade de

OUVIr ou presenciar, ao longo da pesquisa, enquanto acompanhava, no estúdio, a

Programação: "Oôi! estava no Centro, vim correndo, rezando para chegar antes de minha

música tocar. Ainda bem que cheguei a tempo", revela um solicitante. Alguns ouvintes

ligam para agradecer, ou para fazer outra apreciação após ter seu pedido atendido. D. Luiza

Felipe liga para Nelson, dizendo: "Seu Nelson, tê chegando agora da minha fisioterapia

das canelas e quero saber se a música que pedi ontem já tocou". Em certa ocasião, ela

levou para o apresentador uma toalha e um doce caseiro, ao estúdio. Lamentando não estar

presente, ele conta que retribuiu com a mensagem musical que sabe ser de sua

preferência: 'Eu te darei bem mais', de Moacir Franco. Dona Luiza fala que anda
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ocupada, não podendo ligar, mas permanece na audiência. O produtor sabe da

preferência dela, bem como porque ela se ausentou da audiência. Quando vai à Rádio,

trata-o sempre por "Seu Nelson" e se desculpa por o estar "empatando:", Ela enviou, por

meu intermédio, um presente de Natal ao apresentador, quando a visitei para entrevistá-

Ia.

o locutor se refere à D. Luiza Felipe com muito carinho e diz que "a Rádio cumpre

sua função social". No seu aniversário, anunciou a mensagem: "ouviremos uma canção

muito especial, Fascinação, com Elis Regina, que atende a D. Luiza Felipe, no

Canindezinho, que está aniversariando. Parabéns!"

Em um outro momento, a mesma ouvinte levou-lhe salgadinhos e refrigerante ao

estúdio do programa "Freqüência Beatles". "Era aquela festa! ", exclama. Ainda sobre sua

participação no "Freqüência Beatles", D. Luiza lembra de quando ganhou uma camisa, ao

ligar para lá, respondendo a pergunta sobre o nome da mulher do Paul Mcartney: "respondi

Linda Mcarteney. Quando Seu Nelson disse meu nome, 'D. Luiza Felipe do

Canindezinho', eu disse: 'Zé Roberto [seu filho], por amor de Deus, vamo lá!'(. ..)". Dona

Luiza enfatiza: "no dia que eu passar desta vida pra outra, quero doar meus discos pra a

Universitária" .

Vê-se, aqui, que a ouvinte não acompanha o locutor apenas através da voz. Ela quer

estar com ele, ultrapassando, pois, sua condição de ouvinte que apenas capta a mensagem.

Ela redimensiona essa condição, presenteando-o, visitando-o no estúdio para lhe "dar uma

palavrinha", indo ao encontro também de outros ouvintes, como quando levava

salgadinhos e bolo para o programa Freqüência Beatles. Age, portanto, de modo a inserir-

se em outros grupos. Observa-se, assim, a construção/reconstrução de relações entre

pessoas, através dessa produção.

Dona Luiza ligou para o Programa, certa vez, parabenizando o locutor pelo seu

aniversário, uma semana depois, explicando que o fizera no dia, mas, sem êxito:

"Não consegui falar com ele. A dona Inês diz a ele que mando um
abraço; Seu Nelson é uma pessoa maravilhosa! Eu tive problemas, me
operei da vista; também meu genro foi assaltado, eu estava lá... O

81 Com esta expressão a ouvinte quer dizer que está tomando o tempo do produtor durante seu horário de

trabalho.
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povo diz que lugar de gente véa e reumatismo é fundo de rede, mas tô
aqui, escutando o programa dele".

A ouvinte reconstrói, assim, crenças e valores, questionando uma ideologia, relativa

a "incapacidade" produtiva, que marginaliza pessoas com maior idade cronológica, pondo-

- num ostracismo social, colocando-as "na reserva" da competição pela vida produtiva.

Dona Luiza repensa seu lugar na sociedade, parecendo questionar um preconceito, ao

ar o seu lugar na escuta do Programa, contrariando o suposto estado de inércia, que,

do ela mesma, se traduz, no "dizer do povo", como jogada "no fundo da rede".

A relação de Dona Luiza com a emissora aparece, também, como transcendente ao

o da mera formalização. A rigor, essa relação que a ouvinte diz ser com a Rádio, está

. o longe de poder ser tratada como algo formal, institucional; pois, conforme se pode

•.••.,.;::=..•.'·ar.desenvolvem-se, aí, vínculos ajetivos entre pessoas. esses termos, é significativo

e. conforme mencionado anteriormente, Dona Luiza não esquecer o aniversário do

_-el on"; portanto, este não é visto por ela como "o locutor"; trata-se, sim, do "Seu

". em relação a quem cultiva, com apreço, uma relação de afetividade .

. -aquele espaço vai se constituindo todo um grupo de ouvintes que têm em comum

seaamento de pertencer a essa condição de "ouvintes da Universitária", particularizando-

.amente, em determinados programas. Não por acaso, encontram-se entre esses

aqueles que, ao se ausentarem, temporariamente do círculo da audiência,

p-;:~i2.ITlenleou ao retomarem, fazem o contato com o Programa e informam as razões do

ã:i2::::lento .

Em erta ocasião, o receptor Alexandre de Paula foi, pessoalmente, à Rádio e me

.=-r-~'~!~ este bilhete para Nelson Augusto, solicitando mensagem musical:

exta-feira 14.09. 01
• 'elson Augusto

011 janzão desta rádio, esta emissora é de mais, pois sou mais um
110m ouvinte desta magnífica rádio ok? Gostaria de pedir a música
"Cartaz" com o Fagner. Admiro toda a Programação

Alexandre de Paula82

Benfica

já havia deixado, anteriormente, uma fita. pedindo ao Nelson para gravar. Depois. retomou

estava pronta. elson informa que não, pois, devido ao 'apagão' não estava gravando na Rádio e a

tes intérpretes. por isso demorava a gravar.
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Percebe-se, nas intervenções do locutor, uma concepção de atenção e respeito pelos

ouvintes, em termos do serviço que lhes é oferecido. Assim, por exemplo, tem sempre o

cuidado de lembrar que "devido o grande número de solicitações, alguns pedidos não foram

atendidos" naquele dia, mas os atenderá na próxima edição.

Emocionado, o locutor mostra-me um cartão de atal que recebeu de um ouvinte

assíduo que, chamando-lhe de amigo, ressalta sua boa vontade para com o trabalho e

revela-se um ouvinte seu, oferecendo para a emissora seus discos em forma de doação, já

que, afetado por uma doença incurável, terá vida breve. O apresentador visita,

posteriormente, o enfermo, levando-lhe o que considera conforto espiritual. Num outro

momento, refere-se à música como "pão do espírito". Verifica-se, assim, uma relação que

extrapola uma dimensão profissional. É relação afetiva.

Esta interação especial parece-me ter retomo em depoimentos de ouvintes,

conforme aparece nas considerações citadas, anteriormente.

Em certa ocasião, o apresentador recebeu estudantes do vizinho município de

Maracanau, que buscavam informações sobre a música dos Beatles, para uma atividade

cultural da escola. Com sua ajuda, os alunos obtiveram nota máxima no trabalho e voltaram

para devolver o material que ele lhes havia emprestado e também para agradecer toda a

colaboração com o processo formal de educação da escola. Em entrevista concedida à

pesquisadora, em 27.10.99, este se referiu ao fato de os ouvintes terem sentido sua

ausência, quando se afastou de férias. O apresentador passa a fazer parte da vida do

ouvinte.

Sua atenção para com a audiência revela-se, ainda, quando, para esclarecer um

pedido, insiste no retomo da pessoa à produção, solicitando-lhe que ligue novamente. Ou

quando lhe responde, lamentando não ter aquela música, pedindo-lhe para sugerir uma

outra. Uma pessoa telefona dizendo que: "admiro muito vocês, embora não goste de

algumas músicas do programa Fim de tarde e daquelas músicas que parecem orquestra

sinfônica. Mas é isso mesmo, admiro vocês, ligo o rádio às 3 da manhã e espero a Rádio

entrar no ar" 83. Elogia o programa Noite de serenata e aproxima do seu receptor com o

83 A Rádio, até então, entrava no ar às 6: OOhda manhã, com ° programa gravado Matinata.
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telefone, para que eu ouça que ele está na escuta da Programação do ouvinte. Faz, assim,

questão de que saibamos que ele tem o rádio ao ouvido ao acessar a produção.

Parece haver uma cumplicidade entre o emissor, que vê ouvinte como partícipe da

produção do Programa, e aquele a quem a mensagem se destina, que referenda esta crença:

"Aqui é dra. Míria, médica veterinária, que antes de entrar na Universidade, em 1983, já

escutava o Programa, e continuo ouvindo aqui do trabalho, no hospital veterinário, em

Messejana", diz ao telefone.

Sobre o papel de Nelson Augusto, a ouvinte assim se expressou na entrevista que

me concedeu:

"Quando dá 17:00 h, 18:00 horas, tô viajando aqui pra perto, 5 km. Dá
aquele horário - 17:00, 18:00 horas - já sei que é o Fim de tarde. Eu
já tem de botar [sintonizar o aparelho receptor]. Se entro numa
propriedade, abro o rádio. É dificil o 'dia que não escuto; não ligo todo
dia porque, quando ligo, é de celular. Ligo sempre do carro, pois
trabalho em casa, não tenho tranqüilidade de ficar escutando" (Míria
Marinho, 37 anos, veterinária, bairro Messejana).

Referiu-se ao tempo de escuta do Programa como a hora que corresponde à sua ida

a alguma propriedade para atender animais. Informa já haver morado em Jacarecanga,

portanto, deslocou-se de um bairro para outro e permanece à escuta da emissora. Também

lembra o seu tio sanfoneiro e o tempo em que viajava de férias para a fazenda do avô, em

Boa Viagem, no interior do Ceará. Falar sobre o Programa leva esta ouvinte a reencontrar

suas memórias.

Esse envolvimento e a afinidade entre emissor-receptor podem manifestar-se,

dentre outras situações reveladoras, na atitude da anônima ouvinte que leva o lambedor'",

para o produtor, ao perceber que este apresentara o Programa mesmo encontrando-se

doente da garganta, e em feriados.

No último dia do ano 2000, o apresentador se despediu de seus ouvintes assim:

"Desejamos a você, amigo ouvinte, que esteve com a gente este ano, um bom ano, um bom

começo de século, um bom começo de milênio. Esperamos contar no próximo ano com a

mesma audiência que você nos propiciou este ano".

84 Recurso de terapia caseira para curar a gripe.
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Um aspecto que me chamou a atenção diz respeito às fantasias que acompanham a

descrição do locutor, pelos ouvintes entrevistados. Ele é descrito na, maioria das vezes,

sem que a descrição implique, também, apontar limites para sua função. Nestes termos,

essa descrição é mitológica, o que posso ilustrar através de observações registradas quando

das minhas primeiras conversas com o apresentador: este me revelou não se vê como 'bom

locutor'. Ao mesmo tempo, nos contatos com os ouvintes, pude constatar que, no geral,

não concordam com aquela auto percepção do próprio Nelson. Tendem, sim, a apresentar

uma avaliação sempre positiva, classificando-o, pois, como 'bom locutor', conforme

evidencia um conjunto de depoimentos colhidos ao longo da pesquisa, vários dos quais

tiveram trechos transcritos neste trabalho.

Relacionando as considerações tecidas neste capítulo aos pressupostos de minha

investigação, parece possível compreender a dinâmica cotidiana da Programação do

ouvinte, como espaço de confidências e de um reviver de memórias musicais, considerando

que articulações de ouvintes em seus grupos de referência e com a produção, parecem um

processo contínuo de renovação de interações e, concomitantemente, um (re)buscar de

memórias, num passeio no tempo, revirando o baú de "nossos movimentos musicais", o

que se torna possível em função de interações intermitentes e cotidianas entre os muitos

atores co-responsáveis pela Programação e sua articulação com diversos grupos no

contexto da cidade. Refiro-me, especificamente, a grupos familiares como: Vilson, D.

Seida, Seuni e Liana, todos no bairro Monte Castelo; Alonso, sua esposa Cláudia e a filha

Alana, no bairro ... ; ltelmar, sua esposa Socorrinha e o filho Marcos Vinícius, no Conjunto

Esperança; o Cláudio e sua família no bairro Maraponga; na fala de Nelson,"Dona Alba,

minha mãe, conferindo a Programação com a Fátima e o Zé Buraco, lá no sítio Estrela, em

Pacajus." Também aos grupos de trabalho, a exemplo da Dra. Míria, do hospital

veterinário, no bairro de Messejana; ou da Dra. Antônia, do hospital psiquiátrico São

Vicente de Paula, no bairro de Parangaba. Refiro-me, ainda, a grupos ou tipos de

associações de naturezas diversas como: a ''turma boa" da pastoral da juventude da

paróquia do Senhor do Bonfim, no Montese Castelo, a Mariana, a Graça, o Daniel, a

Lourdes ...Arimar e Geane"; a ''turma do CA" da Engenharia Elétrica da UFC; àqueles que

se reúnem para um entretenimento como: a "turma boa" do bar Alto Astral, do bairro

Monte Castelo. Ou o grupo de receptores no bairro Maraponga que se articula com a
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produção; a Antônia que manda um alô para Cléa, Teula, a Bia, dentre muitos outros que

compõem a audiência/produção cotidiana dessa Programação. A participação cotidiana

destas pessoas compõe, assim, as interações que perpassam a dinâmica desta Programação,

fazendo do afetivo o efetivo.
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CAPíTULO 5

MEMÓRIAS E SOCIABILIDADES NA PROGRAMAÇÃO DO OUVINTE

A reconstituição de memórias num diálogo cotidiano locutor-ouvintes

In er sa-me neste capítulo, analisar o exercício cotidiano de comunicação de

me en re emi or e pessoas na audiência, no contexto da Programação do ouvinte,

pr comunicati os que se assemelham, por vezes, a um ritual em que se recompõem

memonas. e e produzem interações. Busco compreender o papel que o rádio desempenha

ne e proce os de recepção, na sociedade contemporânea.

Considerações sobre o perfil da emissora e do apresentador do Programa,

ob ervadas em depoimentos de comunicadores e ouvintes podem me ajudar a entender o

ignificado da Rádio Universitária na cidade de Fortaleza, como espaço de reconstrução de

memórias e sociabilidades. Convém lembrar que um dos fatores associados à emergência

da mú ica popular brasileira na década de 1930 é a chegada do rádio no Brasil85

o discurso dos ouvintes, o papel da Rádio na difusão da memória aparece

as ociado, quase sempre, à figura do apresentador, conforme demonstram os trechos a

egUlr:

"(. ..) Se o Nelson não exisnsse durante esses anos todos dentro da
Rádio, divulgando essas músicas, me refiro a outros programas, não
só à Programação do ouvinte, com certeza não teríamos galgado esse
patamar que temos hoje (. ..). embora aí tenha se aberto um parêntese
que é a grande luta do Nelson e de outros artistas de tentar matar o
individualismo, trazer o coletivo para dentro dela, em que os artistas
se tornem mais cúmplices e possam estabelecer esse elo de
cumplicidade e confiança, uns com os outros; os artistas possam
desenvolver com mais intensidade essa troca" (Rogério Franco,
músico bairro Praia de Iracema).

8S A época de ouro originou-se de 3fatores: a renovação musical iniciada no período anterior, com a criação

do samba, marchinhas e outros gêneros; a chegada do rádio no Brasil; da gravação eletromagnética do som

e do cinema falado e, principalmente, afeliz coincidência de um considerável número de artistas talentosos

numa mesma geração ... (Severiano e Mello, 1998: 85).
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"Eu gosto muito do programa de sodade." Assisto o programa da
sodade, Sempre aos domingos. Tenho fita que tenho o maior carinho
por ela, gravada por Seu irez. Musgas que assisti ainda menina na
Rádio do Quixeramobim. Tenho sodade. As pessoas dizem que
recordar o passado é sofrer duas vezes, eu não acho isso não. É tanto
que saiu uma musga antiga, Queixume, do Carlos Galhardo, que gosto
muito. Ás ezes, ouço no Sempre aos domingos e peço na
Programação do ouvinte: Seu Nelson, quero pedir uma recordação!
Canta a música de Anísio Silva, Abraça-me ... [canta a canção]. Ouço
na Rádio porque não encontrei o LP (. ..). Me considero uma ouvinte
assídua da Programação do ouvinte, do programa de sodade'" e do
programa do Seu irez [Arquivo de cera], e da Rádio Universitária.
Há uns 4 anos assisto esse programa do Seu Nelson [refere-se à
Programação do ouvinte]. Comecei a participar por causa do Roberto.
Ele ligava, eu continuei ligando. O Seu Nelson dá os autor, ele é
pesquisador, sabe tudo que aconteceu com os cantor. Sabe toda a
história do cantor, como morreu, quem ele era, quem ajudou ele, quem
fez a letra e o cantor; diz tudim. Depois explica. E no Natal ouvi
musgas. Dele e de Seu Nirez. Eles anunciam o cantor que será
homenageado e já fico ali para gravar. O Seu Nirez vai fazendo a
programação homenageando aquele cantor. O Seu Nelson faz isso
também [refere-se à programação dos domingos]. Ele faz aquele
programa dos Beatles. Vai se apresentar num canto, ele diz se é grátis
se não é... Aquela banda Ruber Soul. Ele anuncia aquilo ali. É tão
importante ter um amigo, acho tão importante essa coisa da gente
gostar da pessoa... Eu tinha umas bananas aqui muito bonitas e, às
vezes, levava [volta a falar de quando ia ao Freqüência Beatles]. Eles
pesquisam. Acho importante a pesquisa. O programa é sobre as
musgas que gravaram, onde se apresentaram, gravado tal ano, como se
apresentaram. É tão interessante... Gosto porque eles tocam aquela
musga, mas fazem a pesquisa" (Luiza Felipe, dona de casa, 66
anos, bairro Canindezino).

Para esta ouvinte, bem mais que um locutor, Nelson parece ser, conforme fala

mencionada anteriormente, alguém, especial por facilitar seu reencontro com memórias

afetivas. Alguém que a trata com distinção, e por que ela demonstra ter todo o apreço;

apreço expresso, por exemplo, no cuidado de lhe telefonar no aniversário ou no prazer de

lhe levar frutas colhidas no quintal de sua casa.

V ê-se como a informante contribui com a reconstituição de memórias e a

importância de se compreender essa atuação do rádio numa perspectiva de

86 A ouvinte se refere ao sentimento de saudade.

87 Programa de músicas antigas, apresentado por Nelson aos domingos.
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interdependência dos papéis de locutor e ouvinte. Um participante, do bairro Bonsucesso,

saúda a Rádio Universitária, numa lembrança dos seus 20 anos de existência, uma alusão

conjunta, dele e de Nelson Augusto, à reportagem do caderno Vida e arte, do jornal O Povo

de 14.10.01, intitulada "20 anos-FM resistência", da jornalista Ana Mary Cavalcante. O

receptor parabeniza a Rádio, através da Programação do ouvinte, e solicita a canção

Longarinas, do cearense Ednardo. A seguir, vê-se uma carta sua veiculada no mesmo

jornal edição de 17.10.01.

Rádio Universitária

Parabéns, Rádio Universitária 107,9 mhz, pelo seu aniversário de 20
anos de fundação. Felicito esta Rádio compromissada com a educação
inaugurada em 15.10.1981 C .. ). Ouvi a Rádio a primeira vez em
março de 1995; daí, confesso, nunca mais tirei essa sintonia do meu
rádio (...). Outros programas que fazem a Rádio Universitária ser um
exemplo de convivência agradável entre outros estilos de música
genuína: Re-ouvindo o Nordeste, o Brasil em todos os tempos,
Pessoal do Ceará, Pop rock e também sobre o rap, claro também se
escuta na rádio os sucessos do passado no programa de Nirez C .. ),
Brasileirinho C .. ). Destaco, ainda, o jornalista Nelson Augusto,
sempre defendendo a música brasileira.
Que a Rádio Universitária esteja sempre de pé, transmitindo cultura
em suas manifestações e, acima, de tudo conscientizando pessoas.

Ednardo Honório de Lima
Vê-se como o informante, articulado à produção da emissora e a outros canais de

omunicação, contribui com a reconstituição de memórias.

Inserindo-se nesta discussão, destaco o pronunciamento do deputado lnácio Arruda

em 17.10.01, na Câmara dos Deputados, também alusivo à passagem dos 20 anos da

Rádio, ocasião em que ele solicita a inclusão da matéria do jornal O Povo, referida

anteriormente, sobre os 20 anos da Rádio, nos Anais da Casa.

"Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores deputados,
Registro o aniversário de 20 anos da Rádio Universitária, vinculada à

niversidade Federal do Ceará. Símbolo da arte e cultura do povo do
estado do Ceará, tem-se configurado .como palco obrigatório, .para os
artistas cearenses, constituindo-se como espaço amplo e democrático
para as expressões artísticas e culturais de nossa gente.
A emissora é, reconhecidamente, um foco de resistência à onda
midiática que se pretende hegemônica. Responde por uma
programação que preza por um público formador de opinião, que se
compôs ao longo desses 20 anos. A Universitária, como é conhecida
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pela comunidade do Estado e pelos ouvintes em geral, exerce uma
função sócio-política dos meios de comunicação de massa: garantir ao
público uma programação que possa lhe oferecer espaços reais que
fazem o cotidiano de nossa cidade, como nosso Estado, nosso país.
Resistente aos modismos publicitários, a Rádio se comporta como
e paço de debate das mais diversas expressões políticas e culturais de
no sa cidade (...) Aproveito a ocasião para solicitar que seja inserida
no anai da Câmara dos deputados, matéria publicada no Jornal o
Povo ... _o anos - Fm resistência"

Inácio Arruda.

o trabalho de elson Augusto, em parcena com seus ouvintes, na tentativa de

manter \;va a memória de uma produção musical, extrapola o contexto da emissora. Refiro-

me. por exemplo, a iniciativas suas como o ''Prêmio Nelsons da música cearense" -

apoiado por impatizantes individuais do seu trabalho e de instituições como a Secretaria da

Cultura do E tado do Ceará - que articulou inúmeras pessoas (para se ter uma idéia, cerca

de 180.000 votos), via Internet, em torno de uma premiação de 60 categorias. Envolvendo

outros meios de divulgação, iniciativas dessa natureza parecem contribuir para interações

interpessoais e intergrupais, o que chamo de sociabilidade. E artistas premiados, no

momento de agradecer o "troféu" recebido, reconhecem a dificuldade de dimensionar o

esforço daquele jornalista, na sua luta constante, buscando incentivar a produção musical.

Estando presente àquela solenidade, no teatro José de Alencar, pude encontrar

pessoas simpatizantes do trabalho de Nelson, convidadas por este jornalista, pessoas que

também encontro no estúdio da Rádio, por ocasião da produção/veiculação da

Programação do ouvinte. Desse modo, lá estavam músicos "locais" como: Aparecida

Silvino, Paulo Façanha, David Duarte, Kátia Freitas, Calé Alencar, Marcílio Homem,

Nonato Luiz, dentre outros. A este último pedi para me conceder uma entrevista e, muito

simpático, sorrindo, me respondeu: "na hora". A receptividade do músico, aqui, aparece

como expressão de laços de sociabilidade que se observam nesses espaços, reconstruindo-

se uma memória ou "a nossa memória", mediada pela produção musical da Programação

do ouvinte. O artista cearense Petrúcio Maia, que, no dizer de Nelson, "não está mais entre

nós", foi revivido na premiação das categorias instituídas pelo prêmio, de "melhor

compositor" e de "melhor música", com a premiação de Doroty L'amour, canção que fez

em parceria com Fausto Nilo, fato que me remete à idéia de que a música transcende

gerações, espaços geográficos e de tempo.
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Essas ligações se tornam possíveis, em boa medida, conforme enfatizado até aqui, a

partir da formação de toda essa rede de interações que, paulatinamente, vai se construindo

aparentemente "no ar". Por ocasião da entrega dos prêmios, alguns componentes do cenário

me chamavam a atenção: um músico ofereceu o prêmio para sua filha recém-nascida; "Este

prêmio vai para Marina Lima Vale Façanha", diz o músico Paulo Façanha, premiado pelo

melhor disco de MPB". Outras crianças de colo integravam também a platéia; uma

espectadora grávida assistia a tudo ... Somados a outros tantos acumulados ao longo da

pesquisa, tais fatos reforçam, para mim, a idéia segundo a qual podemos mesmo tomar a

música como vinculadora de símbolos que unificam pessoas em suas expectativas de vida,

articulando diversas gerações, da mesma forma que em outros momentos podem

diferenciá -las.

Sobre memórias da emissora observe-se a fala de Agostinho Gósson:

(. ..) A Rádio se vincula à memória. À memória afetiva que vai ficar.
( ...) tá vinculando a programação musical a um público que tem
memórias destes grandes artistas, certo? É o público dos Beatles, do
pessoal dos festivais da Record, do Chico Buarque e da Tropicália (. ..)
Com isto, mantém um passado na atualidade e faz com que o público
jovem passe também a ter oportunidade de o seu ouvido, ser treinado
por música que era executada no passado" (Agostinho Gósson,
diretor da emissora, grifos meus).

Revela uma ouvinte :

"(. ..) comecei a me relacionar com a mUSlca com minha mãe que
ouvia Luiz Gonzaga e Nelson Gonçalves. Eu participava de festivais e
sempre gostei muito da música regional. Participava da 'Massa
feira' 88, daqueles festivais da Record; era mais nova quando passava
documentários que assistia: Tom Jobim interpretando Sabiá, Arrastão
com Elis ... Gosto de música que eu entenda e que toque o coração.
Ouço a Rádio Universitária desde que foi fundada" (Míria, 37 anos,
veterinária, bairro Messejana).

88 Movimento de músicos cearenses, com apresentações no teatro José de Alencar, em março de 1979.
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Foto 32 - Dra. Míria, de Messejana, em entrevista concedida à autora, maio de 2001.

A referência da ouvinte ao tempo que ela tem ouvido a Rádio é significativa para se

observar a sociabilidade construída na sua relação com a emissora; desenvolve-se aí uma

relação afetiva. Esta ouvinte, ao ser solicitada para uma entrevista, convidou-me para

almoçar com ela. Indagada se não iria atrapalhar o almoço, respondeu: "que nada! Vai ser

ótimo este almoço!"

A seguir, uma depoente do bairro do Papicu fala da sua relação com a Rádio:

"Eu gosto muito de MPB, músicas antigas; eu ouço também por causa
da nossa família; minha mãe e meu pai ouvem, não é do meu tempo,
mas hoje faz parte, eu curto não só; cresci ouvindo-as [a Rádio]; não
tocam músicas bregas, também tocam músicas mais novas; eles
divulgaram Vitor Ramil ... Muito boa a Programação, a maioria das
músicas é composta de MPB. Por exemplo: algumas que pedi foram
músicas do Gil; músicas de Caetano. Tem outras músicas muito
antigas, já ouvi música de Zeca Balero que gosto muito, músicas que
não conheço e que são boas. São diferentes das que eu ouço, mas escuto
e presto atenção de quem é. Música de Vítor Ramil, Estrela Estrela,
linda! Ouvi, eu e minha mãe, gostei e acabamos comprando o CD. E
gostei de outras músicas do CD C .. ). Quando vou pra aula, a mãe bota
na Rádio, quando tá passando o forró eu e a mamãe, a gente curte muito
o Luiz Gonzaga, curte o forró; às vezes, é só o forró instrumental, mas é
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outro programa que a gente gosta de ouvir'". Escuto ou com minha mãe
ou meu pai, acho que a programação da Rádio Universitária é muito
interativa. não é uma coisa para estar ouvindo sozinha. Por exemplo, o
''Rádio Debate", você pode tá ouvindo com outra pessoa e discutindo
com a pessoa, ao mesmo tempo em que tão discutindo lá" (Sara, 18
anos, estudante de Publicidade da UFC, Papicu. Grifas meus).

Como se pode constatar, sobretudo nas passagens grifadas, os depoimentos destas

ouvintes são ricos em elementos que nos ajudam a analisar, dentre outros aspectos,

processos de formação de memórias e de atualização dessas memórias ou mesmo de

atualização de tradições. esses termos, guarda analogias com, ou pode complementar

afinnati as do jornalista Agostinho Gósson, no trecho da sua fala, anteriormente citado. Ou

seja, enquanto o diretor da Rádio enfatiza um certo entrelaçamento entre a memória da

Rádio e o gosto musical de ouvintes que a viram nascer e, mais tarde, de gerações mais

novas - nas suas palavras, "um público jovem treinado por músicas executadas no passado"

- uma ouvinte "descobre" influências familiares sobre as suas preferências musicais - "não

é do meu tempo, mas hoje faz parte" - que ela não separa de outras do "seu tempo"; ao

contrário, vai articulando-as, e termina compondo o "seu gosto". Tais observações

associam-se ao aspecto dinâmico do processo de construção que envolve uma produção

cultural que não se enclausura em um tempo ou lugar, mas que é suscetível de

recombinações ao longo da história.

Reportando-me a Connerton quando este autor discute a performance de rituais de

transmissão de memórias, posso afirmar que os dados da minha pesquisa encontram

"sintonia" nas suas idéias: "recordar é tomar um passado presente e formar uma

solidariedade com os antepassados. O que se recorda é uma narrativa histórica da

comunidade. Gerações permanecem unidas na história através do culto" (Connerton, 1993,

p.55).

Nelson Augusto, referindo-se à sua relação com a música, nos fala também de como

vai se construindo, ao longo de sua vida, sua memória musical:

"Minha relação com a música começou quando ainda era criança e
com meu pai ouvia Nelson Gonçalves, a Volta do boêmio e muitas
outras canções. Meu nome é associado à simpatia de minha mãe pelo
almirante Nelson, da Marinha britânica, pois meu pai era da Marinha e
ela me queria também lá. Se tivesse ido prá lá, muita coisa na música

89 Refere-se ao programa Reouvindo O Nordeste, apresentado por José Rômulo
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não teria acontecido aqui. Tenho muito orgulho do meu trabalho.
Quando ouço as bandas na noite tocando Ai que saudade d'ôcê;
lembro que este pessoal de cantoria, Geraldo Azevedo, Vital Farias foi
introduzido na Rádio Universitária, antes que qualquer outra rádio
local o fizesse" (Nelson Augusto).

Sua memória parece, assim, projetada na memória da cidade, animada com bandas

o ando Ai que saudade d'ocê. Saudade e memória parecem reconstituir, assim,

ex-periências que VIvem no imaginário das pessoas e nos lugares da cidade. Fentress e

Wickharn falam de um aspecto seletivo da memória:

Claro que as recordações do passado podem mudar com o tempo, mas
mesmo quando não mudam, certamente, serão selecionadas a partir de
um conjunto potencialmente infinito de memórias possíveis, pela sua
relevância para os indivíduos que recordam, pelo seu contributo para
construção da identidade e das relações pessoais. Isto é verdadeiro
tanto quando os indivíduos evocam a sua experiência como quando
recordam episódios de reservas das recordações coletivamente
conservadas. Mas é óbvio que a relevância das recordações para os
outros, é particularmente acentuada quando são articuladas; são as
memórias partilhadas na realidade o próprio processo da partilha, isto
é, a produção das narrativas faladas e escritas sobre o passado, o que
toma forma dentro de um quadro de significado que lhe é dado pelo
grupo no seio do qual são contadas C .. ) (Fentress e Wickham, 1992:
112, 243).

Referem-se à história da memória social como a história de sua transmissão

aniculada.

Estas reflexões guardam analogia com meu pressuposto inicial segundo o qual a

memória musical transcende gerações e experiências. Parece-me que este exercício de

panilha contribui também para o desenvolvimento de interações que perpassam este

proce o articulado de transmissão de memórias. Reportando-me à Programação do

ouvinte observo que o reviver de memórias musicais partilhadas pode contribuir para que

estas permaneçam vivas no seio do grupo de ouvintes para os quais tais memórias são

significativas. A memória da Programação do ouvinte vai sendo reconstituída por

indivíduos identificados com o repertório veiculado. O trecho que se segue me parece

ilustrativo:

"(..) A Programação em questão, além de estar memorizando a música
de pessoas que já se foram - as emissoras comerciais não tocam Ari
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Barroso, Lupicínio Rodrigues... - faz esse intercâmbio, essa
memorização de nunca deixar morrer os grandes interpretes, para
lembrar grandes autores como Cartola, dentre outros. A Programação
é um elo de ligação entre pessoas. Viu, seu elson Augusto! Tê
intimando a gente a fazer a Noite da Programação do ouvinte, o
Clube da Programação do ouvinte que já abriu tantas cabeças,
melhorou os lares culturalmente. Temos Clube de Chorinho, a Noite
de serenata, temos que ter a noite da Programação do ouvinte pra a
gente se irmanar. Quero tirar uma foto contigo e tu me manda para
meu painel de foto. A foto de elson Augusto já tenho! Olha, eu
comecei a me relacionar com a Programação do ouvinte porque sou
uma pessoa muito curiosa, gosto de ler todos os jornais e, na época,
recebia o jornal Tribuna do Ceará, ainda era no Montese onde tinha
meu alão e elson ugusto era critico de música e lá dava sempre a
dica para a Programação do ouvinte na Universitária e comecei a
intonizar" (Amareto, cabeleireiro 38 anos, bairro de Fátima).

e-se como vão se construindo as interações entre pessoas a partir de meios de

comunicação di ersos, aspecto que reporta à dinâmica da produção cultural.

Estas considerações associam-se à contribuição de Halbwachs, quando este se refere

à condição de preservar a memória, admitindo a idéia de que indivíduos que lembram

tenham o sentimento de que buscam suas lembranças num movimento contínuo.

a Programação do ouvinte, tem-se, assim, a reconstrução de uma memória

veiculada em sua transmissão, de modo articulado com espaços de sociabilidade:

"agradecendo a audiência da turma boa da rádio Mandacaru C .. ); ouviremos a música José,

com Paulo Diniz, sobre o poema de Carlos Drummond de Andrade; C .. ) a música Coração

Materno, de Vicente Celestino, com Caetano Veloso, que vai para o Rogério no Presidente

Kennedy, que oferece para sua mãe que gostava dessa canção".

Halbwachs afirma que se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre nossa

lembrança, mas ainda sobre a dos outros, nossa confiança na exatidão de nossa evocação

será maior como se uma mesma experiência fosse recomendada não só pela mesma pessoa,

mas, por várias. Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são evocadas por outros,

mesmo se tratando de acontecimentos nos quais aparentemente só nós estivemos

envolvidos, pois nunca estamos sós. Sobre a construção da memória individual e coletiva,

afirma o autor:

(. ..) outros homens tiveram essa lembrança em comum comigo. Muito
mais, eles me ajudam a lembrá-Ias: Para melhor me recordar, me
volto para eles, adoto momentaneamente seu ponto de vista, entro em
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seu grupo do qual continuo a fazer parte, pois sofro seu impulso e
encontro em mim muitas das idéias e modos de pensar a que não teria
chegado sozinho, através dos quais permaneço em contato com eles
(Halbwachs, 1990: _

Apoiando-me nas idéias deste autor, diria que, para conf1nnar ou recordar uma

lembrança te emunhar. no entido comum do termo, não necessariamente preciso o

indivíduo precisa ter consigo todo o quadro existente no momento da vivência desse fato no

pas ado.

(...) frequentemente imagens que nos são impostas pelo nosso meio
modificam impressões que podemos ter guardado de um fato antigo,
de uma pessoa outrora conhecida. Pode ser que tais imagens
reproduzam mal o passado e que o elemento ou a parcela da
lembrança que se achava primeiramente em nosso espírito, seja sua
expressão mais exata: para algumas lembranças reais junta-se assim
lima massa compacta de lembranças fictícias. Inversamente, pode
acontecer que o os depoimentos de outros sejam os únicos exatos, e
que eles corrijam e reorientem nossa lembrança, ao mesmo tempo em
que se incorporem a ela (Halbwachs, 1990: 28).

No cotidiano da Programação do ouvinte, alguns participantes vão podendo

reconstituir memórias a partir da sua relação com outros, ou dentro de processos

interativos, entre esses participantes. Assim, uma determinada canção, ou uma informação

pode desencadear um processo de reconstituição ou atualização de memórias, em

determinadas pessoas que integram essa "comunidade" de ouvintes. Para isso, não é

necessário que essas pessoas tenham vivenciado as mesmas experiências. Como nos ensina,

ainda Halbwachs,

Para que nossa memória se auxilie com a dos outros não basta que
eles nos tragam seus depoimentos: é necessário, ainda, que ela não
tenha cessado de concordar com suas memórias, e que haja pontos de
contato suficientes, entre uma e as outras, para que a lembrança que
nos recordam possa ser reconstruída sobre um fundamento comum,
concorde com suas memórias e que haja pontos de contato para que a
lembrança que nos recordam possa ser reconstruída sob um
fundamento comum. Não é suficiente reconstituir, peça por peça, a
imagem de um acontecimento do passado para se obter uma
lembrança. É necessário que essa reconstrução se opere a partir de
dados ou noções comuns, que se encontram tanto no nosso espírito
como no dos outros, porque elas passam incessantemente desses para
aqueles, e reciprocamente, o que só é possível se fizeram ou
continuem a fazer parte de uma mesma sociedade. Somente assim
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podemos compreender que uma lembrança possa ser ao mesmo tempo
reconhecida e reconstru ida (Halbwachs, 1990: 34).

Segundo Halbwachs, memórias coletivas são centro de tradições. A memória

coleti a as ocia- e à experiência vivida de grupos dos quais o indivíduo faz parte. Grupos

de trabalho. e colare , familiares, etc, com uma delimitação de tempo e espaço específicos.

Tai idéia me reportam à dinâmica da Programação do ouvinte, e me motivam a

extrair algun trecho da fala do seu apresentador:

brindo a Programação do ouvinte, neste clima natalino [a música é
uma alusão à noite de Natal], ouviremos a canção 'Borboleta', música
do folclore nordestino, com Marisa Monte, que atende ao pedido da
ouvinte ... e aproveito para enviar um 'Feliz Natal' a todos os nossos
ouvintes ,,90.

"C..) Às vezes [o ouvinte] não sabe o nome da canção. Peço um outro
estímulo para que eu possa identificá-Ia. Peço para ele cantar um
trecho. Outras vezes, ele não sabe quem canta (...); exemplo: pede a
música 'Seja meu céu' com os Novos Baianos; eu digo que não é com
eles é com Robertinho do Recife. Ele disse que eu sei tudo ..." (Nelson
Augusto).

Nesses termos, a pesquisa me permite mostrar outros exemplos: a pessoa diz querer

ouvir "remoto controle", com Adriana Calcanhoto, o locutor lhe responde que a música se

intitula Esquadro. O ouvinte pede 'Se você fosse minha namorada", o apresentador retifica

o título: Minha namorada, com Carlos Lira. Euliana, do bar Cristo Redentor, quer "navegar

é preciso", ele informa o título correto e o intérprete: Argonautas, com Caetano Veloso. O

ouvinte do bar do Rogério pede determinada canção "com Pepeu Gomes", ele diz que é

com Robertinho do Recife. Nas palavras do apresentador: "Direciono o pedido do ouvinte

mas, sempre a partir da sua expectativa. Se não tiver a canção com o mesmo intérprete,

mudo o intérprete, mas me mantenho fiel à escolha do ouvinte" (Nelson Augusto).

O locutor se coloca, assim, como facilitador da reconstrução de memórias na

relação cotidiana com co-produtores do programa.

A respeito dos papéis desempenhados por locutor e receptor na transmissão e

preservação da memória articulada, temos o seguinte depoimento:

90 Aqui. um trecho da canção: "Borboleta pequenina / que vem para nos saudar / venha ver cantar o hino / que

hoje é noite de Natal. Borboleta pequenina / saia fora do rosal / Venha ver quanta alegria / que hoje é noite de

nataL··
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"C ..) é importante salientar que, quando o ouvinte liga para a Rádio e
pede determinada canção, ele pede de diversas formas: sem saber o
título, cantarolando um pedaço da canção; não sabe o autor ou pede só
um dos autores (...). Caso o ouvinte queira uma música que não toque
constantemente, que seja resgate, há infinitas situações pelas quais o

el on passa. Ele consegue catalogar, de forma inacreditável, uma boa
parte; não tudo (...). Foi vivendo ali dentro, que ele passou a ter a
prática de fazer com que determinadas músicas dentro da
Programação do ouvinte, coisas raríssimas, fossem veiculadas (...) .
. 1uita ezes, eu sinto que alguns dos ouvintes testam o elson.
Desenterram do baú, como se dissessem: 'esta aqui com certeza ele
não ai saber', mesmo existindo uma esperança de que a música esteja
lá" (ouvinte Rogério Franco, músico, 37 anos, bairro Praia de
Iracema).

Segundo o apresentador, "a Rádio é uma ponte para adquirirem contratos de

serviços. Recentemente, o 'Cordas que falam' foi chamado para tocar na inauguração do

Shopping Benfica''.

A respeito do exercício de rememorar, permitido pela dinâmica do Programa, vale

ressaltar a prática de gravação de fitas: o ouvinte pede para veicular determinada música e

informa que irá gravá-Ia em casa; por exemplo, para apresentar trabalho na Universidade

ou em escolas de 2° grau. "A música Serafim e seus filhos, com Ruy Maurity, atende à

Fátima Dias, no bairro Dias Macedo, que quer gravar esta canção". Ou, ainda, há outros

que levam a fita ao estúdio para o próprio locutor efetuar gravação.

A meu ver, além de possibilitar esse resgate rnemórias., nesses termos, o Programa

ajuda, ainda, a viabilizar um processo de educação (informando sobre título e autoria das

composições, sobre datas em que foram lançadas, etc; inserindo o indivíduo no circuito da

produção, sem falar no cultivo do gosto por um determinado estilo ou tipo de música),

contribuindo, também, para uma espécie de atualização de temas e nomes que tiveram (ou

têm) seu papel no campo da música ou, na relação desta com outras práticas e relações da

vida em sociedade.
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Programação do ouvinte: a dimensão educativa do ritual
de celebração

Connerton (1993) chama a atenção para a função rnnemônica do rito. Ao

examinar rituais comemorativos, referido autor analisa a importância destes, como meIOS

de transmissão de memória social. Segundo ele, o ritual não é apenas uma maneira

alternativa de exprimir crenças, mas sua execução tem função especial de especificar a

relação que prevalece entre atores de um ritual que eles estão a executar C .. ). Daí resulta a

existência de elemento de invariância, codificado na estrutura ritualística (p. 65).

Ao falar de propriedades que fazem a linguagem ritual funcionar poderosamente

omo instrumento rnnemônico, o autor lembra uma linguagem formalizada e uma linguagem

performativa. Em relação à performatividade do ritual, ele afirma que esta é em parte

questão de enunciado; o enunciado recorrente através do uso de certos verbos e pronomes

pe oais característicos. Connerton analisa essa propriedade no contexto litúrgico:

C .. ) Expressões verbais, freqüentemente presentes em linguagem
ritual, pressupõem certas atitudes em que, por meio da enunciação de
frases, o ato correspondente tem lugar. Aquelas expressões verbais
não indicam ou descrevem atitudes; eles (enunciados) trazem atitudes
à existência efetivamente por ato elocutivo. O mesmo resultado é
conseguido em linguagem ritual por meio dos pronomes pessoais, nós
e eles. A forma plural de 'nós' indica que, embora haja vários
oradores, estes estão a agir coletivamente, como se fosse um único
orador, uma espécie de personalidade coletiva (Connerton, 1993: 71).

Para Connerton, os enunciados são o lugar onde a comunidade é constituída e

recorda a si própria o fato de sua constituição (Connerton, 1993: 71/2). Reporta-se a Lukes,

para quem o ritual é 'atividade orientada por normas com caráter simbólico que chama a

atenção de seus participantes para objetos de pensamento e de sentimento que eles pensam

ter significado especial' (Connerton, 1993: 52).

Essas idéias me transpõem à compreensão de grupo construída a partir do

pensamento de Bourdieu, segundo o qual crenças podem trazer um grupo à existência ..

Atentando para a complexidade das relações, lembramos que segundo este autor, também

símbolos podem significar a demarcação de certos espaços sociais, aos quais pertencem os

indivíduos. Em função desses símbolos indivíduos podem se ver diferenciados com relação
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a outros grupos de uma sociedade. O grupo de ouvintes da Programação do ouvinte que se

sente diferenciado pelo tratamento que lhe é concedido pelo locutor, por se sentir parte

deste contexto dos participantes da audiência da FM Universitária onde, cotidianamente,

ele tem sua presença re erenciada pelo locutor. O que remete à produção cultural como

reconstruindo interaçõe e em outros momentos também demarcando fronteiras que ao

in és de agregar pe oas podem também diferenciá-Ias em seus contextos de convivência.

m grupo pode e diferenciar de outro por seus referenciais simbólicos, a exemplo do

indi ríduo que e ente diferenciado de outro a partir de sua preferência musical, revelando-

e as im também conflitos que atravessam as vivências de grupos sociais.

Tai conceitos me remetem ao meu universo de pesquisa e me fazem lembrar que o

registro do receptor da mensagem se dá numa relação com a especificidade contextual do

meio de comunicação. Observe-se que, mesmo em se falando de comunicação via rádio, a

relação comunicador-receptor pode ter similaridades com a comunicação que ocorre em

outros contextos diferenciados.

Respeitando essas diferenciações contextuais, com possíveis conexões, a partir de

conceitos já mencionados, percebo relações entre as noções de Connerton, acerca da

performance da comunicação oral, e o ritual de comunicação poética-musical no cotidiano

da Programação do ouvinte.

Chama-me a atenção o ritual de agradecimento de pessoas no Programa, de certo

modo sob a influência do seu apresentador, que faz uso desta estratégia para chamar os

"cativos" ou "fiéis" ouvintes a participar. Ele pressupõe que os ouvintes "cativos"

acompanham o Programa todo dia. Assim, verbalizando sistematicamente essa crença,

através de diferentes "chamadas", na condição de locutor, me parece uma forma de

alimentar o retorno diário desses "fiéis" partícipes. Costuma, ainda, registrar,

publicamente, a presença de ouvintes que vão ao estúdio, fato que se associa ao

reconhecimento da audiência por ocasião do ritual de apresentação do programa.

Para conquistar sua audiência, ou para fortalecê-Ia, o locutor faz uso de enunciados

como:

"Todo mundo ligado na Programação do ouvinte: 281.57.52,
281.57.74 C .. ). Agradecendo a audiência de Nélio, do Rodolfo
Teófilo; Eduardo, da Lagoa Redonda; Cid, da Varjota; Dra. Antônia,
do hospital São Vicente de Paula, na Parangaba. Todo mundo ligando
e participando aqui com a gente C .. ). Programação do ouvinte pela
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nossa Rádio Universitária C .. ). Registramos a presença do George
Lima, presidente do clube do Raulzito e o Santos, servidor aqui da
UFC. Temos aqui o encontro antológico dos ouvintes assíduos
Ednardo Honório, do Bonsucesso, Cid, da Varjota e da nossa
pesqui adora Inês, do Parque-Araxá, que faz sua dissertação de
me trado obre a Programação do ouvinte C .. ). Aqui em nosso
estúdio, hoje, o cantor Pingo de Fortaleza com seu filho Tauã, que
manda um alô para a Cláudia C .. ). Agradecendo, aqui no estúdio, a
pre ença de Ednardo Honório, estudante de História da UFC lendo o
tino obre ara Leão e a história da .MPB C .. ). Chegando aqui no
estúdio 110SS0 ouvinte tradicional, o Ranulfo do Parque-Araxá C .. ).
Hoje. aqui com a gente, o Elias, funcionário da UFC; em greve, e a
gente aqui no batente C .. ). Registrando a presença, hoje, aqui no
estúdio da Otaviene, nossa ouvinte assídua que veio lá de
Maranguape dar um passeio aqui pelo Benfica C .. ). A música Drama,
com Renato Braz, vai para Gleiman, do Parque Albano, que hoje veio
a sistir o programa aqui com a gente" trechos da fala de Nelson

ugusto, em diferentes edições do Programa).

o locutor reforça a participação do ouvinte, fortalecendo, igualmente, sua

re ponsabilidade no processo de produção do Programa, enfatizando, nominalmente, a

participação neste. A sua linguagem articula-se na primeira pessoa do plural, aludindo, a

partir de palavras como o pronome nosso ou das expressões 'a gente' e 'turma boa', a

irnbolos de uma personalidade coletiva que "coordena" a produção, e que contribui para

trazer à existência o grupo dos "cativos" e "fiéis" ouvintes desta Programação. O locutor

pode ser interpretado, portanto, com uma espécie de pivô na construção de um sentimento

de pertença entre ouvintes que passam a atribuir ao espaço desta audiência um sentido de

"a gente ". Assim, revela um ouvinte: "Comecei a participar do programa porque era

legal a comunidade que gostava de música que eu gostava. Eu não me sentia sozinho"

(Talvanes, estudante de Ciências Sociais, 27 anos, bairro Jardim Iracema).

Essas memórias parecem ir sendo partilhadas, reconstituídas na performance

cotidiana que envolve um ritual de articulação de memórias do qual participam,

coordenador da produção e rede de ouvintes; como os "amigos do Bar do Rogério", que

dizem ser a Rádio Universitária a emissora "mais decente da cidade".

Essas idéias me transpõem à compreensão de grupo construída a partir do

pensamento de Bourdieu, segundo o qual crenças podem trazer um grupo à existência.

Atentando para a complexidade das relações, lembramos que segundo este autor, também

símbolos podem significar a demarcação de certos espaços que criam processos de
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inclusão e exclusão entre grupos sociais. O grupo de participantes da Programação do

ouvinte sente-se diferenciado pelo tratamento que lhe é concedido pelo locutor, por se

sentir parte da audiência da FM Universitária onde, cotidianamente, ele tem sua presença

reverenciada pelo apresentador. Neste sentido a produção cultural ao mesmo tempo em que

reconstrói interações pode também, em outros momentos demarcar fronteiras.

Os seguintes depoimentos podem ilustrar como vão se reconstruindo crenças,

espaços de interações e memórias, e ao mesmo tempo espaços de diferenciações de pessoas

a partir de representações de grupos com os quais os indivíduos passam a se relacionar

quando estão articulados à recepção da Programação do ouvinte:

"(...) O Programa é instrutivo, não tem desordem é uma cultura mais
elevada. Deixa a classe alta mais culta, mais entendida, mais instruída,
no bom astral. Às vezes ligo noutra rádio e volto para esse programa
C .. ); tem muita rádio aí que você liga e só escuta mentira; é programa
evangélico, é isso e aquilo e as mentiras comendo de esmola. Só envio
mensagens para o pessoal do Colégio Agrícola que estudei, passei 4
anos lá, e tem gente espalhada por toda a Fortaleza. A comunicação
dos ouvintes eu acho positiva C .. )". (André Roberto, 50 anos, caixa
de supermercado aposentado, bairro Álvaro Weyne).

/"

Foto 33 - André Roberto, do Álvaro Weyne, em entrevista concedida à autora, maio de 2001.
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"O Programa é muito organizado, tem toda uma maravilhosa pesquisa
feita antes da Programação, a gente que escolhe as músicas tocadas,
mas além disso tem uma pesquisa atrás. Assisto outras rádios,
Tropical, 100. sisto as três fundamentais, Universitária, Calipso,
Atlântico Sul. ~dai aqui no salão assisto outras rádios. Meu nome já é
conhecido há bastante tempo, tenho muitos clientes que assistem rádio
mais popular e a gente precisa tá dando um alô, pra dizer que tá vivo.
Ter a divulgação, mais pelo meio de divulgação. Você pode ouvir
coi as descartáveis, mas a gente tem que ter aquela base sólida
construída em termos musicais." Tenho que ter acompanhamento da
Programação do ouvinte que é maravilhosa, é excelente!". (Amareto
no bairro de Fátima)

Como se constata, para este entrevistado, a Programação do ouvinte é a sua

preferida. Nas suas palavras, "é o que há de melhor". Este receptor faz uma distinção

qualitativa do Programa, comparando-o com outros que ouve. Estes até seriam

interessantes pelo espaço de divulgação de seu oficio profissional, mas, qualitativamente,

incomparáveis à Programação do ouvinte. Além da necessidade de ser reconhecido, o

entrevistado ressalta a opção por uma "boa música", uma "música de qualidade", tal como

se observa no discurso do comunicador,

Um outro ouvinte revela:

"O freguês é mais selecionado. Tem uns que não gostam da Rádio
Universitária. Eu digo que tô pagando, quero ver se a mensagem sai92

.

Um dia eles vão saber que estou inventando. Boto na Programação
para ver se diminui a ignorância. Ouvintes de MPB na periferia é
pouco. Freguês que não é de MPB é abusado, pede meota'", fica
cuspindo e xingando o outro. Quer brigar. O freguês de MPB é mais
raro fazer isso. Tem professores: o Fernando, o professor Maia,
formados em Administração e História. Ficaram aqui conversando
ontem, eu acho legal. Porque se fosse essa música breganês, não tinha
esse tipo de pessoa. Sou de Fortaleza. Passei 15 anos em Quixadá. Vim
para trabalhar. Cheguei aqui para trabalhar e estudar com 15 anos, um

91Remete-me ao papel da produção radiofônica construindo crenças.

93Refere-se à cachaça cuja embalagem é um frasco de 300 ou 350 ml, correspondendo à aproximadamente

metade da garrafa. Atualmente, a meota é também chamada de celular, numa alusão ao aparelho do telefone

móvel.
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índio; e fui trabalhar num posto da Teleceará, fazendo ligação
íntemacional, convi endo com pessoas muito diferentes; estudando na
escola pública, pela T . Fiz só até 6a série. Sempre falo para os amigos
que não gostam da MPB, estimulando-os. Prá mim, que não tive
oportunidade de estudar, aqui é minha faculdade. O professor Júnior,
que me incenti ou a ouvir o Programa, diz que professor é pago pelo
povo para ensinar e eu pergunto para quem sabe para não regredir (...)
Rogério obre no bairro Presidente Kennedy).

Ressalta-se a forma criativa do último receptor apropriar-se da produção. Ele a

utiliza com fins de reduzir a I ignorância" da população do bairro, incorporando aqui de

certo modo o papel de educador informal a que a Rádio se propõe. É interessante a

estratégia dele para manter a freguesia, dizendo-se patrocinador da mensagem com fins de

"diminuir a ignorância das pessoas" em seu bairro. Tal como Nelson, se vê como um

educador informal. Como se constata, para este entrevistado, a Programação do ouvinte é

a sua preferida. Nas suas palavras, "é o que há de melhor". Este receptor faz uma distinção

qualitativa do Programa, comparando-o com outros que ouve. Estes até seriam

interessantes pelo espaço de divulgação de seu oficio profissional, mas, qualitativamente,

incomparáveis à Programação do ouvinte. Além da necessidade de ser reconhecido, o

entrevistado ressalta a opção por uma "boa música", uma "música de qualidade", tal como

se observa no discurso do comunicador.

Conforme se vê, a construção do gosto musical passa pelo fato de o ouvinte fazer

parte de um grupo ao qual, provavelmente, não teria acesso se não fosse a audiência do

Programa. O grupo daqueles que detêm o poder de informação, a "classe culta",

"instruída". Este espaço caracteriza-se, a meu ver, por um dinâmico refazer de memórias e

interações que vão se reconstruindo num processo partilhado por co-produtores e emissor

de mensagens, não esquecendo aqueles ouvintes que chamam outras pessoas a integrarem

esta "dinâmica de grupo", tecendo-se, assim, uma espécie de rede que, dia a dia, vai

ganhando novos adeptos.
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Foto 34 - Programa Noite de serenata e Programação do ouvinte atraem participantes comuns.

"(...).conheço várias pessoas que assistem aos programas de Nelson;
tem um magrinho que canta alto, canta muito, Fernando Hugo; admiro
muito a voz dele; cabelo grisalho como o meu... Um dia nos
encontramos no mercadinho 'Frutas tropicais', onde compro frutas
fresquinhas, a moça do mercadinho disse: 'o Sr. conhece o seu
Fernando? Nunca vi o Sr. falar com nenhum freguês ...Só conheço ele,
aqui do mercadinho'. Respondi: 'conheço, ele canta'. Perguntou-me
onde ele canta. Ela não é de minha idade, é da sua; e ela passou a ouvir
o programa. Eu disse e ela passou a ser ouvinte do Programa de
Domingo e da segunda feira (Brasileirinho e Noite de serenata) E ela
sempre me pergunta ( ...)" (Ventura, 68 anos, aposentado da
Aeronáutica, bairro Cidade dos Funcionáriosj."

Conforme aparece em depoimentos de alguns dos entrevistados, a recepção se

envolve em diferentes produções; há uma espécie de fluidez na atitude do ouvinte frente à

produção, circulando por uma, por outra (refiro-me também a outros programas da

94 A referência aos outros programas apresentados por Nelson remete-me a interelação entre as produções do

comunicador, já que ouvintes da Programação do ouvinte são ainda ouvintes de Brasileirinho e Noite de

Serenata.
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emissora, já que a maioria das pessoas ouvidas se dizem ouvintes da emissora; não só deste

programa).

Um outro assíduo ouvinte recorda sua relação com a Programação do ouvinte:

"Conheço pessoas que ouvem a Programação do ouvinte: o Henrique,
a Glaucineide que ontem mandou mensagem de aniversário, para o
irmão Evaristo Filho que mora em Messejana; a Ana Cecília, minha
ex-namorada e os seus amigos. Peço alô para o pessoal da Vicunha,
fábrica de fiação. Às vezes, vêm aqui, o Nelson dá um alô, eles se
animam e ficam até o final do programa e depois boto Zé Ramalho
que é o que eles gostam de ouvir. Comecei a namorar Ana Cecília (ela
estuda Sociologia lá na UFC), ela diminuiu minha ignorância e me
ensinou a gostar de Chico Buarque, eu passei a gostar mais dela e
também do Chico Buarque. Ouvia Zé Ramalho, Elba Ramalho, Rock
nacional, Legião Urbana, Paralamas do sucesso, Engenheiros do
Hawai. Ana Cecília me falou de Ednardo e Chico Buarque C .. ). Esta
semana, tava um pouco meio revoltado com a sociedade hipócrita,
com a nossa vida; olho na favela, pessoas não têm noção, ficam
colocando crianças no mundo sem ter com que se alimentar,
aumentando os excluídos ... Gente nasce prá ser feliz, não prá sofrer.
Aí peço na Programação É ... , de Gonzaguinha; Apesar de você, do
Chico Buarque; Vai passar; Prá não dizer que não falei de flores;
Perfeição, que o Nélson não tinha; Carcará, ~e fala da seca de 50.
Chico Buarque é toneladas'i" (Rogério Nobre ,28 anos, dono do
bar, no bairro Presidente Kennedy).

Observe-se como o ouvinte vai incorporando o gosto musical instituído pelo

Programa e encontrando formas próprias de inserção na produção.

95 Indagado acerca do que quer dizer com esta expressão respondeu: " música crítica, pesada".

96 Ao realizar esta entrevista com o Rogério, ele me mostrou o som do bar e também que tem compositores
veiculados na Programação do ouvinte: Fagner, Falcão, Caetano, Gonzagão, Gonzaguinha, Alceu Valença,
Bethânia. Chico César, Roberto Carlos. Ele deu-me para trazer para Nelson o CD da "Plebe rude", que pediu
para ouvir na emissora e não tinha.
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Foto 35 - Rogério apresenta o som do bar ao Nelson Augusto

Este outro participante relata situações através das quais se pode perceber o papel

educativo desempenhado pela Programação do ouvinte:

" C .. ) Em trabalhos sobre literatura, normalmente professores pedem
música da MPB como exemplo de gramática, escola poética. Eu
utilizei a Programação do ouvinte para ouvir o disco com a poesia de
Carlos Drummond de Andrade C .. ); foi para minha apresentação na
aula de literatura sobre esse autor. E sugeria às outras pessoas
gravarem músicas da Programação. Desde 1995, não consigo me ver
chegar 18 horas e eu não ouvir a Programação do ouvinte. Até tem vez
que não consigo ligar [telefonar], mas escuto diariamente; agora, no
trabalho, saio passo na Rádio para falar com você, com Nelson, com
Lima, procurar se saiu algum disco novo (...)" (Ednardo Honório,
estudante de História/UFC, Bonsucesso).

A dinâmica da Programação do ouvinte parece facilitar uma educação musical,

informal, de receptores, pretendida pelo apresentador. Observem-se situações presenciadas

por mim, no cotidiano da Programação, refletindo tais aspectos: O professor Edson, do

Colégio Piamarta, pede Guerra de Facão, de Pingo de Fortaleza, para usar com alunos na

escola. Um professor da UFC quer saber o título da canção 'prepare o seu coração',

gravada por Taiguara e Jair Rodrigues. Atualizando a memória das festas juninas, o
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Programa veicula marchinhas como Fogueira de São João e Olha pro céu meu amor.

Reati ando a memória do samba, elson anuncia: "Às 20:30h, homenagem a Moreira da

il a, no Arquivo de cera ". ligação entre a poesia e a música se mostra, por exemplo,

quando e anuncia: 'Canteiros, música de Fagner sobre o poema de Cecília Meireles, que

I abel envia a Gutemberg e Helena, em Cajazeiras". Informações sobre o folclore podem

vir no enunciado: "Leonardo, o peixinho, e o Nenê, do Bar do sax, no Benfica, pedem a

canção O ARC do preguiçoso, com Xangai, música do folclore baiano". A associação entre

cinema e mú ica, num tempo determinado, é trazida, também, dentro do Programa: "Quem

não assistiu O reis do lê, iê, iê (a hard day nights)', filme de 1964 que abre a carreira dos

Beatle , vai continuar todos os dias no Shopping Benfica, até a próxima quinta feira". Um

outro fez o eu pedido, mas não identificou a canção (embora tenha cantado um trecho);

-el on lhe diz que a mesma é Samba em Prelúdio, com Vinícius de Moraes. Outro quer

gra ar o disco Manera Fru Fru, de Fagner e, para atendê-lo, o apresentador veicula, a cada

dia, uma canção deste disco. Em todos esses exemplos, encontra-se, de algum modo, um

teor educativo que se vai difundindo para a rede de ouvintes. Outras passagens do

Programa ilustram essa veiculação de memórias:

"A seguir, Laranja madura, música de qualidade, de décadas passadas,
música também de nosso programa 'Noite de serenata', que atende ao
Roberto, do Papicu (...). E a nossa charmosa jornalista Fátima Leite,
relembrando aqui os tempos em que participava das matinés do

aguari".
"A música ABC do preguiçoso, com Xangai, do folclore baiano, vai
para Martins do Passaré".
"O quarteto de trombone da Paraíba vai ministrar oficina no próximo
dia 26 no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. As inscrições são
grátis e podem ser feitas até o dia 21, pelo fone 488-86-00".

Enfim, essa função educativa, mnemônica, parece ir acontecendo em ocasiões as

mais diversas, e, quase sempre, de forma sutil, através da dinâmica do Programa.

Observo, enquanto assisto ao Programa, um critério de produção a partir do qual

veiculam-se canções de forró em um só bloco - "Agora, ouviremos forró de alto nível: Eu

só quero um xodó, de Dominguinhos; O ABC do Sertão, de Luiz Gonzaga; e É de dar água

na boca, de Nando Cordel".
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uma alusão crítica à massificação da produção cultural, para um grande público, o

locutor assim se expressa por ocasião da apresentação do programa Brasileirinho: "É um

e quema que por debaixo dos panos rola muito dinheiro". Refere-se ao pagode, dizendo

que não exi te pagode enquanto gênero musical: "Esse pagode não tem nada de novo. É

invenção prá enganar o bestas. O samba é o de Clara Nunes, Paulinho da Viola, Zeca

Pagodinho .. 1artinho da ila, Paulo César Pinheiro, Beth Carvalho". Informa o lançamento

do di co do mú i o cearense Carlinhos Patriolino. Este, chegando de São Paulo, comenta

que lá. embora pe oas gostem do gênero Choro, não há um programa de Choro como o da

Univer itária. A atitude do produtor, aqui, parece tentar construir um gosto musical junto

ao ouvintes. Com a referência ao programa "Brasileirinho" quero ilustrar, ainda, a relação

das produçõe de TelsonAugusto, e portanto, de suas recepções, já que alguns ouvintes da

Programação estão também na escuta de seus outros programas. Observe-se a fala

seguinte:

"(...) Assisto outros programas do Nélson na emissora. 'Freqüência
Beatles',' oite de Serenata', 'Sempre aos domingos', 'discoteca da
Sexta' [Pop rock] , 'MPB especial' [refere-se ao 'especial' recente,
com Ednardo], 'Brasileirinho', 'Pessoal do Ceará' e outros programas
da Rádio. O do Geraldo Oliveira pela manhã, 'Noturno', 'Por uma
Cultura de Paz', 'Jazz', 'Reouvindo o Nordeste', mas aquele 'Música
Erudita', meu Deus! [desaprovação]. Assisto quando tenho folga de
trabalho e se o plantão está calmo C .. ). Ouço a Programação do
ouvinte, desde 1994. Outras rádios só tocam música baiana, forró.
Pessoas reagem à música baiana como robôs. Acho muito importante
a comunicação entre os ouvintes" (Ranulfo, 30 anos, maqueiro do
hospital Angelim, bairro Parque Araxá).

Um outro entrevistado revela:

"A minha preferência é uma salada musical: Fagner, Lulu Santos,
Gonzaguinha, Guilherme Arantes, Beto Guedes. Gosto de MPB, rock
e músicas românticas. Meus gêneros preferidos são esses. Não tenho
conhecimento de música erudita como tenho de MPB. Ah! Gosto do
samba! Ia esquecendo o Rio de Janeiro, minha terra, esquecendo o
samba, traindo minha tendência de origem. Gosto muito do samba,
Pau linho da Viola, Beth Carvalho... Pagode não. Não tem letra no
pagode; só refrão, samba tem, letra mensagem, pagode só tem refrão.
Gosto quando Nelson agradece minha audiência, '0 botafoguense da
Pe. Mororó. É sempre bom ouvir falar de meu Botafogo, o time do
soberano Garrincha. O 'Freqüência Beatles' comecei a ouvir desde
que começou o programa, mas a Programação do ouvinte tem uns 8



191

ou 9 anos. Ouço também 'Freqüência Disco dance', 'Pop rock', 'Nova
era', mas a freqüência mais assídua é do 'Freqüência Beatles'
(Edvaldo, 38 anos, no momento desempregado, bairro Centro).

~Teste depoimentos elucidam-se as memórias dos ouvintes, reencontradas,

mediadas pelo papel do comunicador radiofônico, como facilitador da reconstituição destes

proce sos. Proce 50S que trazem à consciência as memórias musicais, as lembranças da

terra natal dentre outras. ê-se também, através dos depoimentos, como estas memórias

refletem um ouvinte construído em sintonia com o discurso do locutor.

Foto 36 - Programa Noite de serenata com ouvintes que o acompanham no estúdio é uma das dicas
cculturais da Programação do ouvinte

Em certa ocasião o apresentador chamava a atenção para músicas de outros

momentos históricos, o que, a meu ver, reforça aquelas idéias, já aqui referidas, de

transcendência e recomposição de memórias, como aspectos constantes na dinâmica da

produção.

Uma outra forma de veicular memórias, no Programa, se processa através das

chamadas "dicas culturais", conforme se pode observar nos trechos a seguir:
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"Juliane Torre, no Dragão do Mar, canta repertório de músicas
cearenses de árias gerações, desde Lauro Maia, Luiz Assunção até
David Duarte".
'"31 ano de Help, filme e disco dissecados para você no 'Freqüência
Beatle '''.
"Chico Buarque erá enfocado no programa 'Disco da semana',
sábado à L: 30 h" [A trilha musical que anuncia é a música do
me mo compo itor alsinha].

o apre emador mo trou-me CDs doados à errussora por artistas que lançam o

trabalho ão: imone Guimarães, uma cantora paulista que ele entrevistara antes de ela vir

Fortaleza: Falcão lançando '500 anos de chifre', e Pingo de Fortaleza. Em geral, tais

doa ões ão feitas por ocasião de lançamentos naquele espaço.

O exercício de rememorar, por parte dos ouvintes, pode ser compreendido melhor a

partir do estudos de Kelly (1978), que considera:

(...) se a arte serve à religião, serve, de igual modo, à educação em
cujos domínios se multiplicam as oportunidades e o desenvolvimento
das faculdades e atributos, ampliando sensibilidade, aguçando o
poder de imaginação e os recursos expressionais, contribuindo para
lima sociabilidade, treinando atividades em grupo e estimulando o
hábito de cooperação. (Kelly, 1978: 19).

E, na mesma página, referindo-se à constante histórica [comunicação da

men agem], reafirma: "a arte transcende gerações, define épocas, corre paralela à história e

é um documento humano acima do tempo".

Sociabilidade e reconstituição de memórias, conforme temos visto até aqui, estão

presentes na dinâmica da Programação do ouvinte, através da articulação de mensagens

entre emissor e receptor e entre os próprios participantes de sua audiência.

Observe-se, a propósito, como vão se construindo espaços de sociabilidade por

ocasião da audiência do Programa e, nesse processo de recepção, como as memórias vão

sendo partilhadas e transmitidas, contribuindo para "revisão" de valores, reconstruindo

gostos musicais de seus participantes:

"A música Ê boi, com Zeca Balero, vai para Danilo Lopes, no Papicu,
'afivelando a mala' , em viagem para o Paquistão, e vai trazer
novidades para nossa música desses países ai".
"Vida de viajante, com Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, mais
homenagem aos 88 anos do rei do baião, que vai para Júnior, no
Prefeito José Walter".
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"O Edvaldo, do Centro, pede Imagine, com Roberto Carlos,
homenageando John Lenon. Se estivesse vivo, John Lenon faria 60
anos (Em memória do 60° aniversário do membro dos Beatles). Show
da banda Ruber soul no the Wall, às 21:00 horas e vídeo clip sobre a
obra dos Beatles".
"Chiquita Bacana, antiga marcha carnavalesca, pouporri de várias

marchinhas, ai para a turma boa do Parque-Araxá, especialmente as
criança que saem num bloco no Parque-Araxá".

parece a cumplicidade nas iniciativas de emissor e demais participantes, com a

reconstituição da memória musical, como neste caso, em que o ouvinte, Edvaldo Saraiva,

pede para falar com Nelson a respeito do filme dos Beatles que está incluído na

programação de filmes do SESC, dizendo que virá ao estúdio "amanhã dia do Freqüência

Beatles", trazendo essa programação.

Em outras ocasiões, observam-se situações que envolvem a reconstituição

partilhada de memórias na dinâmica do Programa, conforme exemplificado a seguir:

Ednardo Honório, do BonSucesso, pede a canção Canteiros, de Fagner, lembrando

ao apresentador a passagem dos cinco anos de falecimento de Cida, telefonista do

'Freqüência Beatles'. Nelson diz: "grande lembrança de Ednardo Honório; Canteiros para

Cida, onde ela estiver". Ranulfo do Parque-Araxá, pede a música Fortaleza meu xodó,

"neste dia do aniversário de Fortaleza". Edvaldo Saraiva, do Centro, pede a música

Alagados; ele é carioca e diz lembrar-se muito do Rio, ao ouvir essa música. A memória

musical transporta, assim, o ouvinte à "comunidade" de origem. Um outro receptor pede a

música de Cazuza, Faz parte de meu show, homenageando o artista no "dia internacional

da luta contra a Aids".

Pode-se mesmo afirmar ser a reconstituição de memórias algo que percorre toda

uma rede de interações entre ouvintes, tecida através da Programação do ouvinte. Ao

mesmo tempo, esse movimento parece contribuir para a confirmação e atualização de

certas práticas e orientações culturais. Nesses termos, trechos da fala do locutor, em

diferentes edições do Programa, o demonstram:

"Amanhã é 23, com Kid Abelha, vai para a ouvinte ... por coincidência
amanhã é mesmo 23, véspera de São João ..." [Refere-se à festa junina,
23 de junho].
"A música Zumbi vai para Ednardo Honório ... lembrando o 'dia da
consciência negra'" C .. ). Agora, temos O Bem Amado, música
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instrumental de inícius de Moraes e Toquinho, famosa obra de Dias
Gome que virou novela com o grande Paulo Gracindo C .. ). As irmãs
Luciana e... conferem, juntas, a Programação, no Castelão C .. ). Venha
participar de nossa promoção Dê uma chance à paz, neste sábado (...).
_o ano em John Lenon: 1a parte, vídeo clip sobre Lenon e depois a
banda Ruber Soul tocando música da carreira solo de John Lenon e dos
Beatle . Sugerimos a você que venha vestido de branco C .. ). Vamos
agradecer a audiência do Jonas, do Carlito Pamplona, que manda um
abraço aqui para todos os fãs de George Harrison".

o último receptor referido, que rememora um dos componentes dos Beatles, no dia

da morte deste, 30.11.01, acessa a produção e se solidariza com outros fãs, lamentando a

perda do ídolo, George Harrison. a edição seguinte foi feito um "minuto de silêncio, em

memória de George Harrison e da importância de sua obra para a cultura mundial", tal

como formulou elson Augusto. Expressa-se, assim, uma parceria locutor e ouvinte no

exercício cotidiano de recordação.

Por vezes, dado o estado de conservação de alguns discos, a reprodução das

gravações apresenta certas imperfeições, de certo modo "ferindo" a audição dos "fãs" mais

exigentes, o que me remete ao cancioneiro da Rádio como um relicário e me faz reafirmar

aquela transcendência de gerações através da música.

O Programa se constitui também num espaço de veiculação de significados,

alusi os a determinadas datas, por exemplo, de acordo com interesses da audiência. Assim,

no "dia internacional da mulher", 08 de março, um ouvinte solicita Só vou de mulher, com

Miltinho, numa alusão a esta data específica. O apresentador abre a Programação com

Mulheres de Atenas, com Chico Buarque, que um ouvinte oferece "para o mulherio varonil

deste Brasil". Um outro pede Modinha, com Taiguara, para oferecer à sogra e à esposa,

aludindo igualmente ao "dia internacional da mulher". Alexandre, do Presidente Kennedy,

oferece a música Mulher, com Erasmo Carlos, para sua esposa Lizete e o locutor aproveita

para "oferecer para as nossas mulheres, aqui no estúdio, Priscila, Ivanete e a Inês. Maria

Maria, com Milton ascimento, o apresentador envia "para todas as mulheres no seu dia

que deveria ser todo dia".

Observe-se, a partir dos trechos referidos, que as formas como se expressam esses

significados apresentam variações, entre os participantes.
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o lugar da música "local" 97 nesta produção

Um outro aspecto da dinâmica, que parece interessante como elemento que pode

ajudar a reconstruir memórias se revela quando observo o lugar que a chamada "música

local parece ocupar na Programação do ouvinte. O locutor faz referências ao 'pessoal do

Ceará', ao enviar a olicitação: "agora, a canção Longarinas, do cearense Ednardo; vai

para o Ranulfo do Parque-Araxá".

Em erta ocasião, apresentou um bloco inteiro de canções, todas interpretadas por

mu ico eare e:

"Divina comédia humana, do cearense Belchior, que vai para o
ouvinte ...fauricio Belém, oferecendo ao pessoal do bar do Humberto,
no Centro".
' ... Encantamento, com a cantora MIa Maria, 'orgulho do Ceará',
que D. Luiza Felipe, do Canindezinho, oferece para seu filho Zé
Roberto que passou num concurso para professor. Parabéns para ele,
e a mú ica vai também para Assis, nosso operador aqui no estúdio, o
gordinho sex da Universitária".
"Doroty L 'amour, de Petrúcio Maia98

, com outro cearense, Fausto
ilo, que atende à lrinéa, no Conjunto Ceará".

"Riacho do avio, de Luiz Gonzaga, com o cearense Fagner, que
atende ao Ranulfo do Parque-Araxá".
"Íntima, da compositora e cantora Marta Aurélia, aqui da casa, que vai
para a ouvinte ..."
"Conheço meu lugar, do cearense Belchior com ele, atendendo aos
professores da escola Falcão ... em Antônio Bezerra".

9' Há de se questionar esta classificação, levando em conta a circularidade da produção cultural já que esta

música chega ao sudeste do país, sendo lá projetada por compositores desta região, ou mesmo por

compositores "aqui da terra" que migraram para outras regiões. Eventualmente, ocorre também a migração

dessa produção para outros países, levada por músicos cearenses ou mesmo por músicos de outras

nacionalidades. Tais fatos, no mínimo nos apontam o caráter processual da produção e da difusão culturais.

98 Música composta pelos cearenses Petrúcio Maia e Fausto Nilo, premiada por ocasião da realização do

evento 'Prêmio elsons da música cearense', como a "melhor música local". O evento foi divulgado, dentre

outros espaços. através da Programação do ouvinte.
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Foto 37 - Nonato Luiz, um dos indicados para a categoria melhor disco instrumental do Prêmio
Nelsons da música cearense, no teatro José de Alencar, em 26.06.01.

Vários artistas cearenses são lembrados quase que diariamente no Programa. Dentre

eles, cito: Macaúba, Dílson Pinheiro, Pingo, Fagner, Belchior, Kátia Freitas, Falcão, Paulo

Façanha, Nonato Luiz, Marcílio Homem, Manassés, Fausto Nilo, David Duarte, Marta

Aurélia, Raimundo Edílson (servidor da UFC), Petrúcio Maia, Calé Alencar, Rogério

Franco, Ednardo, Eugênio Leandro, Aparecida Silvino e Teresa Valesca99
.

99 Ressalte-se que alguns desses têm projeção nacional ou até internacional.
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Foto 38 - Rogério Franco, da Praia de Iracema, em entrevista concedida à autora, maio de 2001.

A presença dos artistas cearenses no Programa pode ser ilustrada através dos trechos

que se seguem:

"(. ..) Para ilson Rocha, do Henrique Jorge, a canção Eu e meu rádio,
do cearense Fausto Nilo".
"( ...) A poesia de Patativa do Assaré, Aposentadoria de Mané
Riachão, que vai para ...".
"(...) Vaca preta boi fubá, com Fagner, sobre poesia de Patativa do
Assaré, o doutor Honoris causa da UFC".
"(. ..) Com a cearense Kátia Freitas, Coca colas iguarias, que atende ao
Ranulfo do Parque-Araxá".

A participação de músicos cearenses, no Programa, é também um mecanismo de

divulgação da chamada música local. Nesses termos, a Programação do ouvinte recebeu,

por exemplo, a visita de Pingo de Fortaleza, lançando o CD Lógica, que ocorreria no dia

28.01.00, no teatro José de Alencar, com a presença dos músicos "locais" Manassés,

Nonato Luiz, Maracatu de Ouro, Calé Alencar...

A produção "local" chega ao conhecimento do público, também, pela veiculação

das "dicas culturais", conforme demonstram os trechos a seguir:
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Apresentação do grupo 'Maracatu Rei de Paus', no Centro Cultural
Dragão do ar de Arte e Cultura" (...)".
'O grupo de choro 'Cordas que falam' fará apresentação, sexta-feira, no
E paço Cultural da ADUFC [Associação dos docentes da UFC]".
"Participação do violonista cearense Nonato Luiz no programa
'Freqüência Beatle ' falando do seu novo disco Nonato toca Beatles".
- _~onato Luiz em recital: Barroco Brasil, Baden, Beatles. Nonato
autografa seu quatro novos CDs: 'Baú de brinquedos', 'Palavra
nordestina'. 'Retratos do Brasil' e 'Nonato toca Beatles'; dia 22.12.00,
no teatro José de Alencar, às 21:00 horas".

Mú ica romàntica no repertório de Marcos Brito, no Centro Cultural
Dragão do. Iar".
Apresentação do' aracatu ás de ouro 395', do Jardim América. O

evento terá participação de Pingo de Fortaleza e Calé Alencar".
''Roda de poesias no Dragão do ar homenageia Patativa do Assaré,

por repentistas no Clube da viola' .

''Estamos divulgando, com absoluta exclusividade, as músicas
vencedoras do Festival de Camocim (. ..).

Ressalte-se uma dimensão didática da produção que lhe é atribuída pelos ouvintes.

Nesse sentido, por exemplo, cito uma ouvinte que solicita a música A gente vai levando,

com Miúcha e Tom Jobim, para gravar, explicando que o faz por não encontrar o disco,

para usar numa aula que vai dar na Universidade."

Programação do ouvinte: um movimento de diversas gerações e

lugares sociais

Estas observações me levam a refletir um pouco acerca do rádio enquanto um

veículo que, a meu ver, desempenha com muita eficácia a função de reconstituidor de

memórias e interações entre pessoas e grupos.

Nunes (1998), a partir de sua análise sobre o papel do rádio, fala a respeito do poder

persuasão do rádio deste meio de comunicação na relação com as memórias de seus

ouvintes. Nesse sentido, a autora percebe o rádio,

(. ..) como veículo de enorme poder de sugestão, desenvolvendo a
imaginação do ouvinte, pois através de ausência de percepção visual
entre o emissor e receptor o ouvinte é obrigado a criar mentalmente a
imagem visual transmitida pela imagem acústica transformando sons
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em imagens. O ouvinte se deixa conduzir por vozes que lhe remetem a
fatos e situações e isso faz com que a percepção e o imaginário criado
de cada um seja uma experiência única participativa, assim como
ocorre durante a leitura (Nunes, 1998: 92).

o de enrolar do Programa diz respeito à construção da produção cultural bem como

à dive idade ocial da cidade de Fortaleza, projetada nesse diálogo cotidiano da emissora

om a idade e mai particularmente, as diferenciações, igualmente presentes no "invisível

grupo". espécie de matéria-prima que compõe toda a rede de interações, em meio à qual os

proce o comunicativos se mostram elementos essenciais, constituindo-se ainda, nesse

contexto. numa espécie de núcleo articulado r ou mediador fundamental, a Programação do

ouvinte.

• e sa perspectiva, no que concerne à heterogeneidade cultural ou à diversidade

ocial, o Programa, conforme procuro mostrar, colaborando na construção de um "gosto

mu ica1 , conquista a simpatia de uma coletividade e parece criar um espaço comum,

favorável à reconstituição de memórias. Assim, é como se, pelo menos, momentaneamente,

a diferenciações se diluíssem, dando lugar a um sentimento de pertença que passa a

envolver boa parte desse grupo, que se caracteriza, dentre outros aspectos, por uma ativa

participação na recepção desses processos, enquanto co-produtores.

Sob essa ótica, encontro reforço nas idéias de Canclini, para quem:

(...) às vezes os meios massivos também contribuem para superar a
fragmentação. Na medida em que informam sobre as experiências
comuns da vida urbana - os conflitos sociais, a poluição, que ruas
estão engarrafadas em determinados horas -, eles estabelecem redes
de comunicação e tornam possível apreender o sentido social,
coletivo, do que acontece na cidade. Em uma escala mais ampla, é
possível afirmar que o rádio e a televisão, ao relacionar patrimônios
históricos, étnicos e regionais diversos e difundi-los maciçamente,
coordena as múltiplas temporalidades de espectadores diferentes
(Canclini, 1998: 289).

Barbero (20001), chama a atenção para o fato de que,

C·.) embora massificada, a imprensa sempre refletiu diferenças
culturais e políticas, e isto não só graças à necessidade de 'distinção',
mas também por corresponder ao modelo liberal na sua busca de
expressão para a pluralidade que compõe a sociedade civil. Também
o rádio, por outro lado, estando próximo do popular, desde o início
fez presente a diversidade do social e do cultural. Já a televisão
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desenvolverá ao máximo a tendência para absorção de diferenças. E
falo de absorção porque é esta sua forma de negá-Ias: exibindo-as
livres de tudo que as impregna de conflitividade. Nenhum outro meio
tinha permitido acesso a tanta variedade de experiências humanas.
Mas também nenhum outro a controlou de tal modo, que em vez de
implodir o etnocentrismo, terminasse por reforça-lo (...). O rádio
reage à hegemonia televisiva pluralizando-se, diversificando seus
público. Pluralização funcional conforme os interesses do mercado
....• 'um primeiro momento essa setorialização dos públicos tem

ap nas a figura de uma diversificação dos tipos de transmissão ou
programas de uma mesma emissora, mas depois a especialização das
rádio por faixa de público, passando estas a se dirigir a setores
cultural e geracionalmente bem diferenciados (...) (Barbero, 2001:
_62,264) .

• ~e te contexto, pode-se situar a Rádio Universitária e suas preocupações de

produzir "conhecimento diversificado e aberto, priorizando a informação e a música de

qualidade com seu perfil de produzir cultura e educação".

Conforme tento interpretar, o Programa não pode ser enquadrado num estereótipo

que classifique seu repertório a partir de um modelo fixo. É necessário atentar para o

aspecto fluido desta produção.

As distintas expectativas dos ouvintes que produzem este repertório não nos

autorizam a vê-lo estereotipado, limitado aos gostos musicais ou à expressão cultural de

uma classe social. Desse modo, veicula, como tenho procurado mostrar, orientações

culturais diversas: do poema de Chico Pedrosa; Tranca rua, ao de Patativa do Assaré, Sina;

Falcão e Tarcísio Matos, com a canção Bodegueiro na F/EC; Chico Buarque, com Morena

dos olhos d'íagua; Djavan com Meu bem querer; Ney Matogrossso interpretando, de

Cazuza, Poema; Força estranha, de Roberto Carlos, na interpretação de Gal Costa ou

Marisa Monte que canta, também, Rosa, de Pixinguinha; Erasmo Carlos, cantando, de sua

autoria, a canção Mulher; A vida é um moinho, de Cartola, na voz da cantora cearense

Teresa Valesca; Aparecida Silvino, cantando, de Luiz Caldas, É tão bom; Elis Regina, na

interpretação de Como nossos pais, do cearense Belchior. a canção Coração Materno. Esta

música pode ser interpretada por Caetano Veloso, que aprendeu a mesma ouvindo a Rádio

acional, ensaiando, no piano de sua casa, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia,

canções veiculadas por aquela emissora (Veloso, 1997).
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Todas estas composições e todos estes intérpretes, além de inúmeras outras e outros

- originários de tempos e lugares, inclusive, lugares sociais diversos - convivem ou se

movimentam, guiados por uma espécie de "comunidade", na busca do lugar de partícipe da

produção.

E a realidade no fala, portanto, de um repertório musical que transcende grupos

ulrurai diver o . geraçõe diferentes, expressando uma arte como interpretação da vida,

facilitando o en ontro de pessoas, o que pode sugerir a sobrevivência do Programa na

omuni a ão de ma a. Canclini refere-se a uma produção cultural que é dinâmica sem ser

pri ioneira de um tempo e de um lugar.

A riqueza da produção cultural que compreende esse programa parece provir desta

diferença de referenciais. Assim, se Chico Buarque, o poeta carioca de 57 anos, nos fala da

"ida atra é da canção 'Olê Olá' (não chore ainda não / que tenho uma razão/ para você

não chorar ...), Patativa do Assaré, o poeta de 93 anos, se manifesta de outra forma, no seu

poema Vaca preta boi fubá, musicado por compositores de outra geração e com outros

referenciais culturais, como Fagner e Ricardo Bezerra; ou através de seu outro poema-

canção, Sina, interpretado pela paulista Simone Guimarães.

Desta forma é que Nelson, em depoimento, refere-se ao repertório-padrão da Rádio,

como "eclético e alternativo", em relação à grande midia. A respeito do papel da emissora,

se manifesta o seu Diretor, Agostinho: "Ela tem esse caráter de atuação plural; se submete

às várias formas de opinião, das mais conservadoras às mais progressistas, espectro de

gradação destas correntes de opinião; então ela é uma Rádio eclética, e é esse diferencial

dela".

A partir de inúmeras situações descritas neste trabalho, que constituem o desenrolar

da Programação do ouvinte, parece-me possível olhar produção cultural como espaço de

construção de sociabilidades e recordações. Esta produção musical - que, a rigor, não é

somente musical - conforme já afirmei em várias passagens, aqui, reproduz memórias que

transcendem gerações, perpassando, pois, o tempo.

Sobre a relação história e memória, lembram Fentress e WIckham em seu estudo

sobre memória social:

C--.) memórias morrem mas só para serem substituídas por novas
memórias. Ao tentarmos explicar qual o verdadeiro Significado das
imagens e histórias da memória social parece que, por vezes,
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podemos estar a criar ilusões quanto à tentativa de "desenterrar" a
memória social separando o mito do facto C ..) Isso não supõe que
tenhamos que aceitar passiva e acriticamente a memória social.
Podemo dialogar com ela, examinar os argumentos e pôr à prova

I base fatuai ..•Mas esse interrogatório não pode revelar toda a
\ rdade. É um erro pensar que depois de lhe termos espremido os
ato. . examinado o argumentos e reconstruído as experiências - isto
'. á -poi de a termo transformado em 'histórias' - arrumámos com a

m môria (Fentre e Wickham, 1992: 244).

0- amores hamam a atenção para a complexidade dos processos de recordar

a oncepção da memória musical que envolve meus pressupostos de

pe no quais oncebo a memória indo além de um tempo delimitado numa

pe onca. A reconstrução da memória transcende esta perspectiva delimitada

em perio o e anque, permitindo repensar preconceitos do tipo "esta música não é de

meu tempo". onsiderando que canções vivem ao longo de diversas gerações.

A eguir, trecho de depoimento de um entrevistado, que se refere ao papel da Rádio

na perpetuação da memória:

"(...) ou muito ligado a música boa que agrada o ouvido (...). Música
que diz algo que traz lembrança C .. ). Na minha época, a gente vibrava
com elson Gonçalves, Orlando Silva ( ). Morava na Luiz de
Miranda, tinha um serviço de alto falante ( ) amarrado no poste,
bota a um pick up tocando disco, e o cara do alto falante cobrava 1
cruzeiro pra mandar a mensagem, oferecia um pro outro. Era a
irradiadora. Quase em frente à minha casa tinha uma, no Benfica. Num
tinha um bairro populoso que não tivesse. Era uma epidemia naquele
tempo, como hoje é rádio comunitária (...). Nelson Gonçalves, Orlando
Silva, Carlos Galhardo eram astros na época; como hoje é Leandro e
Leonardo, KLB. .. Muito salutar o programa 'Noite de Serenata', na
segunda-feira. C .. ); tem dias que tem 30, 50 pessoas C .. ); bota os
banquinhos e fica gente em pé, assisto em pé porque chega as senhoras
e sou do tempo do cavalheirismo C .. ). Dou o lugar para as senhoras.
Gosto de escrever, levo para ele [Nelson Augusto] ler; no dia das mães
levei poesia C .. ). Sempre escuto 'O Disco da semana', o 'Sempre aos
domingos'... ora ey é uma das maiores cantoras do Brasil e das
mais esquecidas. Nelson fez um programa sobre Nora Ney e pedi para
ele gravar [Mostra-me as fitas gravadas, de Nora Ney e Jorge Veiga].
Para mim, a música não tem idade, tem qualidade, uma criação, um
ideal, uma história permanece através do tempo (...). Você vai num
concerto clássico ouve-se os antigos. CHOPIN ... Música de qualidade
não tem faixa, é eterna ..." (Ventura, aposentado pela Aeronáutica,
bairro Cidade dos Funcionários).



203

Foto 39 - Ventura, da Cidade dos Funcionários, em entrevista concedida à autora, agosto de 2001.

Movimento em defesa da memória de Elis Regina

A respeito do ativo papel que ouvintes exercem, como produtores, no dia-a-dia da

Programação do ouvinte, contribuindo também para lhe atribuir sentidos, observe-se, a

seguir, o início de um diálogo de um ouvinte comigo, na ocasião em que me encontrava

atendendo ligações telefônicas no estúdio:

Boa noite! Tudo bem, Inês?
Boa noite, Amareto
Quero a música 'Pois é', com Elis Regina. Tô na revista 'Contigo'
desta semana, que tem a Adriana Galisteu na capa. Diga pro
Nelson! Também vou estar no programa 'Ponto de encontro', na
entrevista com Fernanda Kinderé, falando do evento que
organizo: 20 anos sem Elis Regina. Vai ser no canal 22, TV
Diário, sextafeira, às 17horas. Talvez não dê para você ver, pois
vai estar aí na Rádio, no mesmo horário. Diga ao Nelson que lá
na entrevista com a Fernanda Kinderé vou falar da nossa idéia
de, no mês de janeiro, a primeira música veiculada na
Programação do ouvinte, ser sempre música de Elis.
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Este receptor se diz "fã incondicional da cantora Elis Regina" e, com o apoio de

repre entantes de vários segmentos sociais, incluindo jornalistas, organizou um evento

imirulado 20 anos sem Elis Regina. No trecho da conversa, referido, percebe-se sua

articulação com Nelson Augusto, que, durante o mês de janeiro, fez veicular sempre uma

música de Elis, na abertura da Programação do ouvinte, atendendo à estratégia proposta

or aquele ouvinte, com o propósito de, nas suas palavras, "manter acesa a chama da

an ora" como aparece neste seu depoimento:

"Começo desde janeiro a fazer essa memorização da cantora: ligo para
um jornal, onde vejo que tem disco fazendo ano. Ligo para as rádios,
peço músicas do disco; agora em janeiro de 2002 vão fazer 20 anos
sem Elis, já tô ligando para pessoas, pedindo quem tem material da
cantora que possa me ceder, me dar xerox para que a gente possa fazer
o evento. Vou oficializar o fã clube C .. ). Já estou articulando com
empresários locais para fazer esse evento que terá desde out doors na
cidade, revivendo 20 anos da cantora, exposição de fotografias sobre a
trajetória da vida dela, altos e baixos, vídeo e missa de 20 anos, na
igreja do Seminário da Prainha, dia 19.01. Já tô arranjando o padre pra
fazer, assim, o mês de janeiro de 2002, o 'mês da cantora'. Ali, então,
do dia 10 até o 31 tudo sobre a cantora. Através de você, quero pedir
colaboração de Nelson Augusto, crítico de música C .. ); pra gente
tentar informar bastante que fosse o 'mês da cantora'" (Eduardo
Amareto, 38 anos, cabeleireiro, Bairro de Fátima).
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Foto 40 - Expo ição Elis, 20 anos de saudade relembra Elis Regina no Museu de Arte da UFC,
1.02

Assim é que, articulado com Nelson Augusto e o diretor do Museu de Arte da UFC,

Amareto conseguiu o espaço pretendido para sediar a exposição que apresentou ao público:

fotos em homenagem a esta cantora dia 18. 01. 02 às 16h. Esta ocorrência marcou a

abertura do evento 20 anos sem Elis. Também envolvido com essa programação estava o

coral do grupo 'Macho pero no mucho'.
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Foto 41- Amareto, por ocasião da Exposição Elis, 20 anos de saudade. Janeiro de 2002.

os trechos seguintes, da fala de Nelson Augusto, vê-se, novamente, como vai se

dando esta reconstituição:

"( ...) abrindo a Programação do ouvinte de hoje, 08.01.02, terça-feira,
a música Madalena, de Ivan Lins com Elis Regina, pedido do
Amareto, do Bairro de Fátima (. ..). (...); hoje, 09.01.02, quarta-feira,
ouviremos Romaria, de Renato Teixeira com Elis Regina, que vai para
o Amareto, no Bairro de Fátima (. ..); hoje, 15.01.02, terça-feira, a
música Casa no campo, com Elis Regina que atende ao Amareto, no
Bairro de Fátima. Neste mês, 20 anos sem Elis, estamos
homenageando aí a 'pimentinha', Elis Regina, com a primeira música
da Programação sendo sempre na voz da cantora" (...); sexta-feira, dia
18.01.02, às 16 horas, exposição que faz parte do evento 20 anos sem
Elis, com participação especial do coral do grupo 'Macho pero no
mucho', cantando famosos sucessos de Elis Regina, e exposição de
fotos, no museu de Arte da UFC".

o comunicador é um confidente. Observo a conduta do ouvinte, presidente do Ia

clube de Elis Regina, que, por ocasião da divulgação do evento coordenado por ele, na

cidade, liga para o estúdio e programa a música com a cantora referida na abertura da

produção, já que ele fez um acordo com Nelson Augusto: "vamos fazer janeiro de 2002, o



207

mês da cantora' . Após o ouvinte pedir a canção, o comunicador quer saber como foram as

entrevistas que ele concedeu aos jornais sobre o evento. Os dois conversam a respeito do

assunto ocasião em que o cabeleireiro conta detalhes da entrevista: como o jornalista o

abordou e que este "foi maravilhoso comigo; já sabia da ocorrência, 'quando ia com as

castanhas ele já vinha com os cajus' ...". Enfatiza o fato de haver contado com a mediação

do apre entador para os contatos que manteve na imprensa escrita.

O mais interessante é ver como a sociabilidade se manifesta na situação: o

comunicador quer saber como o receptor se saiu nas entrevistas, interessa-se pelo projeto

do ouvinte, este lhe conta detalhes da ocorrência, acrescentando: "Nelson Augusto está no

meu coração"; riem juntos; comentam, ainda, os preparativos da exposição com músicas e

fotos de Elis no museu de Arte da UFC e Amareto enfatiza: "o negócio é não deixar a

cantora passar em branco!". Tal situação me parece ilustrativa do espaço de confidências

em que se transforma a produção.

Foto 42 - O coral do grupo 'Macho pero no mucho', abriu a exposição 20 anos de saudade cantando
músicas que foram sucessos na voz de Elis Regina. A jornalista da Rádio Universitária FM, Marta
Aurélia, apresenta o evento.
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Acontecimentos dessa natureza, cuja dinâmica está diretamente ligada à emissora e,

em particular, ao Programa, são emblemáticos para se compreender como se processam,

ali a relações entre esses vários atores sociais, com mediações institucionais, e também,

para se perceber como se configura aquilo que está sendo tratado, aqui, como

peculiaridades da Programação do ouvinte, imprimindo certas características à rede de

ociabilidade. ão só a relação locutor-ouvinte, ou emissora-recepção, mas a

processualidade das interações que se desenvolvem a partir da produção. Vemos, aqui,

como o participante desta produção vai se relacionando com diferentes pessoas em função

de seu propósito - "manter viva a chama de Elis" - ao qual o locutor se aliou.

Em particular, observe-se como vai perpassando a história o mito de Elis Regina.

A este respeito, é significativa a matéria publicada pelo jornal Diário do ordeste, editada

em 19.01.02, intitulada Uma carismática pimentinha brasileira, de autoria de Henrique

unes, com foto de Eduardo Amareto. A matéria começa por se referir a este Ia de Elis nos

seguintes termos: "( ....) Por aqui, a primeira homenagem a Elis já pode ser vista hoje.

Mantendo uma dedicação que o integra àquela jovem senhora dos 'belos cabelos

ondulados', nos últimos 23 anos, o cabeleireiro Eduardo Amareto apresenta, no museu de
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Arte da {JFC, uma instalação com imagens da cantora com direito a CDs, LPs, vídeos e

muitas fotografias".

O jornali ta publica o depoimento do ouvinte: 'Tudo o que Elis fez foi

inten amente. Por i o a sua autenticidade não era aceita por todos'. A matéria refere-se,

ainda, ao 'Ta orgulhoso em lembrar, entre outras referências, uma pesquisa que apontou a

sua musa entre as cinco maiores intérpretes do planeta, ao lado de Billy Holiday, Ella

Fitzgerald, Bárbara Streisend e Edith Piaf'. Mostra Eduardo Amareto exibindo as fotos de

Elis, segundo o ouvinte, fotos que ele próprio deixara no arquivo do jornal, quando lá

estivera para divulgação do evento 20 anos sem Elis.

Ainda a respeito das interações articuladas às memórias, as quais constituem meu

objeto de pesquisa, é interessante ressaltar relações entre o Ia de Elis e o jornalista Nelson

Augusto que exerce o papel de mediador deste movimento em defesa da memória da

cantora, sendo através dele que Amareto acessa as dependências do museu de Arte da UFC

e, também, estabelece contatos com outros simpatizantes de Elis que se integram ao

evento, a exemplo do grupo coral 'Macho pero no mucho'. Ademais, me chamou a atenção

um outro aspecto: divulgação, via imprensa escrita local, observando-se, assim, mais uma

extensão da rede de sociabilidade (associada à preservação da memória da intérprete

brasileira Elis Regina), que atravessa distintos segmentos sociais.

Ressalta-se, ainda, na imprensa local a matéria de autoria da jornalista Patrícia

Karam, em 19.01.02, no caderno Vida e Arte do jornal O Povo, destacando a mesma

exposição - ''Eduardo está à frente da mostra Elis: 20 anos de saudade que traz fotos que

ele coleciona desde 1979 de revistas que nem existem mais (Melodia, Amiga, etc).

Também exibirá vídeo com clips da cantora. Ele planejava outro tipo de homenagem,

incluindo um grande show no Centro Dragão do Mar. Não deu certo mas ele não desiste:

'quem sabe no aniversário dela em março, sonha'. (Nelson Augusto refere-se a uma

cantora que ele contatou a respeito desta iniciativa, aparecendo novamente aqui a ação

articulada do locutor com o ouvinte, cujo propósito central é preservar a memória da

intérprete. Segundo a matéria, a exposição citada reúne fotos, vídeo, livros e demais

documentos relacionados à vida e obra da cantora, em cartaz no Museu de Arte da

Universidade Federal do Ceará - MAUC, avenida da Universidade 2854, informações

281. 31.44 ou ainda pela internet . ufc. com. br. Observe-se, aqui, a abertura de
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mai uma porta, através da qual outros admiradores poderão ingressar, pondo-se, desse

modo, uma possibilidade de ampliação da "rede de ouvintes". Refiro-me, nesses termos, a

e sa "expo ição" do a unto e do ouvinte, à internet.

A matéria refere. também, a luta de Eduardo Amareto para manter VIva Elis

Regina: =Há 1 a110 o abeleireiro Eduardo Amareto segue uma rotina sagrada. De

egunda a xta feira, entre 1 e 19 h, telefona para a Rádio Universitária, durante a

Programa, -o do ouvinte, e pede lima música de Elis Regina". Cita o ouvinte: 'ligo todos

o dias e chego a pas ar quase 20 vinte minutos, pois a linha fica ocupada'. A jornalista

a re centa, ainda, que esta é uma das formas de Amareto demonstrar o seu amor pela

cantora. Refere-se ao nascimento de sua admiração por Elis Regina, quando a conheceu

as istindo a um vídeo de Elis no programa de televisão "Fantástico', no qual aparecera

cantando O Bêbado e o equilibrista. Para Eduardo Amareto, diz a jornalista, 'Elis faz parte

de uma época que não volta mais, ela era uma cantora agregada à verdadeira MPB'.

Por ocasião da exposição, no MAUC, ao circular entre os seus estandes, por ocasião

da sua instalação, observei a presença de câmeras fotográficas e filmadoras (a TVE esteve

presente). Conversando com o Ia, ele me disse que a TV Jangadeiro e a TV Verdes Mares

também haviam sido avisadas, acrescentando que todos os anos ele tem este trabalho de

chamar a atenção da sociedade para a memória de Elis, dentre outras estratégias, acessando

os meios de comunicação. Ao indagá-lo sobre a iniciativa de montar o vídeo, ele disse que

"foi arranjado pelo Elvis" [regente do coral do grupo 'Macho Pero no Mucho'].
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o 4-4 - Amareto é entrevistado por alguém que documenta a mostra Elis, 20 anos de saudade.
J ei:ro de 2002.

A partir desta breve narrativa envolvendo o culto à memória de Elis Regina, vê-se,

Em resumo, como a televisão, o rádio, o jornal e o ouvinte estão envolvidos numa

âmica rica em situações que me revelam formas de preservação de memória de

recomposição de relações sociais entre pessoas, grupos e instituições
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Foto 4- - Cenas da Exposição Elis, 20 anos de saudade (I). Janeiro de 2002.

Foto 46 - Cenas da Exposição Elis, 20 anos de saudade (Il). Janeiro de 2002-04-03

Ao mesmo tempo, ao longo deste trabalho, pode-se observar, a partir da descrição

de sua dinâmica, que outras situações aparecem ilustrando esta reconstituição com relação

a outras figuras da história da música nacional ou internacional, como vemos a respeito da
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o mesmo tempo, ao longo deste trabalho, pode-se observar, a partir da descrição

de sua dinâmica, que outras situações aparecem ilustrando esta reconstituição com relação

a outras figuras da história da música nacional ou internacional, como vemos a respeito da

memória mu ical dos Beatles, de Luiz Gonzaga , Clara Nunes, do "Pessoal do Ceará" e

outro.

Barbero repensando a abordagem da comunicação, compreende que

a investigação sobre processos de constituição do massivo (...)
deve se deslocar de meios para mediações - isto é, para as
articulações entre práticas de comunicação e movimentos sociais,
para as diferentes temporalidades e pluralidade das matrizes culturais
(Barbero, 2001: 270).

É interpretando a produção cultural nesta perspectiva de relação dinâmica entre

práticas de comunicação e movimentos sociais, que ressalto, aqui, o movimento 20 anos

sem Elis - coordenado pelo presidente do Ia clube dessa intérprete, em Fortaleza - que,

contando com a intermediação do apresentador da Programação do ouvinte, se estendeu

por vários espaços e pôde ser mais amplamente conhecido. Nesse sentido, a sua divulgação

através de outros meios de comunicação de massa (televisão, rádio, jornais de maior

circulação da cidade e internet), acena para a possibilidade de ampliação de toda uma rede

de sociabilidade entre os simpatizantes de Elis, que provêm de diversos lugares da

sociedade.

A Programação estabelece uma relação dinâmica da sua produção com diversos

contextos da sociedade. Um espaço no qual interagem várias linguagens, oriundas de

diferentes visões de mundo de seus ouvintes. Encontram-se associadas ao Programa

diversas manifestações culturais - a poesia, a prosa, o teatro, os eventos musicais, os

eventos didático-científicos - que partem de diversos pontos da cidade, e de lugares sociais

diversos, e se articulam com o mesmo, conforme está ilustrado no capítulo 3, que trata

dessa dinâmica. Conhecer as especificidades do Programa, pode permitir uma melhor

compreensão de sua inserção e sobrevivência nos meios de comunicação de massa,

conforme falam alguns ouvintes:

"Se fosse sugeri-lo a um ouvinte que não o conhece eu diria para ele
escutar várias vezes até conseguir gostar, aprender as músicas, se
interessar. Ouvir as letras. E para quem sabe, gosta mesmo eu diria
que é o melhor Programa, mesmo para você escutar. Porque você
escuta tudo de bom, o que há de melhor. Refiro-me ao repertório, à
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dinâmica da Programação, o desenrolar, você sabe o que está
acontecendo na cidade, os eventos... Você coloca em tal rádio, tem
pagode em tal canto, banda tal, coisa que não tem, não preenche nada.
Música tem que preencher o coração. Se sair para uma Especialização
acompanho por internetlOO

" (Míria Marinho, veterinária, 37 anos,
bairro Messejana).

"Eu tê ali na cozinha, fazendo o almoço e boto o rádio. Eu boto aí e
gravo. Quando eu não tenho fita, digo à minha neta pra anotar musga
para eu pedir ao Seu Nelson, na segunda-feira (na Programação do
ouvintev'", Digo: 'Seu Nelson, queria ouvir a musga tal, que tocou no
domingo'. Gosto muito da musga. Eu era menina jovem assistia o
programa do José Limaverde, 'Coisas que o tempo levou'. Ele falava
na Ceará Rádio Clube. Toda vida eu ouvi. Antes de possuir o som eu
já fazia coleção na minha casa, guardava direitinho" [mostra-me
coleção de discos, dizendo que quando morrer o destino da coleção
será a Rádio Universitária]. Comprava musgas antigas" (Luiza
Felipe, dona de casa, 66 anos, bairro Canindezinho).

, a Programação do ouvinte, este pede a música para a sua
namorada, para seu pai, para sua mãe, avó. É essa a marca dos
programas dele ( ...); vai fortalecendo à medida que faz essa relação
muito intimista com as pessoas, com os ouvintes, abre espaço para a
música popular brasileira" (Inácio Arruda, deputado federal, 44
anos, bairro José Bonifácio).

Preservam-se, assim, as memórias articuladas. O repertório do Programa não me

e e caracterizar por uma específica cultura musical. Como vimos, a sua dinâmica, a

artir das expectativas de ouvintes, reflete um universo eclético de gostos musicais.

_-a fala de elson Augusto, a música é o pão de espírito. Aqui também se vê o discurso do ouvinte

r produzindo crenças.

I I ouvinte se refere ao programa "Sempre aos domingos", apresentado por Nelson Augusto, o qual não tem

participação direta do receptor como na Programação do ouvinte. Na audiência daquele. a ouvinte reativa sua

memória de músicas antigas para pedir na oportunidade seuinte, na Programação do ouvinte.
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CONCLUSÃO

relação comunicação, memória e sociabilidade, tendo como universo de pesquisa

a produção musical da Rádio Universitária FM em Fortaleza, e como recorte deste

uni er o. a Programação do ouvinte, se explicita no diálogo cotidiano locutor-ouvintes,

ouvinte -ouvintes. Isto se faz visível a partir de uma dinâmica de produção, por ocasião da

qual e vêem construí dos vários espaços de sociabilidade, envolvendo articulação de

pe oas e grupos em torno de mensagens musicais, eventos e notícias veiculadas através

desta Programação. Esta dinâmica sugere o redimensionamento de significados da

produção por participantes dela, que ao longo de sua história atribuíram-lhe outros sentidos

distintos acrescentados àquele propósito idealizado, inicialmente, pelo seu idealizador, o

jornalista elson Augusto.

Vendo ainda a Programação como espaço de divulgação de serviços, pessoas se

inserem na mesma não só para atender suas expectativas de gosto musical, mas para

divulgar seus trabalhos, a exemplo do cabeleireiro que vê naquele espaço, também, uma

possibilidade de angariar novos clientes, e o músico que se utiliza do Programa para

divulgar sua produção e se fazer visível para um público consumidor, ou, ainda, o

comerciante que tenta despertar nos seus fregueses o gosto pelo tipo de música ali

veiculado. É importante ainda a projeção que a música cearense encontra no espaço da

Programação. Ademais, o Programa pode, a partir de anúncios veiculados, articular os

ouvintes com oportunidades no mercado de trabalho, congressos acadêmicos dentre outras.

E neste dinâmico contexto que entendo a relação locutor-ouvinte, opondo-se aqui à

tese de unilateralidade desta relação, conforme vista por alguns pesquisadores que postulam

uma atuação hegemônica de meios de comunicação na sociedade. A dinâmica incorporação

de significados deste programa por ouvintes que atribuem ao mesmo suas próprias

interpretações contraria a tese da unilateralidade dessa relação. A criatividade presente

nessa interferência dos ouvintes permite enfatizar a ocorrência de um processo de

comunicação produtor de memórias e sociabilidades capaz de construir e reconstruir

crenças das pessoas envolvidas nesse processo.

Observa-se uma orientação de produção que pnonza a troca de experiências

diversas refletidas a partir das projeções de expectativas de ouvintes oriundos de distintos
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contextos de socialização, interagindo com expectativas do comunicador que chama os

ouvintes a participar dela. Coordenador da produção e ouvintes co-produtores deste

programa atuam de modo a criar um núcleo articulador de mensagens que reflete a

incorporação do sentido proposto, inicialmente, pelo seu coordenador, e enriquecido pelos

novos significados que são redimensionados pela diversidade de expectativas de seus

participantes, ao longo da história desta produção. Chamados pelo comunicador, através de

apelos cotidianos, contínuos e intermitentes, a ocupar um lugar no cenário da Programação

do ouvinte, estes e constituem em atores partícipes de processos comunicativos orientados

na perspectiva da emissão-recepção de mensagens.

este contexto vínculos afetivos como aqueles que se desenvolvem em grupos

sociais primários a exemplo da família ou dos amigos são criados por uma orientação que

condicionou indivíduos a participar da produção, trazendo-os para o centro de seu processo

de criação, construindo ouvintes protagonistas de sua história, conforme análise observada

no capítulo 4, embora se observem as ambigüidades quando o ouvinte ainda vê o locutor

como dono do programa. Tais relações constituem elementos ricos para questionar a tese de

unilateralidade que preconiza uma suposta dominação exerci da por produtores da

informação.

a Programação o reconhecimento da autoridade do apresentador se dá numa

cumplicidade com o reconhecimento do ouvinte partícipe, coadjuvante da produção. Aqui

parece estar o cerne da questão que elucida uma função social desta Programação. O

espaço desta produção parece manter vivo o sonho de dignidade de seus ouvintes. A

construção do reconhecimento destes, exercido de um modo quase que ritual com o qual

elson chama pessoas à participação, cotidianamente, pode ser visto como um pilar

fundamental em que se sustenta a audiência.

este aspecto lembro a relação entre a construção da história do Programa e a

construção da própria história da Rádio Universitária, considerando as preocupações de sua

linha editorial que nem sempre coincidiram com a atual orientação. Um ouvinte do

programa estudado questiona: "talvez Nelson Augusto não criasse esta Programação numa

outra emissora que não tivesse o perfil da Rádio Universitária". Ressalte-se que as

condições de trabalho do apresentador, como o acervo da Rádio, refletem também

propósitos de uma linha editorial.
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Houve um tempo em que a direção não permitia dizer o nome do ouvinte, apesar do

dito de que esta Rádio visava "(...) provocar na comunidade, por meio da informação e do

debate critico (...) atitudes de reflexão e criatividade que a induzam a mudanças de

comportamento", como aparece em seu estatuto. A instituição do programa por um

egmento oeial considerado de "elite" refletia contradições internas no grupo de atores que

fazem parte de e egmento e encontrava na vivência dificuldades de se efetivar, já que

m ere e da direção e do produtor do programa naquele momento da história da Rádio

apresenta 'am di ergências quanto às concepções de ouvinte. O reconhecimento do ouvinte

dentro da produção, portanto, não "cai do céu"; é atravessado"por conflitos de interesses,

refletindo uma luta histórica entre atores sociais, o que reforça a compreensão da

Programação do ouvinte como um movimento cultural. Aspecto que enfatiza a produção

ultural como algo construído em processos sociais, dinâmicos, nem sempre previsíveis.

O perfil da Programação deve ser compreendido numa relação com este perfil que a

emissora assume no seu diálogo cotidiano com a "comunidade" e que se constitui em um

dos traços de sua peculiaridade, de sua diferenciação das demais emissoras, legitimada por

uma orientação de jornalismo que contraria a atuação hegemônica dos meios de

comunicação social, os quais tendem a "fabricar" o consenso.

Sem uma autoridade de comunicador que centraliza decisões, a Programação do

ouvinte contribui para uma projeção do apresentador, aberto ao diálogo, que não cala o

receptor, mas, ao contrário, o estimula à troca de mensagens produtora de sociabilidades via

um processo de socialização desta produção. O respeito à articulação de várias formas de

opinião, concebido pela linha editorial da emissora apóia-se em respeito a valores humanos

fundamentais como o reconhecimento da diversidade de expressões culturais. A emissora é

projetada pelos ouvintes como emissora que ''valoriza a gente". Uma emissora que na

relação com a informação, "guarda uma sinceridade muito grande com os fatos sociais,

tratando-os de maneira "isenta" de manipulação destas ocorrências por interesses políticos

e econômicos"

as falas dos informantes chama a atenção a sua condição de serem ouvintes da

Rádio Universitária: esta condição é traduzi da como alguém que se sente merecedor de

exercer responsabilidade e direitos à educação; de música de qualidade e de carinho e

atenção, aspectos associados ao relativo poder de interferência de ouvintes na produção.
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Sentem- e reconhecidos em seu poder de exercer opiniões, e também lisonjeados ao

colaborarem com uma pesquisa sobre a Rádio Universitária. Na sua maioria, os informantes

dizem ouvinte da emissora e não só de elson Augusto.

O estudo de ta dinâmica sugere, ainda, seu significado didático, informal, que

a ar e na atitude de ouvintes - estudantes e professores dos níveis médio e superior - e do

ador. R salto aqui, ouvintes com uma sensibilidade que os leva a identificarem-se

a ropo ta da emissora de produzir cultura e educação, embora sejam pessoas que, por

de ascensão social, não tiveram acesso a mecanismos institucionais que lhes

assegurassem a educação formal. Ocupam o espaço da audiência desta Rádio para exercer

. eito a exemplo do ouvinte que, referindo-se ao significado do Programa para sua

.1 diz: "já que não tive oportunidade de estudar, aqui é minha faculdade". Ou, aquela

o in e. apenas alfabetizada, que diz haver lutado muito para educar os filhos e, embora o

rograma divulgue músicas, ela gosta também da pesquisa.

Este trabalho evidencia uma ruptura com a concepção de um receptor passivamente

o umidor da informação. Isto está claro não só no exemplo do movimento em defesa da

memória de Elis Regina, registrado no capítulo 5, mas em muitos outros momentos da

investigação que estão documentados neste trabalho.

Assim parece interessante também o papel que estes processos interativos

articulados por iniciativa do coordenador da produção e de seus ouvintes, exercem na

reconstituição de nossa memória musical, a qual se projeta numa perspectiva de

continuidade, dinâmica, transcendente, rompendo com categorias sociais preconcebidas que

compreendem a produção cultural como enclausurada num período histórico, estanque ou

num só lugar geográfico. Projetando a circularidade da produção cultural, aquele repertório

também contribui para que o Programa - mediador de relações responsáveis pela

construção de laços afetivos que ajudam a produzir e difundir um gosto musical - assegure

sua legitimidade num meio de comunicação de massa.
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ANEXOS

Tabela 1 - Programação da Rádio Universitária}

Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domin o
. !atinata Matinata Matinata Matinata Matinata Sempre aos
6:00 às (6:00 6:00 às (6:00 às (6:00 às domingos
:OOh às7:00h) 7:00h) 7:00h) 7:00h) (7:00h às

8h
Rádio livre Rádio livre Rádio livre Rádio livre Suplement

:00 às (7:00 às (7:00 às (7:00 às o musical
:"'Oh) 7:30h) 7:30h) 7:30h) (7:00 às

9:30h
Rádio Rádio Rádio Violência Arquivo de
bancários bancários bancários zero cera
(7:30 às (7:30 às (7:30 às (11:30) (8:00h)
8:00h 8:00h 8:00h
Reouvindo Reouvindo Reouvindo Reouvindo
o ordeste o Nordeste o Nordeste o Nordeste
(8:00às (8:00 às (8:00 às (8:00 às
9:30h 9:30h 9:30h 9:30h
Brasil em Brasil em Brasil em Brasil em
todos os todos os todos os todos os
tempos tempos tempos tempos
(9: 30 às (9:30 às )9:300 às (9:30 às
11:30 11:30h 11:30h 11:30h
Meio dia Meio dia Meio dia Meio dia
notícias notícias notícias notícias
(11:30 às (11:30 às (11 :30 às (11:30 às
12:00h 12:00h 12:00h 12:00h
Rádio Rádio Rádio Disco da Roda de
debate debate debate semana samba
(12:00 às (12:00 às (12:00 às (12:30) (12h)
13:00h) 13:00h) 13:00h)
Programa Encontro Programa Brasileirinh
de Jazz Jazz o
(13:00h) (13:00h) (13:00h)

Por dentro Se liga Sem Nova era
do meio (14:00 às fronteiras (15:00
(14:00 às 15:00h) (14:00 às àsI6:00h)
15:00h 15:00h

I Esta Programação corresponde àquela vigente na fase de conclusão da pesquisa, ao final do mes de janeiro
de 2002 ...,.



I I I Fim de
tarde (17h)

Rádio Por uma Por uma Por uma Por uma Por uma Memória
. 'a ulrura de cultura de cultura de cultura de cultura de 107
1-:00 as paz 1 :00 paz (15:00 paz (15:00 paz (15:00 paz (15:00h (18:00 às

1 : Oh . 16:ooh) às 16:00h) às 16:00h) às 16:00h) às 16:00h) 19:00h)
Rã ·0

idadão
(15:16)
Pe aI do Pessoal do Pessoal do Pessoal do Pessoal do Rádio Sport total
C ará Ceará Ceará Ceará Ceará revista (19:00 às
16:00 as (16:00hás (16:00às (16:00 às (16:00 às (16:00 às 20:00h)

1 :OOh) 17:00h) 17:00h) 17:00h) 17:00h) 17:00h)

Fim de Fim de Fim de Fim de Fim de Fim de Música
tarde tarde tarde tarde tarde tarde erudita
(17:00 às (17:00 às (17:00 às (17:00 às (17:00 às (17:00 às (20:00 às
18:00h) 18:00h) 18:00h) 18:00h) 18:00h) 18:00h) 22:00h)
Programaç Programaç Programaç Programaç Programaç Frequência Noturno
ão do ão do ão do ão do ão ouvinte Beatles (22:00
ouvinte ouvinte ouvinte ouvinte (18:00 às (18:00 às às 23:00h)
(18:00 às (18:00 às (18:00 às (18:00 às 19:00h) 19:00h)
19:00h) 19:00h) 19:00h) 19:00h)

Pop rock Cordas Frequência
(20:00 às bandas e disco dance
21:00h) metais (20:00 às

(20:00 às 21:00h)
21:00h)

Noite de Arquivo de MPB Para dizer e Antologia Música
serenata cera (20:30 especial cantar deMPB Erudita
(20:00 às às 22:00h) (21 :00 às (21:00 às (21:00 às (20:00 às
22:00h) 22:00h) 22:00h) 22:00h) 22:00h)
Música Música Música Música Música Encontro
erudita erudita erudita erudita erudita como Jazz
(22:00h) I (22:00h) I (22:00h) I (22:00h) (22:00h) (22:00h)
As tabelas 2,3,4,5,6 e 7 são amostras do acervo da discoteca da RádIO



T bela 2- Intérpretes musicais femininas - 24. 08. 00

Intérprete Ano de gravação

Elis Regina 1980
Teea Calazans 1982
Gal Costa 1985

I Clara ~ unes 1971
I~faria Creuza 1972
Cláudia Matarazzo 1987
~faria da Fé 1987

I Efua Ramalho 1987
[Nara Leão Não identificado, disco antigo, capa reparada
i ~ana Cavmmi Não identificado, disco antigo, capa reparada
;~Iaysa 1968
·~a:aLeão 1986
~I;u~ Betânia 1975
..\ .. 1987.
Dalva de Oliveira 1977
Ga: Costa 1985
'rYme 1974
Dulce Quental 1985
Zezé Mota 1984
Zizi Possi 1986
C Costa 1980
Smxme 1978

I Fafã de Belém 1986
'ZiziPossi 1981
Selma Reis 1990
Elis Ron-m~ 1976
Zizi Possi 1982
RnaLee 1981
Sara Jane 1987
AngeJa RoRo 1985
Baby Consuelo 1980



Tabela 3 - discos de forro - 31. 08. 00

In'rp e
Ano de gravação

I "\ - , do Acordeon 1992\

I Caríos André 1986
C" ' 1973
ÜS'.~'..l1_~~ 1987
~ . 1988s-I!~ , 1987
r.....;;...- 1988-~ 1979-~ do Assaré 1995

""~ do Assar' 1981i c...::.a\'c _ e
~ 1989

I Lmz \ -ieira 1986
T -" Gerald Amân .~ - o CIO -
"'.3a~O\'3 -
,,\Y'r:;,.. --~
05 ,,-, o 1987
Jorge de Altinho 1987
C'?'~ 1987
-r-c- • 1975...
Jorge de Altinho 1988
T - I Calixto 1988
Lurz Gonzaga 1989

I Marcelo Costa 1992
Sivuca 1981
Sivuca 1981
Sivuca 1983
Jorge de Altinho 1988
Clemilda 1987
Elson do Forrogode -
Quinteto Violado 1981



·i.

Tab - intérpretes musicais masculinos - 22.08.00

Intérpretes Ano de gravação
Gilberto Gil 1983
Gilberto Gil 1981
"\\-. C'. .1 1985
Ag 1986
E' . Dusec 1986
Reraro Teixeira 1986
Prênrice 1986
Alceu V alença 1986
Cesar de Mercês 1986
Carlos Lucena 1985
Fábio Paes -
Corisco de Meia lua -
João Xogueira 1986
Geraldo Azevedo 1986
Rescala 1985
Raul Seixas 1985
Caetano Veloso 1875
Renato Teixeira 1985
Toquinho 1980
João Bosco 1982
Luiz Airão 1985
Vinícius Cantuária 1985
Tunai 1985
Lô boprges 1979
Djavan 1976
Luis Melodia 1983
Ritchie 1985
Jorge Mautner 1985
Djavan 1979
Altay Veios o 1985
Caymmi -70 anos 1980



.-

Tab - - P oal do Ceará - 25.08.00

IIn térpr eu;:

Ano de irravação
.•... ~eiO 1988
~~ca:;à 1990

, Atz Teesão 1992
~~-é e C:isrina 1989
~' . Bezerra 1978

.'
E' .,:;~ Leandro 1986
~- . \ ..~.,...., 1988~~""'LO

'~ 1979rzgaer
Teri 1979
t~ 1980
:?~ 1981
.1 .~ 1887
~ . Lopes 1990
Iaoori 1988
F~ 1986

I, ~anan Lima 1988
P . . Maia 1980
Freédy 1989~- -
\~...; ..~ 1994~.... , . 1982r

Ednardo 1984
p .. ~faia 1980
Belcbior 1984
Pessoal do Ceará 1994
Lauro:\Iaia 1994
FaJcào 1994
Alcâmara 1984
Bekhior 1990
Zé Carlos 1985



Tabela 6 - Grupos musicais 11. 09. 00

Intérpretes Ano de gravação
rn F estival ~1PB - Teatro record 1967
Secos e Molhados 1976
Ouinreto Violado 1978
~1P~ 11lJ'lTTPTO em Cy 1978
Oso .. . do samba 1975~
Boca Livre - antiga gravação, capa reparada
As eternas cantorias do rádio 1991
Jobim e Miúcha 1979
13 Biena1 do samba 1968
I\ - Festival da MPB -TV Record 1968
A. bossa nova de Elizeth e Ciro - fita reparadora impede leitura da capa.
Baden & Vinícius 1982
Demônios da Garoa 1966
\ -ozes da cidade Maravilhosa -
Elis e Tom 1974
Só Sambas 1979
rn Festival Internacional da canção 1968
Phono 3 1973
Música de Roberto e Erasmo Carlos -
Encontros (Edu, Betânia e outros) 1975
Casa encantada (Venturini e outros) 1976
Quinteto Violado 1989
Luiz Gonzaga e Fagner 1984
Sambas reunidos 1973
Grupo sinal Verde -
Antologia do samba choro -
Antônio Carlos e Jocafi 1978
A voz do Morro (sambas da portela 1966
Feira Pixinguinha 1980



T b - clãs ico

I Yivakíi C o I menor -1978

~f~da . . "ivaldi - 1980-

Ir .
~f"loc;"';' m opera Phonografhic

I. •• • - .- . dos séculos XVI, XVIII 1987· .•.

Ir . . . opera phonographic-
ce cravo portuguesa do Século xvm

I~ -
I~~

- r ~.12rtinsMusikantiga 1969
,E'"i: ~u:::z sings German University songs 1971
:.••I. da ' . a- carlatti - sonatas para 1981
••.••uv

.A•..• . festival- música reservata - 1996. John Bechel.·lV~.U •

,!~ da música - Frescobaldi 1981
C" Lisboa - música Ibérica da Idade 1974

, .\~éiliae do renascimento

I. .:-. ~ riano - schola do mosteiro dos
• onserrat

ola de música eclesiástica de- .
I na
1'\ • ;da música Tartini 1981·. , . onteverdi 1981c.::>ú~ e a-

· .ocal na Itália nos séculos XVII e 1976
X\lII
Luigi B herini

•" 'iener Plilharmoniker Viennna

PhiIharmonic - Karl Bohm 1981

Tscbaikowsky - Piano concerto

Ha dn - abril cultural sinfonia n° 1 em ré 1981
maior



•Klavierkonzert No 1 1988z

Tshaíkow 'sky - de música 1979

"IT • B~--~ ionfonia n° 1 em dó 1974

I '". op 68 -1974-
. . humann - concerto 1883-

:~;Z=i> e orquestra, opus 54 -1983

·f~- . 1981

·çu 1974

.0:",••.~a filarmônica de Berlim 1974

Mozan: - O 4 concertos para trompa e 1972

IMozan 1984

I~· ozart 1976

George F. Hãndel

.Vier Orgelkonzerte 1964

Handel ater Music Sute 1975

Grandes compositores da música universal- 1969
Chabrier

Saint - Sãens - mestres da música 1981

Jean Pierre R Flõlenkazerte - flute concertos 1983

amille Saint Saêns Paul Ducas

Choppin 1985



Regtstro d d olvidas no campo.

o túdio da rádio Universitária em 1999.2

~w·,. I Meses,,, "
I Junho Julho Ae;osto outubro

, . - 28.06 06.07 16.08/22.08 27.10IIIU-"CIl • _~

.~ ....
I

. 'tas ao estúdio da Rádio Universitária (observação ao vivo do
boração da ficha técnica) - período 2000.1

11~:l . .• • janeiro fevereiro Abril maio junho julho
:n.....•..ervação 14.01 21.02 26.04 15.05 12.06 04.07
,..,.. - 25.02 28.04 16.05 19.06 05.07'u:::::s.e:- 'dyc1U

U.....::.= vação 17.05 20.06 06.07
~ - 18.05 21.06 07.07·U~"C1'w40
Observação 19.05 23.06 10.07
Observação 22.05 27.06 11.07
O:sen"açào 24.05 28.06 13.07
Observação 26.05 29.06 14.07
Observação 25.07
Ezzrevista- 28.02
~ lfo I

- no dias 26.06.; 06.07; 07.07; 10.07; 11.07, além de observação, gravei o programa

.,



P de mpo

n",,_"'C"~,Mi-indo programa Registro de discoteca
Crono rama de 2000.2

11.11

02.09 - Rogério Nobre

22.08 13.09 - Agostinho

entrevistas

24.08

25.08 28.09 - Agostinho
31.08
06.11

2211.

- . luídos recursos de fotografias da produção e gravações de programas



J.

Atividades de pesquisa de campo

I Atividades Período 2001 -I
3° entrevista (Luiza Felipe) 20.01.
Observação ao vivo 07.03
Observação " 08.03
Observacão " 09.03
Observação " 12.03
Observação " com fotos 13.03
Observação " 14.03
Observação " 15.03

10~'<l~0 " 16.03
Observação " com fotos 20.03

I 0~\<l~0 " com fotos 21.03
I 0~\C1~0 " com fotos 2303
~ Emrevista (Cid) 24.03
Ocser \<1...40ao vivo com fotos 26.03
S- emrevista (Ednardo) 30.03
Observação ao vivo 04.04

I Observação " 05.04
Ohsen-ação " 06.04
Observacão 11 07.04
Observação " 09.04
Observação " 10.04

I Observação " 18.04
&F, (Nelson Martins 24.04.
-a F T"lT':"e"-h-ra(Míria Marinho) 03.05
0:"':'= \<I...4uao vivo com fotos 07.05

iga~ (Talvanes) 11.05
I~F (Sara) 15.05
loa CllUC .ista (Rogério Franc()) 16.05
11· tui.l c.~1.4\André Roberto) 20.05.
l~ (patrícia) 20.05

I 0= vacão ao vivo 01.06
0~"C1~. " 04.06
O~o.\C1~O " 07.06
OLO=vacão .• 11.06
OLOQvação " 12.06
Observação •• 20.06
Observação " 22.06
Obsef\""açãoprênllo~elsons 27.06
Entrevista (Z') Nelson Augusto 29.06
Entrevista com EdvaldoSaraiva 09.07.
Entrevista com Rodzer Rogério 25.07.



PS - observação do programa inclui a elaboração da ficha técnica pela pesquisadora que
atende ao ouvinte.

Atividades de campo- 2001-2
Observ-ação ao vivo, com fotos 09.08
1ô-em:re"ista Amareto 13.08
Observação ao vivo 14.08. ção ao vivo 17.08
T i estatuto da Rádio 20.08.L..;..

Observação com fotos 27.08
~~ \2lU ev ista ao Ventura 28.08
O:":'Q\~-.40 ao vivo 30.08
Observação ao vivo 31.08
Observação a vivo 04.09
O~ ~-4-.40ao vivo 13.09

0:...:.0. Hl..40 ao vivo 14.09
Observação ao vivo 19.09
Observação ao vivo 20.09
Observação ao vivo 21.09
Observação ao vivo 25.09
Observação ao vivo 26.09
Ooservacão ao vivo 27.09
Observação ao vivo 01.10
Observação ao vivo 03.02

II Observação ao vivo 05.10
Observação a vivo 11.10
Observação ao vivo 16.10
Observação ao vivo 17.10
Observação ao vivo 19.10
Obser vação ao vivo 24.10
18a entrevista - Leó 24.10
OLOg\C1..4uao vivo 01.11
Observação ao vivo 05.11
01... - . 06.11'uSa H1.t,4l) ao VIVO

Observação ao vivo 07.11
O~ vação ao vivo 08.11
1~trevista - Inácio 08.11
Observação ao vivo 12.11
Observação ao vivo 14.11
Observação ao vivo 20.11
Observação ao vivo 21.11
Observação ao vivo 22.11
Observação ao vivo 23.11
Observação ao vivo 24.11



observação ao vivo 26.11
Observacão ao vivo 30.11
Observação ao vivo 05.12
Observação ao vivo 06.12
Observação ao vivo 0712
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