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1. INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho Final de Graduação intitulado “O Folclore Gaúcho na Rádio Nativa FM de 

Santa Maria: Um estudo sobre Consumo Cultural” tem como questão principal de análise o 

consumo do Folclore Gaúcho pelos profissionais da Rádio Nativa FM de Santa Maria responsáveis 

pelas mensagens veiculadas na Rádio, como radialistas, locutores e operadores de som, 

componentes do funcionamento prático de uma rádio. 

O folclore gaúcho remete às origens da cultura gaúcha, com tradições seja na dança, nos 

costumes, nas vestimentas e entre outros atributos de identificação cultural. Nos dias atuais, o 

folclore é mais ligado a uma manutenção da tradição e não como um guia para a vida comum. 

Alguns ambientes ainda preservam esse folclore como em CTGs1, por exemplo, onde são 

executadas danças folclóricas e se usa a indumentária tradicional do gaúcho, porém não é um 

exercício diário dos participantes desses locais. 

Apesar de ser um dos alicerces da cultura gaúcha, o folclore vem sendo esquecido e somente 

praticado em ambientes tradicionalistas por algumas pessoas de maior interesse em manter as 

tradições e a cultura regional. As rádios tradicionalistas tendem a manter o folclore presente em seu 

ambiente de execução, porém com o aumento do profissionalismo surgem contratações de 

profissionais para áreas específicas, tanto os que mantêm vínculos e consomem o folclore gaúcho 

como também os que não detêm nenhum tipo de interesse pelo folclore e cultura regionais, apenas 

trabalhando como se fosse um ambiente qualquer, sem nenhum tipo de vínculo histórico e de 

folclore. 

Com esse trabalho, baseado nos Estudos Culturais, foi possível ver conceitos como Cultura, 

Consumo Cultural e como relacionar esses conceitos com um veículo de comunicação através de 

um meio de interligação para a análise, como o Folclore Gaúcho. 

A partir de uma instigação, desenvolvida durante o Curso de Comunicação Social -

Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano, a respeito da identidade cultural e 

consumo individuais dos membros de uma rádio, pesquisou-se como esses profissionais se 

relacionam com o Folclore Gaúcho, uma de suas vertentes de trabalho e se o consomem 

individualmente ou não. 

Com isso, compreendeu-se a relação de consumo do Folclore Gaúcho pelos formadores de 

opinião que compõem a Rádio Nativa FM, verificando se estes profissionais formadores de opinião 

consomem o Folclore Gaúcho e caso sim, em qual intensidade e como isso tende a ser assimilado 

                                                
1 Os Centros de Tradições Gaúchas são sociedades civis que tem como objetivo divulgar o folclore e as tradições 
gaúchas, através da busca e preservação dos costumes, sendo estas instituições sem fins lucrativos. 
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no meio de comunicação. Foram vistos quais elementos são consumidos ou não-aceitos e também 

conceitos de Folclore e Consumo Cultural. 

 Com a intenção de verificar se esses formadores de opinião que trabalham em uma Rádio 

nativista consomem o Folclore Gaúcho, dentro de um Estudo de Caso, se cria o seguinte Problema 

de Pesquisa: Há Consumo Cultural do Folclore Gaúcho dentro da Rádio tradicionalista Nativa FM 

de Santa Maria? 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
CAPÍTULO I: IDENTIDADE, CONSUMO E ESTUDOS CULTURAIS  
 
2.1. ESTUDOS CULTURAIS 

 

Para entender Estudos Culturais é importante que se conheça o conceito de duas palavras 

que constituem os preceitos dessa teoria cultural segundo Costa (2000): cultura e popular. 

Cultura deixa, gradativamente, de ser domínio exclusivo da erudição, da tradição literária e 

artística, de padrões estéticos elitizados e passa a contemplar, também, o gosto das multidões. Para 

Costa (2000), este conceito incorpora novas e diferentes possibilidades de sentido.  

O termo popular também é objeto de diferentes conceitos e sentidos. Segundo Costa (2000) 

nesta oscilação cambiante do significado, popular e pop comportam gradações que, com freqüência, 

apontam para distinções entre o que é popularesco, rebuscado, kitsch e o que é sofisticado, 

despojado, minimalista. 

Costa (2000) ainda afirma que as palavras têm história, produzem sentidos, ao mesmo tempo 

em que vão incorporando nuances, flexionadas nas arenas políticas em que o significado é 

negociado e renegociado, permanentemente, em lutas que se travam no campo do simbólico e do 

discursivo. 

Os Estudos Culturais surgem em meio às movimentações de grupos sociais que buscam se 

apropriar de ferramentas conceituais, de saberes que emergem de suas leituras do mundo, assentada 

em uma educação em que as pessoas comuns, o povo, pudessem ter seus saberes valorizados e seus 

interesses contemplados. O projeto inicial dos estudos culturais era: 

 
Um projeto de pensar as implicações da extensão do termo ‘cultura’ para que inclua 
atividades e significados das pessoas comuns, esses coletivos excluídos da participação na 
cultura quando é a definição elitista que a governa  (Barker & Beezer, 1994, p. 12 apud 
Costa (2000, p.37)).  

 

Segundo Costa (2000) desde seu surgimento, esses estudos configuram espaços alternativos 

de atuação para fazer frente às tradições elitistas que persistem exaltando uma distinção hierárquica 

entre alta cultura (cultura entendida como máxima expressão do espírito humano) e cultura de 

massa (culturas, adjetivadas e singulares, expressão de manifestações supostamente menores e sem 

relevância), entre cultura burguesa e cultura operária, entre cultura erudita e cultura popular.  

O avanço da cultura de massa, afirma Costa (2000), resultaria em um suposto declínio 

cultural, diante ao risco do “caos” chegou a ser publicado um manifesto propondo introduzir nos 

currículos escolares um treinamento de resistência à cultura de massa. Contra isso, se pretendia criar 
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postos avançados em escolas e universidades, nas quais grupos seletos de intelectuais atuariam 

como “missionários” em defesa da “verdadeira cultura”. É então, a essa concepção elitista que 

estaria em oposição à exterioridade da civilização que os Estudos Culturais vão se contrapor. 

Stuart Hall (2001) diz que na visão dos Estudos Culturais, sociedades capitalistas são 

lugares da desigualdade no que se refere a etnia, sexo, gerações e classes, sendo a cultura o lócus 

central em que são estabelecidas e contestadas tais distinções. É na esfera cultural que se dá a luta 

pela significação, na qual os grupos subordinados procuram fazer frente à imposição de significados 

que sustentam os interesses dos grupos mais poderosos.  

Ao longo do século XX, ocorreu a chamada Revolução Cultural. A partir daí, cultura não 

pode mais ser concebida como acumulação de saberes ou processo estético, intelectual ou espiritual, 

cultura deve ser entendida tendo-se em conta a enorme expansão de tudo que está associado a ela, e 

o papel constitutivo que assumiu em todos os aspectos da vida social. Imagens, gráficos, noticiários, 

segundo Costa (2000) não são apenas manifestações culturais. Eles são artefatos produtivos, são 

práticas de representação, inventam sentidos que circulam e operam nas arenas culturais onde o 

significado é negociado e as hierarquias são estabelecidas. 

 
[...] a cultura é agora um dos elementos mais dinâmicos – e mais imprevisíveis – da 
mudança histórica do novo milênio. Não devemos nos surpreender, então, que as lutas pelo 
poder deixem de ter uma forma simplesmente física e compulsiva para serem cada vez mais 
simbólicas e discursivas, e que o poder em si assuma, progressivamente, a forma de uma 
política cultural. (Hall, 2001, p. 20) 

 

Para Stuart (2001) os Estudos Culturais se constituíram como um projeto político de 

oposição, e suas movimentações “sempre foram acompanhadas de transtorno, discussão, ansiedades 

instáveis e um silêncio inquietante” (Hall, 2001, p. 263). 

Os Estudos Culturais  segundo Costa (2000) disseminaram-se nas artes, nas humanidades, 

nas ciências sociais e inclusive nas ciências naturais e na tecnologia. Eles prosseguem ancorando 

nos mais variados campos, e têm se apropriado de teorias e metodologias de diversas áreas. Suas 

pesquisas utilizam-se da etnografia, da análise textual e do discurso, da psicanálise e de tantos 

outros caminhos investigativos que são inventados para poder compor seus objetos de estudo e 

corresponder a seus propósitos. 

Inúmeros países tem usado os Estudos Culturais. Costa (2000) cita: 

 
Parece que as conexões entre os estudos que revolucionam a teoria cultural contemporânea 
podem ser atribuídas, primordialmente, à amplitude e abrangência destas movimentações 
no cenário de um mundo que se torna transparente. 
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Há alguns anos atrás, as instituições com grande poder econômico e político tentaram 

submeter a população à uma cultura quase única, massificando pensamentos e gostos, tirando a 

individualidade de cada ser e sua capacidade de escolher o melhor para si, conferindo com: 

 
A atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural de hoje não tem 
necessidade de ser explicada em termos psicológicos. Os próprios produtos, desde o mais 
típico, o filme sonoro, paralisam aquelas capacidades pela sua própria constituição objetiva. 
Eles são feitos de modo que a sua apreensão adequada exige, por um lado, rapidez de 
percepção, capacidade de observação e competência específica, e por outro é feita de modo 
a vetar, de fato, a atividade mental do espectador, se ele não quiser perder os fatos que 
rapidamente se desenrolam à sua frente. É uma tensão tão automática que não há sequer 
necessidade de ser atualizado a cada caso para que reprima a imaginação. (Adorno, 2002, 
pg.17) 

 

 A Indústria Cultural foi no Estado do Rio Grande do Sul combatida quando João 

Carlos D’Ávila Paixão Côrtes e demais colegas criaram o 35 Centro de Tradições Gaúchas, fonte 

inicial do Movimento Tradicionalista, indo contra uma cultura imposta como certa e buscando suas 

raízes, preservando-as. 

Do ponto de vista histórico, os Estudos Culturais são oriundos da Inglaterra, no final dos 

anos 50 e apresentaram uma forma organizada através do Centre for Contemporary Cultural Studies  

(CCCS), tendo três textos que formaram sua base. “The Uses of Literacy” (1957), de Richard 

Hoggart, que aborda a história cultural do meio do século XX; “Culture and Society” (1958), de 

Raymond Wlliams, que conceitua historicamente a cultura enfatizando que a mesma pode ser vista 

como um modo de vida e relacionando-se sem nenhum problema com o mundo das Artes, 

Literatura e Música; e “The Making of the English Working-class” (1963), de Edward Palmer 

Thompson, que retrata a reconstrução de uma parte da história da sociedade inglesa, com uso de um 

ponto de vista particular. 

Complementa a idéia acima que: 

 
O que os une é uma abordagem que insiste em afirmar que através da análise da cultura de 
uma sociedade – as formas textuais e as práticas documentadas de uma cultura – é possível 
reconstituir o comportamento padronizado e as constelações de idéias compartilhadas pelos 
homens e mulheres que produzem e consomem os textos e as práticas culturais daquela 
sociedade. É uma perspectiva que enfatiza a “atividade humana”, a produção ativa da 
cultura, ao invés de seu consumo passivo. (Storey, 1997, p. 46, apud Escosteguy, 2001, p. 
26). 

 

Tudo que fosse considerado produção artística no âmbito da Literatura, das Artes e da 

Música, passaria a ser visto como uma expressão da cultura. Já o fato da ampliação do conceito de 

Cultura, com a inserção de práticas e sentidos do cotidiano, possibilitou por sua vez uma mudança 
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importante, sendo essa a de que as expressões culturais devem ser absorvidas em relação ao 

contexto social, a partir das relações de poder e da própria história. 

Os Estudos Culturais não querem especificamente dizer apenas sobre o estudo da Cultura, 

mas também que a Cultura pode ser identificada, observada e analisada independentemente das 

realidades sociais existentes, não importando, por exemplo, a origem étnica das mesmas ou se é 

uma nação financeiramente estável ou não. Para tanto, deve-se evidenciar que os Estudos Culturais 

britânicos devem ser analisados tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista teórico, 

com a finalidade de construir um novo campo de estudos. Escosteguy comenta que: 

 
Os Estudos Culturais oferecem um espaço no qual se pode explorar – e refletir sobre – uma 
variedade de questões políticas, e jamais negaram que sua agenda tem dimensões políticas e 
não pode ser “objetiva”. (Green, 1995, p. 229, apud Escosteguy, 2001, p. 27) 

 

Deles não se obtêm uma resposta única, fechada, sendo eles uma área onde as interações das 

áreas auxiliam a estudar os aspectos culturais da sociedade. 

 
No início dos anos 70, o desenvolvimento mais importante concentrou-se em torno da 
emergência de várias subculturas que pareciam resistir a alguns aspectos da estrutura 
dominante do poder. E a partir da segunda metade dessa mesma década, percebe-se a 
importância crescente dos meios de comunicação de massa, vistos não somente como 
entretenimento mas como aparelhos ideológicos do Estado. (Escosteguy, 2001, pg. 30) 

 

Nessa época o que se pretendia com os estudos das culturas populares era achar respostas 

para as indagações sobre a constituição de um sistema de valores, bem como a forma que estes 

sistemas auxiliariam para a constituição de uma identidade no conjunto e as articulações usadas 

quanto à resistência e subordinação das classes populares. Na segunda metade dos anos 80, após 

diversos estudos, ficou visível a mudança de interesse com relação à exposição do texto e sua 

audiência. A partir desse ponto iniciou-se um período de investigações referente à análise de texto e 

pesquisa de audiência, procurando assim estudar a recepção dos meios massivos. 

 
Nos anos 90, este leque de investigações sobre a audiência procura ainda mais 
enfaticamente capturar a experiência, a capacidade de ação dos mais diversos grupos 
sociais vistos, principalmente, à luz das relações da identidade com o âmbito global, 
nacional, local e individual (Escosteguy, 2001, p.37) 

 

Deparando-se a Comunicação e os Estudos Culturais, é relevante fazer uma reflexão sobre o 

papel dos meios de comunicação, principalmente no processo de construção de identidades. 
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Conclui-se que os Estudos Culturais são uma forma de analisar e refletir sobre questões dos 

aspectos culturais da sociedade, sendo um campo interdisciplinar e proporcionando o entendimento 

de fenômenos e relações pretendidos, tendo uma abrangência global, apesar de sua origem britânica. 

 

2.2 IDENTIDADE E CONSUMO CULTURAL 

 

Todos seres humanos tendem a viver em sociedade. Por sua natureza racional, agem de 

forma diferente e não somente seguindo seus instintos. Essa diferenciação segue com o 

desenvolvimento de culturas, sendo essas identidades de um povo. Uma identidade cultural é, 

segundo HALL (2004, pg. 11),  “formada na ´interação` entre o eu e a sociedade.” e que “preenche 

o espaço entre o ´interior` e o ´exterior` - entre o mundo pessoal e o mundo público.” Tendo essa 

idéia como base, entende-se que a identidade cultural cria-se à medida que se tem comunicação 

entre as pessoas e suas experiências e gostos são compartilhados. 

Com a atual expansão da comunicação tornou-se fácil tomar conhecimento de outras 

culturas e aderir a elas, tendo uma diversidade de consumo de culturas muito grande em uma 

mesma região, sendo esta idéia confirmada por RONSINI, afirmando que “a cultura mundial é 

criada através de um aumento cada vez mais intenso de entrelaçamento de culturas locais e/ou 

regionais, bem como através do desenvolvimento de culturas sem apoio em nenhum território 

específico”.(2007, pg.156) 

Até mesmo no Rio Grande do Sul, onde o aspecto cultural do folclore e das tradições 

reforçadas por grandes revoluções e guerras é presente na vida de muitos, as mais diversas culturas 

de fora já entraram no cotidiano de parte da população local.  
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CAPÍTULO II: FOLCLORE, TRADICIONALISMO E NATIVISMO 

2.3.1. Folclore 

 

Folclore é o conjunto de usos e costumes preservados pelo tradicionalismo. São as tradições, 

conhecimentos ou crenças populares, canções populares de épocas ou regiões. O folclore é 

entendido como estudo e conhecimento das tradições de um povo, expressas em suas lendas, 

crenças, canções e costumes. Pode-se entender que  
 

Folclore é a ciência que estuda a cultura espontânea do grupo social, que estuda todas as 
manifestações espontâneas do povo que tem escrita (povo gráfico), tanto do ponto de vista 
material, quanto espiritual. (http://www.igtf.rs.gov.br/artigos/noticias.php#1) 

 

Sobre a origem histórica da palavra Folclore, consta no site do Movimento Tradicionalista 

Gaúcho (http://www.mtg.org.br) que: 
 

Foi Willian John Thoms, um arqueólogo inglês, o criador do termo, da palavra Folk–lore, 
aportuguesada para folclore, que significa folk = povo e lore = saber, conhecimento. Em 22 
de agosto de 1846, a revista The Atheneun, de Londres, publicou a carta de Willian, na qual 
era proposta a criação da palavra, para designar "os estudos dos usos, costumes, cerimônias, 
crenças, romances, refrões, superstições, etc.” 

 

O folclore se apresenta como uma ciência ou saber popular, que abrange estudos sobre a 

construção de uma cultura popular, criada através de um processo natural de vivência e 

experiências, sendo estas todas espontâneas, obtidas através de relatos, escritos, ou outras formas 

documentais, sendo passadas naturalmente de geração a geração, sem ensino escolar ou oriundo de 

livros. Sobre isso se entende que:  
 

 O folclore está no inconsciente das lembranças perdidas na noite da história que envelhece 
e se renova no cotidiano dos acontecimentos, está no substratum psíquico da distante 
caminhada que vem dos séculos até hoje. (Laytano, 1984, pg. 14) 

 

A respeito do folclore, o texto anterior é complementado com o saber de que: 

 

Como o próprio nome sintetiza, é a ciência do povo, são as tradições, os costumes, as 
crenças populares, o conjunto de canções, as manifestações artísticas, enfim, tudo o que 
nasceu do povo e foi transmitido através das gerações. (MTG, 2007, http://mtg.org.br) 

 

Segundo MARIANTE, Hélio Moro em História do tradicionalismo sul-rio-grandense “tudo 

de bom que lhe venha do passado e que não conflite com o progresso, deve ser preservado, vivido e 
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cultuado, se não em sua pureza e integridade originais, pelo menos na revivência sentimental e 

afetiva”. O gaúcho tradicionalista que preserva e vive as suas raízes através do folclore continua 

presente em nossa sociedade, convivendo com grupos de diferentes correntes culturais. 

Pelo folclore gaúcho e sua relação com o Tradicionalismo, entende-se que: 

 
Tudo aquilo que o povo conta e repete, que passa a integrar o folclore regional, é tradição. 
É o passado do povo, são o dia-a-dia e a sua história diuturna, quer dizer: a tradição, o 
folclore, não é feito de fatos isolados de todos os fatos acontecidos em todos os dias e que, 
são transmitidos aos pôsteres na linguagem popular, com as palavras em voga na época. A 
sua repetição é que torna sua vivência (de história) perene. 
(http://www.igtf.rs.gov.br/literatura_oral/noticias.php#1)  

 

O Folclore gaúcho é oriundo de diversas fontes étnicas como portugueses, negros, luso-

açorianos e luso-brasileiros (grandes influências), pessoal vindo das margens do Rio do Prata e 

judeus, também contando com contribuições posteriores de imigrantes de diversos países, mas 

principalmente de Itália e Alemanha. Alguns elementos tradicionais do povo gaúcho como o cavalo, 

o gado e as marcações feitas nos mesmos, a arquitetura das casas, costumes regionais, alimentos, 

jogos, medicina “caseira” passada de geração a geração, vestimentas, lendas, músicas e 

instrumentos fazem parte de um imaginário popular e também ajudam a construir o folclore gaúcho. 

Entre os maiores defensores do folclore gaúcho estão tradicionalistas, folcloristas, patronos 

de CTG’s e seus associados, pessoas que têm apreços a suas raízes históricas e culturais, entre 

outras. Parte dessas pessoas faz estudos, outros participam ativamente de movimentos e tem 

também quem apenas vive o folclore individualmente. Existem vários ambientes propícios para que 

se encontrem pessoas ligadas ao Folclore Gaúcho como CTG’s, lojas de artigos relacionados ao 

Folclore Gaúcho e Rádios Tradicionalistas, sendo uma destas especificamente, a Rádio Nativa FM 

de Santa Maria, objeto de estudo deste trabalho. 

 

2.3.2. Tradicionalismo 

  

O tradicionalismo consiste em transmitir fatos, costumes, lendas e demais valores aos 

descendentes para que se perpetue a história do povo que por primeiro habitou tal região. Ele 

relembra e revive o passado sem criar conflito com o futuro e sem retrocessos ou problemas ao 

progresso iminente. Idéia confirmada com o saber de que: 
 

O tradicionalismo é um estado de consciência, que busca preservar as boas coisas do 
passado, sem conflitar com o progresso, através do cultuar, vivenciar e preservar o 
patrimônio sócio-cultural do povo gaúcho. É a sociedade que defende, preserva, cultua e 
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divulga a tradição gaúcha, que congrega defensores dos costumes, dos hábitos, da cultura, 
dos valores do gaúcho. (Moura, 2007, http://www.mtg.org.br/conceituacoes.html) 

 

A autora ainda acrescenta elementos políticos e de ordem para um bom funcionamento do 

movimento tradicionalista, tendo esse Carteira de Associados. 

 
É um movimento planificado e regulamentado, com uma administração descentralizada, 
através das Regiões Tradicionalistas, que coordenam OS PÓLOS SOCIAIS E 
CULTURAIS, que são as entidades tradicionalistas, conhecidas como Centro de Tradições 
Gaúchas e entidades a fins filiadas ao MTG2. Toda esta estrutura organizacional é 
administrativa, é orientada e coordenada pelo MTG, através do Conselho Diretor e 
Coordenadorias Regionais. Por ser uma sociedade, depende da atuação de cada 
tradicionalista., que é o grande soldado, o maior e imprescindível responsável pelo cultuar e 
divulgar a tradição, ou seja, a gama patrimonial gaúcha. O TRADICIONALISTA é um 
“homo sapiens”, ou seja, é o ser que sabe que sabe, é o ser que está no mundo com ciência, 
com sabedoria, dotado de inteligência, é um ser pensante e eminentemente social. (Moura, 
2007, http://www.mtg.org.br/conceituacoes.html) 

 

J.C. Paixão Côrtes complementa dizendo que: 

 
O tradicionalismo é um estado de alma e de espírito. É uma forma de rever as coisas do 
passado na preocupação de retirar elementos fundamentais que possam ser utilizados para 
consolidar o indivíduo na sociedade atual. (Côrtes, 1981, p. 12) 

 

O Tradicionalismo do Gaúcho chega por vezes ao Bairrismo3, “afugentando” jovens, sendo 

que estes são mais propensos a um Movimento menos radical, o Nativismo, ou fugindo de suas 

origens e adequando-se a uma cultura estrangeira. 

 

2.3.3. Nativismo 

 

O Nativismo é a qualidade do Nativista. Aquele que é contrário a estrangeiros. Ele valoriza 

o que é próprio do local de nascimento, natural, e não adquirido. É a teoria das idéias inatas, 

independentes da experiência, sem atividade empírica. O Nativismo tem grande aceitação do 

público jovem, pois esse se integra às suas raízes culturais.  

Pode se dizer que o Nativismo é o sentimento de amor pela região onde o indivíduo nasceu. 

Qualifica-se como Nativismo a arte que surge da terra natal, falando sobre ela e valorizando-a. 

A Rádio Nativa FM tem sua programação dedicada ao Nativismo, buscando valorizar as 

coisas do Estado, tanto na atualidade quanto as que já passaram ou que são parte de um passado 

distante, resgatando esses elementos e levando-os ao público da Rádio. 

                                                
2 Movimento Tradicionalista Gaúcho 
3 Excesso de apego ao local de nascimento 
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CAPÍTULO III: RÁDIO 

2.4.1. O Rádio como meio de comunicação 

 

O Rádio é um meio de comunicação massivo onde o sentido da audição é o único exigido. 

Ele tem um grau mais intimista com o receptor da mensagem, como afirma McLuhan: 

 

O rádio afeta as pessoas, digamos, como que pessoalmente, oferecendo um mundo de 
comunicação não expressa entre o escritor-locutor e o ouvinte. Este é o aspecto mais 
imediato do rádio. Uma experiência particular. (McLuhan, 2002, p. 336) 

 

Sem as imagens em movimento da televisão ou as estáticas de jornais e revistas, fica mais 

fácil estimular a imaginação do ouvinte, fazendo com que este crie em sua mente a imagem 

apropriada para o momento. Suas veiculações não são caras em comparação com a televisão e seu 

custo de manutenção da estação de Rádio também é mais acessível, tendo como maior complicador 

não a parte financeira e sim a obtenção de uma freqüência para suas transmissões, sendo essas 

cedidas pelo governo antigamente e nos dias atuais sendo feitas através de concorrências em 

licitações. 

 

2.4.2. Histórico do rádio 

 

As rádios começaram a ganhar espaço como meio de comunicação no Brasil em 1924, no 

Rio de Janeiro, com transmissões populares feitas por Elba Dias, em especial no lançamento da 

Rádio Clube do Brasil, embora a indústria fonográfica já existisse no país desde o final do século 

XIX. O papel de Dias neste contexto é importante no momento que incentivava cantores da época e 

deste modo, ia substituindo o erudito pelo popular. Com o surgimento do elenco fixo, no início dos 

anos 30, as emissoras passaram a ter artistas exclusivos, bem como a inserção de rádio-novelas, 

programas humorísticos e de auditório. 
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Segundo Ferraretto (2001), a massificação do rádio deu-se pela crescente busca por verbas 

dos anunciantes e a publicidade foi, de forma quase amadora, institucionalizada em 1º de Março de 

1932, Decreto nº 21.111, no qual ficou estipulado um percentual de no máximo 10% de veiculação 

comercial sobre a programação da emissora. 

Segundo Ferraretto (2001), a Rádio Nacional foi o primeiro fenômeno da indústria cultural 

no Rio de Janeiro, uma rádio inicialmente do Governo Federal e que tinha como objetivo principal 

alcançar um retorno comercial, atingindo o máximo de ouvintes. 

O rádio, ao contrário da televisão que proporciona som e imagem, propaga apenas o som 

através das ondas eletromagnéticas ao seu público, através de emissoras que trabalham em 

determinadas freqüências, amplitudes e potências. Muitas pessoas têm o rádio como distração, 

companhia, geralmente em apenas uma emissora de sua preferência, enquanto fazem alguma 

atividade paralela, geralmente trabalhando, concentrando-se quando a mensagem passada é de seu 

interesse. McLuhan complementa que 

 

Um dos muitos efeitos da televisão sobre o rádio foi o de transformá-lo de um meio de 
entretenimento numa espécie de sistema nervoso da informação. Notícias, hora certa, 
informações sobre o tráfego e, acima de tudo, informações sobre o tempo agora servem 
para enfatizar o poder nativo do rádio de envolver as pessoas umas com as outras. O tempo 
é um meio que envolve todas as pessoas por igual. As variações do tempo constituem o 
tópico principal do rádio, banhando-nos em fontes de espaço auditivo – ou lebensraum4. ( 
McLuhan, 2001, p. 335) 

 

Por ser um meio de comunicação tão íntimo às pessoas e estar sendo ligado geralmente a 

alguma outra atividade do ouvinte, muitas vezes as mensagens da rádio, como nomes de músicas, 

informações e mensagens publicitárias acabam sendo não captadas, ou captadas com falhas em um 

primeiro momento, precisando por parte do anunciante uma repetição da mensagem e um conteúdo 

diferenciado para chamar a atenção do ouvinte, explorando as possibilidades que podem ter a 

emissão e recepção de mensagens próprias do Rádio.  

 

 

                                                
4 “Espaço Vital”. 
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2.4.3. A rádio Nativa FM5 

A rádio Nativa FM, objeto de estudo deste trabalho, foi fundada em 27 de Abril de 1989, 

oriunda da rádio Guarathan FM, tendo seu prefixo Z Y D 646 – 99.5 MHz – 20 KW. Seu primeiro 

nome foi Guarathan FM, depois passando a ser Guarathan Nativa FM e posteriormente Nativa FM, 

seu nome atual. 

No ano de 1985, os sócios da Rádio Guarathan na época, Cláudio Zappe e Luiz Carlos 

Cozer haviam perdido o canal de FM que fora destinado à Rádio Guarathan para um outro grupo de 

comunicação. Eles procuraram Nelson Marchezan, que não tinha nenhum cargo eletivo e trabalhava 

no Banco do Brasil, com um abaixo assinado com mais de cinco mil assinaturas pedindo ao 

Governo Federal  que concedesse um canal de FM para a Rádio Guarathan. Com esses documentos 

em mãos, Marchezan dirigiu-se à Brasília, onde expôs o relato e o pedido ao então Ministro das 

Comunicações Antônio Carlos Magalhães. Este, tomando conhecimento dos ocorridos, afirmou a 

Marchezan que cederia novo canal à Rádio Guarathan S.A. 

Após a confirmação do Canal para a Guarathan, começaram as discussões sobre qual 

programação colocar no ar. Cláudio Zappe teve então a idéia de torná-la uma emissora segmentada 

em música Nativa do Rio Grande do Sul, sendo a primeira emissora nesse segmento no interior do 

Estado e existindo até o momento somente a Rádio Liberdade de Viamão/ Porto Alegre com 

transmissões dedicadas exclusivamente a esse segmento. 

Muitos empresários na época questionaram a decisão de Cláudio Zappe, indagando como 

seria possível uma rádio dedicar-se em tempo integral à execução de músicas gaúchas. A fórmula se 

mostrou tão bem-sucedida que se mantém há mais de dezoito anos como o grande diferencial da 

Rádio, abrangendo também os principais festivais nativistas e culturais do Rio Grande do Sul e 

também de fora do Estado, no caso da “Sapecada”, de Lages – SC. 

Sempre motivada pelo contato com as tradições do Rio Grande do Sul e mantendo uma 

programação totalmente voltada para a música tradicionalista e os valores do povo gaúcho, ela 

passou a ser a Rádio com maior potência de Santa Maria e uma das mais potentes do Estado quando 

no ano de 1997, passou de 1 KW para 20 KW. Ela abrange atualmente grande parte da região 

central do estado, atingindo uma área com uma média de um milhão de habitantes (1.000.000) 

dentro de aproximadamente cinqüenta (50) municípios.  

                                                
5 Panorama histórico feito por Johnny Rosa e editado pelo autor do trabalho. 
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Há também a possibilidade de se ouvir sua programação através do site da rádio 

(www.nativafmsantamaria.com.br), sendo que esta alternativa apresenta uma média de 500 

internautas diários escutando a emissora via computador, de outros Estados e inclusive de outros 

países como Espanha, Estados Unidos, Alemanha e Japão, entre outros. 

Há uma grande interação com o ouvinte em programas como o “Festival da Trinca”, onde 

são apresentadas músicas e os ouvintes escolhem as que são classificadas de cada grupo e o “Só 

para gravar do ouvinte”, onde o ouvinte escolhe oito músicas de sua preferência para tocar na rádio. 

Também há no site um espaço para que os ouvintes possam deixar seus recados, de qualquer 

natureza de  assunto. 

Segundo pesquisa realizada na região pelo Núcleo de Estatística e Opinião (NEO) em 

Junho de 2003, a Rádio Nativa FM era a 1ª colocada em audiência e 75% das pessoas entrevistadas 

conhecem a rádio, o que mostra um alto número de pessoas sintonizadas à rádio, compartilhando o 

gosto pela música gaúcha. 

Para que haja uma boa recepção de uma estação pelos ouvintes, é necessário que estes 

estejam dispostos à assimilação e entendimento da mensagem a ser passada, tendo a idéia 

complementada por Gil,1994 apud Ferraretto, 2001, p.28: 

 

O som não tem limites nem quanto à sua origem, nem quanto à sua difusão; se expande 
naturalmente e pode ser percebido tanto voluntária como involuntariamente em 
contraposição ao que ocorre com a visão, completamente sujeita à vontade. 

 

Entende-se então que os ouvintes da Rádio Nativa FM possuem alguma ligação com o 

Estado do Rio Grande do Sul, sua cultura, tradição e folclore tanto voluntária, através de gosto 

pessoal, quanto involuntariamente como por exemplo, através do condicionamento familiar ou 

outros fatores. 

 

 

 



 22

3. METODOLOGIA 

 

As metodologias empregadas na realização dos projetos de pesquisa não se diferem somente 

pela nomenclatura. Para Samara (2002), elas se distinguem conforme as fontes de dados utilizadas, 

a amplitude do estudo segundo os objetivos, o tipo de análise que se pretende fazer – quantitativa ou 

qualitativa – de acordo com o controle das variáveis em estudo.     

Neste projeto a pesquisa assumiu natureza qualitativa, que segundo Gil (2002), apresenta 

uma melhor compreensão dos fenômenos estudados através da observação e participação com o 

meio estudado, realizando um estudo com conclusões, limitando o espaço para generalizações e 

melhorando a capacidade de análise dos materiais coletados. 

   Realizou-se uma pesquisa bibliográfica para dar embasamento teórico ao trabalho, 

através de documentos já publicados sobre os elementos do assunto abordado como folclore e 

consumo cultural. Este estudo exploratório “não elabora hipóteses a serem testadas no trabalho, 

restringindo-se a definir objetivos e buscar maiores informações sobre determinado assunto de 

estudo” (BEUREN, 2004, p.49). 

Também foi utilizada uma entrevista semi-estruturada (semi-dirigida), em 

profundidade/coleta de dados onde os entrevistados dialogaram com o entrevistador dentro do 

assunto pré-estabelecido, porém sem ter de responder a perguntas fechadas, oferecendo a 

possibilidade de maximizar os resultados alcançados.  

   Além destas técnicas de coleta de dados, utilizou-se a pesquisa documental, que 

contém matérias que não receberam um tratamento analítico e a observação participante, que para 

Barros e Lehfeld (2001), significa aplicar atentamente os sentidos a um objeto para dele adquirir um 

conhecimento claro e preciso. A maior vantagem dessa técnica é que se podem obter informações 

na ocorrência espontânea do fato.     

   Por fim, foi realizada uma análise do material coletado para a elaboração de um 

relatório contendo os resultados obtidos na pesquisa para a conclusão da mesma. 

 

4.ANÁLISE DOS DADOS 

 

Foram feitas observações e conversas nos dias 19, 22 e 23 de Outubro de 2007, nos turnos 

da manhã e tarde. Foram nove entrevistados, sendo que os únicos com atividades remuneradas além 

da Nativa FM são João Batista Mussolim (operador de áudio e programador musical), que faz 

filmagens e Salvador Lamberty (comentarista), que é aposentado e trabalha com produção cultural. 

Todos entrevistados são nascidos no Estado do Rio Grande do Sul e possuem entre 21 e 64 anos de 
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idade. O tempo de atuação deles na Rádio varia muito, de 1 ano e 3 meses até há 18 anos. A maioria 

dos entrevistados tem o Ensino Médio (antigo Segundo Grau) completo e cursos de radialista e 

técnicos.  

 

Rotina 

 

A rotina desses profissionais é basicamente gravação de programas e comerciais, 

apresentações ao vivo da maioria dos programas, contatos com clientes e prospecção de clientes, 

além de tarefas administrativas e de operação de som. 

 

Entrevistados 

 

Em geral os entrevistados ouvem pouco rádio, pois segundo a maioria dos entrevistados, 

eles já estão trabalhando todo o dia nesse meio de comunicação e preferem ter acesso a outros 

meios de comunicação. Quando ouvem, alguns disseram ouvir por interesse pessoal, mas a grande 

maioria disse ouvir por interesse profissional, para saber o que as outras rádios estão fazendo e 

conhecer novas técnicas usadas em Rádio. Destes, Paulo Roberto (radialista e corretor publicitário) 

tem uma opinião diferente: 

 
Ouço outras rádios sim, mas por que gosto de rádio, não para ver o que os outros estão 
fazendo. Não acho que se deva copiar algo que os outros estão fazendo, a Rádio tem sua 
identidade e uma cópia não cairia bem dentro de uma emissora tão segmentada. Seria fora 
da realidade da Rádio. 

 

 

Programas de TV mais citados 

 

A grande maioria dos entrevistados relata assistir a programas jornalísticos e documentários 

em geral, principalmente pela parte da noite, sendo os mais citados: Bom Dia Rio Grande, Jornal do 

Almoço, Jornal Nacional, Jornal da Band, Jornal da Globo, Programa do Jô, Fantástico, Globo 

Repórter, Globo Rural, documentários, programas da Ulbra TV, filmes e programas de esportes. 

 

Sites mais acessados 
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Todos os entrevistados afirmaram ter acesso à Internet e que a acessam freqüentemente. Os 

sites mais citados pelos entrevistados foram os de notícias, cultura em geral, destinados a pesquisas 

para o trabalho e a faculdade, música (erudita, gravadoras, etc.), e-mails para contatos profissionais 

e pessoais, sites dedicados aos esportes, sites de relacionamento (orkut, MSN, etc.) e o Google (site 

de buscas sobre diversos assuntos). 

 

Estilos musicais 

 

Em geral, os entrevistados gostam de vários estilos musicais, dando preferência à qualidade 

em detrimento ao seu gênero. Os estilos musicais mais citados pelos entrevistados foram a música 

gaúcha, Rock, Pop Rock e a música popular brasileira. Paulo Roberto (radialista) teve uma opinião 

bem diferenciada dos demais: 

 
Gosto muito de um reggae, mesmo. Claro que também gosto da música nativista, mas a 
preferência é pelo reggae. Só não gosto de música clássica. Não gosto mesmo. 

 

João Batista Mussolim (operador de áudio) afirmou que gosta de músicas antigas, não tendo 

muito gosto pela música gaúcha. 

Elton de Sá (radialista) disse: 

 
Gosto de músicas de vários estilos, mas especialmente dos anos 80, que foi uma época 
muito rica em produção e em qualidade das músicas, tanto na execução quanto em 
criatividade. Hoje há um grande “apagão” criativo. Se tu fores pensar, não há um grupo que 
faça diferença, são grupos muito fracos, que não acrescentam em nada culturalmente. Isso 
em qualquer parte do mundo, tanto na Europa, Estados Unidos ou aqui no Rio Grande. 

 

 

Ambientes que gostam de freqüentar 

 

Os entrevistados saem mais freqüentemente à noite, devido às suas cargas de trabalho, tendo 

todos diferentes opiniões. Foram citados bares e boates (principalmente o “Corujão”, que dedica 

algumas noites a tocar músicas gaúchas), lojas de conveniência em postos de gasolina, CTG’s, 

restaurantes, igrejas, visitas a amigos, pescarias e acontecimentos sociais em geral. Alguns dos 

entrevistados preferem o convívio da família e também atividades relacionadas a esportes, como a 

prática de vôlei e idas a estádios de futebol. 

 

Leituras sobre folclore 
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Todos afirmaram que apreciam fazer leituras, à exceção de Paulo Roberto (radialista), que 

prefere outras formas de aprendizado para ficar mais informado quanto ao folclore gaúcho e 

tradição. As fontes mais citadas de onde os entrevistados ampliam seus conhecimentos sobre o 

folclore são poesias, livros e informativos históricos, obras de Érico Veríssimo, sites musicais, 

dicionários gaúchos e o aprendizado com outras pessoas, compartilhando conhecimentos. Valdir 

(radialista) citou também um programa da TVE apresentado pelo cantor Rui Biriva que mostra 

aspectos de outras cidades do Rio Grande do Sul. 

 

Familiares e amigos 

 

Dos entrevistados, 4 (quase 50%) afirmaram que não tem entes que estejam ligados ao 

folclore gaúcho, 3 afirmaram que apenas alguns amigos ou familiares são ligados ao folclore e à 

tradição e apenas Luciane (responsável pelos comerciais da Rádio) e Fabrício (radialista) afirmaram 

que a grande maioria de seus amigos e familiares são ligados ao folclore gaúcho. 

 

O significado do folclore gaúcho 

 

Houveram várias respostas diferentes sobre o que o folclore significa para os entrevistados. 

Para João Batista , o folclore é “uma ótima opção para implantar bons costumes na juventude”. 

Foram citados como o significado do folclore gaúcho o respeito, as lendas, a tradição, o orgulho de 

ser gaúcho, os aspectos únicos do gaúcho 

Salvador Lamberty (comentarista) complementa que: 

 
O Folclore é a riqueza espontânea do povo. É uma criação espontânea de um povo bem 
conjugado, de raízes fortes. Um povo sem raízes fortes não tem como construir algo que 
virá a se tornar folclore. Apenas povos com raízes culturais fortes tem como criar algo que 
no futuro acabará se tornando folclore. O folclore representa o poder criativo espontâneo de 
uma população miscigenada. 

 

Carlos Roberto (radialista) disse a respeito do folclore gaúcho que: 

 
Quanto ao folclore, paramos no tempo. Não digo que se tenha que mudar, até por que 
perderia o aspecto de tradição, mas realizar algumas inovações. Não vejo o porquê de uns 
“barbados” de 30 anos, dançando chula e dança do pezinho. É sempre a mesma coisa, já é 
automático pra eles. Para as crianças acho válido, para que possam continuar a tradição. 
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Folclore e Tradicionalismo 

 

Sobre a relação entre folclore e tradicionalismo, 3 dos entrevistados vêem muitas 

semelhanças em conceitos e uma relação muito próxima entre eles. Paulo Roberto (radialista) 

considera o tradicionalismo como algo “conservador e lendário”, vendo relação com o folclore, mas 

não semelhanças. 

João Batista (operador de áudio e programador musical) vê o folclore gaúcho como a 

“célula-máter” do tradicionalismo e Salvador Lamberty (comentarista) afirmou que “o 

Tradicionalismo trata da preservação de usos e costumes do povo e o folclore seria uma corrente do 

tradicionalismo”. 

Luciane Malgarin vê que “o Folclore vem a somar e fortalecer” e Fabrício Vargas disse que 
O folclore é natural, são as danças, as manifestações individuais, etc. Já o Tradicionalismo 
serve para manter vivas no povo as tradições e fortalecê-las.  

 

Influência na realidade profissional da Rádio 

 

Dos entrevistados, 2 consideram que não há influência do folclore gaúcho na realidade 

profissional da Rádio e um dos entrevistados acha que há a influência apenas para algumas pessoas. 

Outros disseram que a rádio vive do folclore gaúcho, mas que vêem mais presente na rádio o 

tradicionalismo e o nativismo 

Salvador Lamberty (comentarista) acrescentou que o folclore gaúcho faz parte da rádio e 

para ele, especialmente, é uma motivação para escrever e um “tempero a mais” em suas criações. 

 

Identificação com o folclore gaúcho 

 

A maioria dos entrevistados acha que um dos principais motivos para que hoje em dia haja 

ainda identificação das pessoas com o folclore gaúcho é o incentivo e influência de familiares e 

amigos. 

 Para outros é uma condição que já nasce com a pessoa e apenas se desenvolve, através de 

gosto pessoal, conhecimento da cultura gaúcha e a busca por relembrar e matar a saudade do pago6 

e da querência7.  

Salvador Lamberty (comentarista) pondera que  

 
                                                
6 Local de nascimento da pessoa. 
7 Local onde se vive. 
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A pressa sempre presente, a objetividade em que vive a sociedade atual impedem o cultivo 
e criação do folclore nos dias atuais.  

 

 

Valores do folclore gaúcho mais apreciados 

 

Apesar de admirar alguns valores do folclore gaúcho, os entrevistados afirmaram não 

vivenciá-los, por impossibilidade de tempo ou outros fatores. O que foi mais citado pelos 

entrevistados foram a arte gaúcha em geral, danças, músicas (sendo lembrados os cantores 

Leonardo e Délcio Tavares), personalidades folclóricas como Barbosa Lessa e J.C. Paixão Côrtes, a 

lida campeira, os usos e costumes, a educação gerada pelo estudo e vivência de aspectos folclóricos 

e a capacidade criativa da população, um grande “motor” para o desenvolvimento folclórico. 

 

Consumo do folclore gaúcho 

 

Muitos disseram que consumiam o chimarrão, sendo esse um costume criado desde a 

infância, sempre estimulado pelos pais e demais familiares, também tendo como itens consumidos 

CD’s de músicas gaúchas. Muitos não usam, nem gostam de usar elementos da indumentária 

gaúcha, como bota, bombachas, chapéu, entre outros 

Salvador Lamberty (comentarista) disse que 

 
No dia-a-dia, uso roupa social. Só uso pilchas quando tenho algum evento em que se faça 
necessário o uso das mesmas como algum congresso, palestras ou outros, senão eu me visto 
sempre ao estilo social. 

 

Paulo Roberto (radialista) acrescentou que 

 
Um colega nosso aqui vem apresentar o programa dele todo pilchado, de bota, bombachas, 
lenço. Eu digo pra ele “Pra que vir todo pilchado, se ninguém vai te ver? É rádio!”, mas é o 
único que trabalha assim, todos os dias ele vem com a pilcha completa. 

 

Carlos Roberto (radialista) também comentou que consome alguns elementos da 

indumentária gaúcha, como as bombachas, sendo essas não tão largas e folgadas quanto as 

tradicionais, nem ser de uso constante.  

Já Elton de Sá (radialista) falou que  
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Não uso nada da indumentária gaúcha. Uma coisa que eu não gosto é de alpargata, não tem 
jeito. Tomara que nunca me dêem uma alpargata de presente! A única coisa relacionada ao 
folclore gaúcho que eu consumo é o chimarrão, costume que adquiri com minha mãe. 

 

João Batista (operador de áudio e programador musical), quando questionado se consumia 

algo relacionado ao folclore gaúcho respondeu que  

 
Claro que consumo! O Churrasco, claro!  Desde guri, todos fins-de-semana com a família, 
sempre um churrascão. Consumia Churrasco e continuo consumindo.  

 

Todos os entrevistados afirmaram já consumir esses produtos relacionados ao folclore 

gaúcho antes de trabalhar na rádio, mesmo quem tem uma origem urbana, sem viver no meio rural, 

entendendo-se que sejam costumes criados e desenvolvidos junto aos familiares e pessoas 

próximas. 
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5. CONSIDERAÇOES  FINAIS 

 

Levando em conta o referencial bibliográfico desse trabalho, os Estudos Culturais e os 

métodos de pesquisa serviram de base para compreender a realidade em que trabalham e vivem os 

profissionais da Rádio Nativa em relação ao Folclore Gaúcho e seu consumo, e o que consomem 

esses profissionais que juntos adentram centenas de casas com música gaúcha, informação em 

geral, interação e mensagens de cunho comercial, força motora de uma empresa de comunicações. 

Na pesquisa realizada na Rádio, os entrevistados se mostraram em geral respeitadores e 

admiradores do Folclore Gaúcho, mas não se sentem inseridos nesse meio, sendo porém alguns 

mais próximos e ambientados ao folclore. 

O consumo cultural dos entrevistados é amplo em várias áreas e mesmo os mais desligados 

do Folclore Gaúcho consomem produtos como o chimarrão, as músicas gaúchas, o churrasco, entre 

outros elementos. Nenhum dos entrevistados é o típico gaúcho campesino, estando todos adaptados 

à vida na cidade e seus confortos e praticidades. Não usam indumentária gaúcha, não mantêm 

costumes necessários apenas ao gaúcho que vive em área rural, realizando lida campeira, como por 

exemplo o uso do Tirador8. 

Como se sabe, o folclore gaúcho é representado em vários aspectos e a Rádio consegue 

mostrar só a música.O local em que se visualiza o folclore gaúcho na sua totalização é em um 

Centro de Tradições Gaúchas, onde veremos gaúchos pilchados, danças folclóricas, comidas 

campeiras, cavalos celados a capricho, chimarrão gaudério feito com a mais pura erva e água de 

cambona, e não de garrafa térmica. Veremos também gaúcho contados causos e gineteando seus 

potros xucros, entre outras atividades. 

A Rádio, por mais que seja um veículo de comunicação, é limitada à criatividade de seus 

integrantes, que seguem a identidade da Rádio, que no caso da Nativa FM, é só música gaúcha. 

Outra conclusão que se obtêm da Pesquisa é que o Folclore Gaúcho se faz presente no 

ambiente de trabalho dos radialistas, porém esses radialistas vêem mais influência do 

Tradicionalismo  e do Nativismo no estilo e forma de operar a Rádio, sendo o Folclore Gaúcho um 

dos pilares de sustentação da Rádio e não o elemento mais importante dessa Estação de Rádio.  

Entende-se que o Nativismo, Tradicionalismo e Folclore são partes importantes do Folcore 

Gaúcho. Folclore é a ciência em que são estudados dos nossos mais remotos costumes aos mais 

atuais. 

                                                
8 Faixa de couro grosso presa à cintura para proteger o gaúcho do atrito com o laço, sendo de específico uso do gaúcho 
campesino quando este laça à pé. 
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Pode-se então dizer que a pesquisa serviu para sanar dúvidas sobre como se opera uma 

rádio, não apenas com vontade, mas com profissionalismo e competência e que os profissionais 

admiram sua fonte de trabalho, porém não consomem somente produtos e a cultura de seus 

trabalhos, ou até mesmo não consomem nada relativo ao Folclore Gaúcho. Suas identidades 

culturais individuais não se mostram na Rádio, onde se cria uma identidade oriunda do trabalho de 

todos e que essa sim, pode ser admirada e seguida pelos ouvintes. Torna-se então bem sucedido o 

trabalho na busca através dos Estudos Culturais de verificar a individualidade dos construtores de 

uma identidade coletiva, dentro de um veículo de comunicação, acrescentando uma base e 

instigando talvez novas indagações sobre Folclore Gaúcho dentro do campo dos Estudos Culturais 

na Publicidade e Propaganda e na Comunicação Social em geral. 
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7. ANEXOS 
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ANEXO 1: PRÉ-ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Nome: 

Idade: 

Profissão/ escolaridade: 

Naturalidade: 

Tempo de atuação na rádio: 

Funções que já desempenhou na rádio: 

 

1. Você tem acesso a quais meios de comunicação? 

2. Você ouve outras emissoras de rádio? Por razões profissionais ou por interesse pessoal? 

3. Que tipo de música você escuta? 

4. Quais principais programas de tv que assiste? 

5. Acessa a Internet? Quais sites? 

6.Quais ambientes você freqüenta? 

7.Quando se fala em folclore gaúcho, o que lhe vêm à mente? 

8.O que o folclore gaúcho significa para você? 

9.Consome produtos relacionados ao folclore gaúcho?Desde quando? 

10.Já consumia esses produtos antes de trabalhar na rádio? 

11.Semelhanças e diferenças entre folclore e tradicionalismo? 

12.Quais valores do folclore gaúcho você admira/ vivencia?  

13. O folclore gaúcho influencia dentro da realidade profissional em que você vive? 

14.Quais motivos para as pessoas se identificarem com o folclore gaúcho atualmente, em sua 

opinião? 

15.Seu grupo de amigos e familiares é ligado ao folclore gaúcho? 

16.Lê algo sobre folclore gaúcho? Quais fontes? 
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ANEXO 2: TEXTO DE FOLDER DA NATIVA FM 
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ANEXO 3: TEXTO DE FOLDER DA NATIVA FM 
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ANEXO 4: TABELA DE PREÇOS DA NATIVA FM 
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ANEXO 5: FOTO DE JOAO CARLOS D’ÁVILA PAIXAO CÔRTES, UM DOS 

PRINCIPAIS FOLCLORISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E ESCRITOR 

DE DIVERSAS OBRAS REFERENTES AO FOLCLORE E TRADIÇOES GAÚCHAS. 
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ANEXO 6: ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA RÁDIO NATIVA FM, ATUALMENTE COM 20 

KW. ALGUNS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA RÁDIO NÃO CONSTAM NO MAPA 

DEVIDO ÀS SUAS RECENTES MUNICIPALIZAÇOES. 
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ANEXO 7: HOME PAGE DA RÁDIO NATIVA FM NA INTERNET,  DISPONÍVEL EM 

http://www.nativafmsantamaria.com.br, DE ONDE É POSSÍVEL OUVIR A RÁDIO E VER 

E MANDAR RECADOS.  
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ANEXO 8: FOTO DE ALPARGATA, ESPÉCIE DE SAPATO TIPICAMENTE GAÚCHO. 
O EXEMPLAR DA FOTO POSSUI ELEMENTOS NÃO-ORIGINAIS DA ALPARGATA, O 
QUE REMETE À UM MODELO MAIS MODERNO E INDUSTRIALIZADO. 
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ANEXO 9: PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO NATIVA FM: 
 
Segunda a Sexta-Feira: 
 
5h às 8h – Clarim Campeiro 
8h às 9h – Bombeando a Manhã 
9h às 10h – Beliscando a Manhã 
10h às 11h – Calhandra do Rio Grande 
11h às 12h – Repontes – 1ª parte 
12h às 13h – Galope do Dia 
13h às 14h – Na Trilha dos Festivais 
14h às 15h – Troteando a Tarde 
15h às 16h – Braça de Sol 
16h às 17h – Lábios de Prata 
17h às 18h – Repontes – 2ª Parte 
18h às 19h – Mateada 
20h às 21h – Passeando no Pago 
21h às 22h – Galope do Dia (Reprise) 
22h às 24h – Porteiras do Sonho 
 
Sábados: 
 
5h às 7h – Querência, Pátria e Legendas 
Miro Matos 
7h às 12h – Festival da Trinca 
Vicente Paulo Bisogno 
12h às 15h – Só para Gravar do Ouvinte 
Cláudio Zappe 
15h às 17hs – Marcas do Sul 
Sérgio Guedes 
17h às 22h – Essência Campeira 
Élvio Carlosso 
22h às 24h – Querência Xucra 
Xirú Vasseur 
 
Domingos: 
 
6h às 7h – Campo, Pampa e Querência 
Valentim Savian 
7h às 12h – Domingo Nativo 
Everaldo Schmidt 
12h às 15h – Só para Gravar 
Cláudio Zappe 
15H às 18h – Caçapava sua História sua Gente 
Vilmar Hampel 
18h às 22h – Galope da Semana – As 30 Melhores do Galope do Dia 
Cláudio Zappe e Salete Barbosa 
22h às 24h Minhas Paixões 
Alcides Zappe 
 


