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INTRODUÇÃO 

 

Um projeto que busca o reencontro de um povo com a sua cultura tem, sem 

dúvida, uma relevante importância. Na Fundação Casa Grande, não poderia ser diferente. 

Como um projeto que busca fazer o reencontro entre o povo da região do Cariri com sua 

cultura, a Fundação Casa Grande tem sua importância. E essa importância é ressaltada a 

partir do momento em que se utiliza de uma rádio comunitária para ampliar ainda mais esse 

diálogo social. 

O intuito desse trabalho é saber se há realmente esse diálogo social entre a 

Fundação Casa Grande e os moradores da cidade onde a ONG está instalada, Nova Olinda. 

Além desse objetivo, pretende-se também verificar, caso esse diálogo exista, como ele 

acontece. 

É através do estudo da produção e da recepção que se pretende chegar aos 

objetivos desse trabalho. Mais que isso, pretende-se fazer um estudo da relação existente 

entre os dois campos, da interação entre a produção e a recepção. Para isso, vai-se trabalhar 

com a Análise do Discurso e a Teoria da Recepção. 

O trabalho realizado nessa monografia de conclusão de curso dialoga com outros 

trabalhos realizados sobre a Fundação Casa Grande. O primeiro deles é a também 

monografia de conclusão de curso de Socorro  Acioli,   intitulado  “Fundação Casa Grande: 

comunicação para a educação”.   Em   seu   trabalho, Acioli conclui que a Fundação Casa 

Grande é um projeto eficiente de educomunicação, o que não responde à questão discutida 

nesse trabalho, mas contribuiu bastante para sua realização. 

O segundo trabalho com o qual se dialoga é a tese de doutorado de Catarina 

Farias,   intitulada   “Escuta Sonora: educação não-formal. Recepção e cultura popular nas 

ondas das rádios comunitárias”.  Em seu trabalho, Farias estuda a questão da educação não 

–formal em rádios comunitárias, concluindo, em relação à Casa Grande FM (uma das 

rádios comunitárias que ela analisou em seu trabalho), a eminência de uma proposta 

comunicativa educativa que não repercutiu em reciprocidade significativa no âmbito dos 

receptores. 



 

O trabalho de Farias demarcou o estudo realizado nessa monografia, 

acrescentando algo novo à temática: o estudo do discurso e da recepção do programa 

“Submarino   Amarelo”. Feito   por   crianças   e   para   crianças,   o   “Submarino   Amarelo”   tem 

uma forte ligação com os objetivos da Fundação Casa Grande. Além disso, é um dos 

poucos programas do gênero existentes no rádio cearense.  

A escolha do programa infantil da Rádio Casa Grande FM para objeto dessa 

pesquisa deveu-se a vários fatores. Entre eles estão a faixa etária da equipe de produção do 

programa como também do seu público prioritário. Trabalhar com um programa que é 

produzido e escutado por crianças tornou-se interessante para entender melhor o universo 

da Fundação Casa Grande, composta, em sua maioria, por crianças. 

Outro   fator   que   contribuiu   para   a   escolha   do   programa   “Submarino   Amarelo”  

como objeto dessa pesquisa foi o fato de ele estar entre os três primeiros programas 

realizados dentro da Casa Grande quando a rádio ainda era a amplificadora   “A   Voz   da  

Liberdade”. Além disso, entre os três primeiros programas da amplificadora, ele é o único 

que ainda é veiculado pela rádio. 

O   “Submarino   Amarelo”   também   foi   escolhido   para   se   fazer   a   Análise   do  

Discurso e o Estudo de Recepção que compõem essa pesquisa  pelo  fato  de  ser  a  “porta  de  

entrada das crianças na Fundação Casa Grande”. É   através   do   programa   “Submarino  

Amarelo”,   em   conjunto   com   a   Escolinha   de   Iniciação   à   Casa   Grande, que as crianças 

iniciantes na fundação passam a ter contato com tudo que envolve a Fundação Casa 

Grande. 

De fato, a Fundação Casa Grande possui um diálogo com a cidade de Nova 

Olinda, embora não seja da mesma maneira com todas as parcelas que compõem a cidade. 

No decorrer do trabalho, aparecem o diálogo e as formas como ele é feito entre a fundação 

e os moradores da cidade de Nova Olinda. 

O primeiro capítulo, com a finalidade de contextualizar o espaço em que o 

“Submarino  Amarelo”  está  inserido, fala da história da casa em que abriga as instalações da 

Casa Grande FM. Desde a história do reino encantado dos índios Kariri, que habita as 

lendas da região do Cariri até hoje, passando pela catequese imposta pelo branco às tribos 

indígenas da região, chegando até a origem do município de Nova Olinda através da casa 

que abriga a Fundação Casa Grande e a própria ONG. 



 

O segundo capítulo dá continuidade à história da Fundação Casa Grande e seus 

projetos, mais precisamente a Casa Grande FM. Com o segundo capítulo, entra-se em 

contato com o início do projeto de se ter um meio radiofônico que levasse para os 

moradores da cidade de Nova Olinda as atividades que estavam sendo feitas na fundação.  

Finalizando esse trabalho, o terceiro capítulo mostra, baseado em todos os 

conceitos trabalhados ao longo dos dois primeiros capítulos, uma análise do discurso 

proferido  pelo  programa  “Submarino  Amarelo”,  como  também  um  estudo  de  recepção  com  

seus ouvintes.  

Com a dificuldade em realizar uma pesquisa que abrangesse boa parte da 

população de Nova Olinda, acabou-se trabalhando com um grupo focal bastante reduzido. 

Apesar disso, a contribuição desse grupo foi bastante rica para as conclusões da autora. 

Dentre os objetivos desse trabalho, além de detectar se há ou não um diálogo entre 

a Fundação Casa Grande e os moradores de Nova Olinda e como ele é feito, pretende-se 

também dar sua contribuição no tocante à reflexão que a fundação possa vir a ter sobre seu 

projeto em si. Dessa forma, pretende-se, com os dados coletados através dessa pesquisa, 

ajudar a Fundação Casa Grande a refletir esse diálogo social com os moradores de Nova 

Olinda e como ele está sendo feito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 NOVA OLINDA E A FUNDAÇÃO CASA GRANDE 
1.1 Itaperabussu, o Reino Encantado dos Índios Kariri 

Nova Olinda faz parte de uma região marcada por cavernas e lendas. Uma dessas 

lendas conta que, há muitos anos, no sul do Estado do Ceará, existiu um reino encantado 

com o nome de Itaperabussu. Um lugar de muitas riquezas, onde a natureza provia de tudo 

em abundância. 

No centro desse reino, havia um lago de nome Vapabussu, a Lagoa Encantada. 

Era o lago de origem, de onde surgiram os primeiros índios da nação Kariri. Nos arredores 

do Vapabussu, haviam castelos construídos com pedras preciosas, como o castelo da 

Claranã, com suas sete janelas, e o Castelo do Encantado, com suas torres.  

Vários personagens que faziam parte da história desse reino encantado ainda 

habitam o imaginário do povo da região do Cariri. Entre esses personagens, estão Maara, o 

Veado Galheiro e Sumé. 1 

Ainda segundo as lendas, o acesso para o reino de Itaperabussu dava-se através da 

gruta do Brejinho. A partir de sua entrada, as passagens de pedra podiam levar a vários 

caminhos por debaixo do chão, todos em direção a Itaperabussu. 

Foi dentro da gruta do Brejinho e de outras grutas da região, no interior de 

grandes cacimbas entalhadas nas pedras, que muitos índios Kariri começaram a se esconder 

ao perceberem a chegada de estranhos em sua terra. Era o homem branco que chegava, os 

missionários com suas cruzes empunhadas, preparados para fazer dos índios seres dóceis e 

aculturados, prontos para obedecer. 

Mas o reino de Itaperabussu encantou-se. Castelos, pontes e animais 

transformaram-se em pedra. Mesmo encantado, Itaperabussu ainda guarda, no imaginário 

do povo daquela região, um portal escondido no meio do mato, por onde é possível, ainda 

nos dias de hoje, transportar-se para o reino mágico dos índios Kariri.  

 

 

 

                                                
1 Mais detalhes sobre as lendas do povo Kariri no anexo A. 



 

 

 

1.2 O Índio e o Branco na Terra do Reino Encantado 

Se é por um lago que a memória indígena explica sua origem, é pelo leito do rio 

São Francisco que chega o homem branco, para trazer o “progresso” ao sertão e dar fim à 

Nação Kariri. 

A tentativa de colonização do Ceará ocorreu mais de um século após a 

“descoberta” do Brasil e o povoamento português no Cariri deu-se com atraso de 

aproximadamente cem anos da chegada dos primeiros colonos lusos à costa cearense. 

(FIGUEREDO FILHO, 1961, p.15 apud ACIOLI, 2002 p.7).  

Uma série de fatores fez com que os colonizadores chegassem ao sertão do Ceará. 

Pouco mais de cem anos após o “descobrimento” do Brasil pelos portugueses, os 

colonizadores já não se contentavam com a faixa de terra litorânea que aos poucos tinham 

ocupado. 

As belezas das novas terras e as agruras de um péssimo período político em 

Portugal, faziam com que aumentasse o número de imigrantes portugueses no litoral 

brasileiro em busca de uma nova vida. Porém, não havia espaço suficiente para recebê-los 

na estreita faixa litorânea, já que as melhores terras encontravam-se ocupadas por grupos 

privilegiados com engenhos e plantio de cana. (SOUZA, 1999, p.29 apud ACIOLI, 2002 p. 

7 e 8) 

O cultivo da cana de açúcar, até então uma das principais fontes de renda dos 

donatários, perde força no momento em que surgem outros centros produtores, provocando 

a diminuição do preço do produto e da quantidade de exportações. Nesse período, aparece 

uma nova força econômica no país: o gado, trazido como sementes por Martins Soares 

Moreno, tido como um dos fundadores do Ceará, em 1621.(COUTO FILHO,2000,p.18 

apud ACIOLI, 2002 p. 8). A ocupação pecuária cearense desenvolveu-se com o gado 

transportado de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.  

No sul do estado, na região do Cariri, a colonização foi efetuada por baianos e 

sergipanos, que ali chegaram cobrindo o rastro dos pioneiros e se estabeleceram no Vale do 

Cariri e na zona cearense de influência do Riacho dos Porcos (ARAUJO apud SOUZA, 

1994, p.33 apud ACIOLI, 2002 p. 8) 



 

O gado também torna-se atividade econômica subsidiária da lavoura canavieira, 

fornecendo alimentação, energia e transporte. A implantação das fazendas de criar só seria 

possível com a transformação das matas nordestinas em pasto para o gado e do sertão em 

lugar privilegiado para a pecuária. Chegando ao Ceará, no sopé da Chapada do Araripe, os 

homens que levavam o gado encontraram não só muita terra e pastagem, mas o povo da 

Nação Kariri. 

 

1.3 Das Santas Missões à Tapera de Água Saída do Mato 
 
As missões católicas que chegavam ao Cariri são, em maior número, compostas 

por frades capuchinhos. Eles chegaram ao Brasil, mais precisamente em Pernambuco, no 

ano de 1585. Esses frades italianos, seguidores de São Francisco, tinham grandes missões 

na Europa e, como o caminho marítimo passava pelo Brasil, alguns ficaram por aqui. 

Vários aspectos os diferenciavam em relação às ordens que por aqui estiveram 

anteriormente. Entre as diferenças, estão  as  “santas  missões”,  trabalho  itinerante  dos  frades,  

que viajavam de uma vila para outra levando a palavra de Deus.2  

A primeira missão no Cariri foi no sítio Cachoeira, atual município de Missão 

Velha. A partir de então, as missões dos Capuchinhos foram se estendendo pelo vale, 

chegando à aldeia do Brejo para formar a Missão do Miranda, hoje a cidade que 

conhecemos como Crato. (SAMPAIO, 2000, p.21 apud ACIOLI, 2002 p. 10). 

O Frei Carlos Maria de Ferrara, que fundou a Missão do Miranda, reuniu em 

povoação dezenas de casais de índios da tribo Kariu, pertencente ao grupo Kariri e 

constituiu Nossa Senhora da Penha como padroeira do aldeamento. Como tutor dos índios, 

recebeu a doação de uma légua de terra em quadra, de acordo com a lei. (ARAÚJO, 

1991,p.98 apud ACIOLI p.11). A terra foi doada em 03 de dezembro de 1743, pelo 

Capitão-Mor Domingos Álvares e sua mulher, Maria Ferreira da Silva (FIGUEREDO 

FILHO, 1971, p.19 apud ACIOLI p.11). 

                                                
2 Os frades capuchinos  não  planejavam as missões, íam para onde lhes chamassem. Permaneciam de 5 a 12 
dias em cada local. Batizavam, ouviam confissões e cativavam o povo de forma tal que, às vezes, ao sair de 
uma cidade a outra, toda a assembléia de fiéis seguia-os acompanhando. As missões seguiam as poucas 
estradas existentes na época. Nessa caminhada, fundavam os aldeamentos, que resultaram nas primeiras 
paróquias da região. 



 

Uma dessas vilas surgiu de uma singela casa de taipa, perto do rio Cariús, morada 

dos índios Kariu-Kariri. Essa pequena casa de taipa construída pelos índios ficava perto da 

estrada Crato-Oeiras, também conhecida por Estrada das Boiadas. Quando os comboieiros 

passaram pelo local, encontraram na pequena tapera uma boa pousada para passar a noite e 

estacionar o gado, devido a proximidade do riacho Cariús, de uma pequena lagoa e de uma 

plantação de cajueiros, por trás da cabana. 

Nesse momento, os índios já não tinham mais o poder sobre suas propriedades. 

Alguns fugiram, passando a habitar as cavernas e lugares para eles sagrados, onde viveram 

seus antepassados. Outros renderam-se como empregados dos donos de gado, trabalhando 

como vaqueiros, aceitando a colonização e a catequese. A cabana foi modificada e passou a 

ser   a   casa   de   “paredes de taipa e varas, com duas paredes encruzadas e sem paredes 

laterais”  (LIMAVERDE,  2000,  p.02) 

Enquanto o homem branco foi expandindo seus propósitos, buscou a garantia da 

posse das novas terras através das sesmarias, que eram áreas de terra concedidas pelos reis 

de Portugal. As sesmarias tinham em média 3 x 1 léguas. Inicialmente, se construíam 

currais, que depois se transformavam em fazendas. Dessa forma, íam surgindo as primeiras 

vilas do sertão. 

Em 1717, foi concedida a primeira Sesmaria do Riacho Cariús no sítio Latão 

(BEZERRA apud LIMAVERDE, 2000). A sesmaria foi dividida em três pedaços de terra. 

Nessa área estava situada a cabana que um dia foi dos índios Kariri. Nesse período o 

lugarejo ao redor da casa abandonada chamava-se Tapera De Água Saída Do Mato. Assim, 

a casa foi associada ao riacho.  

Aos   poucos,   o   nome   “água   saída   do   mato”   foi   esquecido   e   o   nome   do   local  

permaneceu como Tapera, que foi elevado a distrito pelo Dec. Lei n° 1.156, de 04/12/1933. 

Com a Lei n° 3.555, de 14/03/1957, o distrito Tapera foi desmembrado de Santana do 

Cariri, dando origem ao município de Nova Olinda. (FALCÃO, 1999 apud SOARES, 

1999). 3 A Tapera, que deu origem ao primeiro nome da região que hoje compreende o 

município de Nova Olinda, seria posteriormente chamada de Casa Grande. 

Entre os documentos antigos da região está uma escritura da comarca de Assaré, 

de compra da casa grande, em 1932. É o primeiro registro formal em relação ao imóvel.  A 

                                                
3 Mais detalhes sobre a mudança de nome da cidade no anexo B. 



 

venda foi feita por um homem de nome Joaquim Honorato Filgueiras. O comprador, 

Manuel Ferreira Lima, cujo apelido era Neco Trajano.4 

Com a compra da casa, Neco Trajano foi morar nessa região com a mulher e os 

filhos. Dentre os filhos, Antonieta Ferreira Lima destacou-se na cidade por instalar na casa 

do pai, na sala da frente, a primeira escola de Nova Olinda.  A  “Escolinha  de  Niêta”,  como 

era conhecida, funcionava do começo da manhã ao meio-dia, atendendo às crianças da 

região. 

Outro filho de Manuel Ferreira Lima também se destacaria na cidade anos mais 

tarde ao se tornar farmacêutico, ajudando às famílias da cidade e dos sítios distantes, 

arrancando dentes, fazendo partos enfim dando assistência na área de saúde. Trata-se de 

Miguel Ferreira Lima, que se destacaria mesmo ao integrar a equipe que montou o primeiro 

meio de comunicação  da  cidade:  a  amplificadora  “A  Voz  da  Liberdade”,  a  primeira  rádio  

de Nova Olinda.  

1.4 A Amplificadora  “A  Voz  da  Liberdade” 

A  amplificadora  “A  Voz  da  Liberdade”  surgiu  na  década  de  1960, época em que 

era muito comum o uso de amplificadora como comunicação nas cidades do interior do 

Estado. O sistema de alto-falantes é um tipo de transmissão local de curto alcance, muito 

usado em praças, mercados, paróquias, vilas e favelas, locais comunitários, escolas e 

colégios.  

A  “A  voz  da  Liberdade”,   inicialmente  denominada  “A  Voz  de  Nova  Olinda”, foi 

fundada por três jovens que moravam em Nova Olinda, com o apoio do então prefeito da 

cidade,Antônio Jeremias.  Miguel Ferreira Lima, Wellington Belém e Laurêncio Alves 

Feitosa que foram ao Crato , onde mandaram fabricar um amplificador. 

No caso da amplificadora de Nova Olinda, era usado o sistema fixo de alto-

falantes. Existem dois tipos de sistemas de alto-falantes: os fixos e os móveis. O sistema 

fixo é instalado em locais, comunitários, comerciais, religiosos, educativos, governamentais 

e de outra natureza. Os sistemas móveis são instalados em carros, mas se encontram casos 

                                                
4 Desde a habitação da casa pelos comboeiros, os primeiros donos da casa grande dos quais se sabe o nome 
são os membros da família Filgueiras, de Barbalha. Há em Nova Olinda a lembrança de que um membro 
dessa família, assustado com o surto de cólera na região de Barbalha, fez uma promessa a São Sebastião: se 
sua família não fosse acometida pela doença, montaria em seu cavalo e correria até quando o animal não 
pudesse mais suportar. No ponto onde parasse, construiria uma casa e uma capela para São Sebastião, até hoje 
o padroeiro da cidade. 



 

em que o sistema é carregado em bicicletas, carrinhos rodantes e, inclusive, em veículos de 

tração animal:cavalos e burros.(COGO, 1998). 

A amplificadora contava com quatro alto-falantes, que ficavam nos quatro postes 

de madeira existentes na Praça Tiradentes, a atual Praça Luiz Alves de Lima. Anunciava 

filmes que íam passar, filmes exibidos pelo cinema ambulante, como também fazia a 

animação dos jovens  que  moravam  em  Nova  Olinda.  Além  dos  LP’s  que  os  três  fundadores  

colocavam para tocar na amplificadora, os moradores da cidade costumavam ir até o 

estúdio para cantar e oferecer músicas ao vivo. 

Tradicionalmente, os alto-falantes podem ter três tipos de uso: comercial, político 

e religioso, mas também pode ser usado como rádio popular. O uso comercial é a maneira 

como mais se tem conhecido o sistema de alto-falantes. Refere-se à forma em que pessoas 

individuais ganham-se a vida, promovendo pequenos negócios familiares ou anunciando 

produtos. Politicamente, é usado em especial em épocas eleitorais para o proselitismo 

político. Também é comum sua utilização por parte de dirigentes sindicais e de bairros que 

convocam a população para assembléias e marchas. Algumas paróquias também utilizam o 

sistema, mas, quase sempre, colocado a serviço do pároco e com usos prioritariamente 

pastorais.  Nesta modalidade incluem-se os pastores evangélicos e de outras igrejas, que 

têm encontrado no megafone e no sistema de alto-falantes um instrumento para difundir a 

“palavra  de  Deus”. 5 (URIBES, 1997). 

Na época em que a  amplificadora  “A  Voz  da  Liberdade”   foi   instalada  em  Nova 

Olinda, a energia elétrica da cidade funcionava a motor. Por essa dificuldade com a geração 

de energia, a amplificadora só ía ao ar aos finais de semana, quando se fazia a animação 

entre rapazes e moças.  

A  “A  Voz  da  Liberdade”   funcionou  até  o  início  da  década  de  1970.  Miguel,  um  

dos  seus   fundadores”,  casou-se e continuou morando na cidade, tendo-se tornado prefeito 

de Nova Olinda de 1971 a 1973, tendo, ao final do mandato, ido  embora para a cidade de 

Miranorte, no estado de Tocantins, acompanhado de dois filhos.  

A Casa Grande ficou praticamente abandonada e aos poucos, foi-se estragando. 

As paredes começaram a cair. A vegetação tomou conta dos cômodos e o lugar serviu de 

                                                
5 O uso do alto-falante como rádio popular será trabalhado no primeiro tópico do segundo capítulo deste 
trabalho,  quando  se  fala  da  reativação  da  amplificadora  de  Nova  Olinda  “A  Voz  da  Liberdade”. 



 

banheiro público por muitos anos. Pelo aspecto de destruição, a primeira casa de Nova 

Olinda ganhou a fama de mal assombrada, até serem dados os primeiros passos para o que 

hoje é a Fundação Casa Grande. 

 

1.5 A História dos Kariri Contada Novamente 

Uma nova etapa da história da Casa Grande começaria em 1983 com a volta para 

o Cariri de Alemberg de Sousa Lima, filho de Miguel Ferreira Lima, um dos fundadores da 

antiga  amplificadora  “A  Voz  da  Liberdade”. 

Ao voltar de Goiás, Alemberg alistou-se na marinha. Enquanto aguardava a 

convocação para trabalhar, foi levado para o grupo de jovens de uma igreja, por insistência 

de uma tia que queria encaminhá-lo para a vida religiosa. Lá, conheceu Rosiane Limaverde, 

uma das cantoras do grupo de jovens. 

Com  Rosiane   e  mais   três  músicos,  Alemberg   fundou   a   banda   “Os  Meninos   dos  

Quindins”,   de   onde   surgiu   seu   nome   artístico,   Alemberg   Quindins.   Em   pouco   tempo,  

Alemberg e Rosiane casaram-se, e ele foi chamado pela Marinha do Brasil, servindo no Rio 

Grande do Norte durante um ano. 

Quando retornou de Natal, passou um ano sem emprego, após algumas tentativas 

sem sucesso. Nesse período, lembrou-se das estórias fantásticas de dona Artemísia, uma 

cabocla descendente de índio cariú que lhe contava as estórias do lugar quando ele era 

criança. 

Alemberg resolveu andar pelo sertão, pelos pés-de-serra, gravando os 

depoimentos dos mais antigos da região que ainda guardavam na memória as lendas e 

histórias dos tempos do reino de Manacá e Jurema6. Rosiane também acolheu aquele plano 

de vida que nascia nas lembranças de infância do marido. A partir do registro da história 

oral do Cariri, o casal passou a compor músicas sobre as lendas da região e ganhou  

prêmios em festivais de música popular em todo país.                                                                                   

Foram dez anos participando de festivais e, com os recursos dos prêmios 

conquistados, eles adquiriam peças arqueológicas para sua coleção. As peças arqueológicas 

eram compradas dos agricultores, que achavam durante a época de plantio na zona rural.  

Mesmo com as viagens e o trabalho musical, a pesquisa de campo nunca parou. Eles 

                                                
6 Personagens das lendas do povo Kariri. Ver anexo A. 



 

continuavam a visitar as casas de pessoas que pudessem contar mais estórias. Outro local 

onde buscavam inspiração sobre a cultura Kariri eram as cavernas que abrigavam as 

inscrições rupestres. Além da informação escrita nas pedras, os sons também eram captados 

por eles. 

Nessas caminhadas pelo Cariri, eram freqüentes doações de cacos de panela,  

utensílios de barro, encontrados durante escavações de poços nos quintais das casas. As 

peças arqueológicas somaram-se às fotos dos lugares mitológicos, aos registros da tradição 

oral e ao material musical. Esse acervo passou a atrair a curiosidade de universitários e 

estudantes secundaristas do Crato, que passaram a usá-lo como fonte de pesquisa. 

Assim, Alemberg e Rosiane sentiram a necessidade de criar um lugar apropriado 

para a exposição desse material e a divulgação da cultura dos índios Kariri.7 Alemberg 

lembrou-se da casa de seu avô, em Nova Olinda, um antigo casarão que estava em ruínas. 

Poderia ser reformado para abrigar as peças, fotos e livros acumulados em dez anos de 

pesquisa. Decidiu pedir a doação da Casa Grande à sua família, onde seria instalado o 

museu. 

Não havia recursos próprios para a restauração do imóvel, sendo por isso 

solicitado apoio da prefeitura. Devido ao estado de destruição da casa, a reforma de toda 

sua estrutura teve alto custo. Alemberg participou de show em campanhas políticas para 

conseguir o que faltava para concluir a reforma. Durante essa restauração, foi encontrado o 

marco que delimitava a data de terra da sesmaria do Riacho Cariús, que passou a ficar na 

frente da casa. 

 
 Quando a gente começou o trabalho de pesquisa, a gente começou a andar o 
Brasil. A gente passou dez anos andando. E, quando a gente tava no Cariri, a 
gente recebia, em casa, universitários para falar sobre mitologia, mostrar as 
peças, essas coisas que a gente fotografava. E, por começar a receber muita 
gente, a gente sentiu necessidade de receber peças. A gente dizia o seguinte: 
“Vamos  criar  um  espaço  pra  colocar  isso.”.  Então,  tinha  a  casa  do  meu  avô  que  
já estava em ruínas, ele tinha morado lá em 1931. Era a casa que deu origem a 
cidade de Nova Olinda, a casa grande da fazenda. Eu pedi às famílias e elas 
deram, contanto que eu reformasse num período de dois anos e, no caso de 
extinguir a fundação, a casa retornaria para eles. Eu fiz o projeto, apresentei pro 
prefeito   e   disse:   ‘Olha, eu tenho isso aqui, vocês me dão a restauração e eu 

                                                
7 Segundo Alemberg, o surgimento do memorial se deu nesses dois momentos: o primeiro durante a sua 
infância, com suas visitas à casa de dona Artemísia, e o segundo com sua volta à região do Cariri, divulgando 
a mitologia através da música. 
 



 

monto   o   projeto’. Eles reformaram a casa e a gente criou uma ONG chamada 
Fundação Casa Grande, e aí começou o projeto.  (depoimento de Alemberg 
Quindins no n° 11 da revista Entrevista do Curso de Comunicação Social da 
UFC – 1999). 
 

 
O museu serviria como fonte de informação sobre mitologia e seria utilizado 

ainda para incentivar os jovens a assistirem a bons filmes e a peças teatrais. Na semana 

anterior à inauguração, havia uma expectativa da população em saber o que estava para 

acontecer naquele lugar tido com mal assombrado.  

E, no dia 19 de dezembro de 1992, era inaugurado, na Cidade de Nova Olinda, na 

região do Cariri, ao sul do estado do Ceará, distante 584 km de Fortaleza, o Memorial do 

Homem Kariri. 

 

1.6  Memorial do Homem Kariri – Fundação Casa Grande 

A movimentação na Casa Grande atraiu a atenção dos moradores da cidade, mas 

em especial a atenção das crianças. Os dois primeiros meninos a se aproximarem foram 

Luciano e Miguel. Em depoimento registrado no   vídeo   “A   Casa”,   dirigido   por   Socorro  

Acioli, eles relembram as brincadeiras na casa abandonada, a surpresa com a chegada dos 

operários responsáveis pela reforma e a primeira aproximação com Alemberg e Rosiane. 

Os meninos contam que ouviam escondidos as explicações que a recepcionista 

Paulinha apresentava aos visitantes. Decoravam todo o texto e recebiam as pessoas 

“clandestinamente”   quando   a   recepcionista   oficial   não   estava   por   perto.  Até   que   um  dia,  

foram pegos em flagrante por Alemberg e Rosiane, que tiveram a idéia de convidá-los para 

ajudar como recepcionistas do Memorial do Homem Kariri. 

Aos poucos, outras crianças também se interessaram pela nova “brincadeira”: 

recepcionista de museu. Como não havia lugar para todos, Alemberg foi criando novas 

funções para cada um, com nomes pomposos como diretor de manutenção, diretor de 

pesquisa, gerente do museu. 

A solução encontrada por Alemberg para colher todas as crianças que queriam 

participar   da  ONG   quando   da   sua   fundação   através   da   “nomeação   de   cargos”   foi   dando 

forma à estrutura administrativa da Fundação Casa Grande. Atualmente, a entidade conta 

com as gerências de projeto em sua organização. Na maioria dos projetos, são crianças e 



 

adolescentes que coordenam, mas projetos como a Cooperativa de Pais e Amigos da Casa 

Grande são gerenciados por adultos. 

O gerente tem sob sua responsabilidade o andamento de determinado projeto. 

Como exemplo, temos o jovem Alexandre Ferreira, gerente do laboratório de rádio, que é 

encarregado de coordenar tudo que é ligado a esse projeto. Faz parte de sua função dentro 

da Casa Grande o acompanhamento direto do funcionamento da Rádio Casa Grande FM, 

como também tudo que está relacionado à área radiofônica. Dentre essas atividades, estão 

incluídas oficinas de meio radiofônico, com o intuito de aprendizado e repasso deste para as 

outras crianças e adolescentes. 

Da mesma forma, funcionam as gerências dos demais projetos que compõem a 

Casa Grande. Além do envolvimento diariamente comum entre a realização e o 

gerenciamento dos projetos que fazem parte da ONG, os fundadores reúnem, geralmente 

aos finais de semana, todos os gerentes de projeto para um acompanhamento dos mesmos. 

Também é comum Alemberg e Rosiane fazerem uma reunião geral, envolvendo todos os 

participantes, incluindo os adultos da cooperativa.  

Através desse envolvimento com a Casa Grande e  a  “nomeação  de  cargos”  dentro  

da fundação, algumas crianças de Nova Olinda passaram a adquirir novas identidades não 

só dentro da estrutura da fundação como também dentro dos grupos em que elas 

participavam, em suas casas e escolas.   

Tal transformação ocorre porque à medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com as quais poderíamos nos 

identificar – ao menos temporariamente.(HALL, 1997,p.13).Uma vez que a identidade 

muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação 

não é automática, mas pode ser ganha ou perdida. Ela tornou-se politizada.  

Esse processo é, às vezes, descrito como constituindo uma mudança de uma 

política de identidade (de classe) para uma política de diferença.(HALL, 1997, p.21). Uma 

vez  que  o  sujeito  moderno  emergiu  num  momento  particular  (seu  “nascimento”)  e  tem  uma  

história, segue-se que ele também pode mudar. (HALL, 1997, p.24 ). Esta é uma via pela 

qual podemos entender as mudanças provocadas nos sujeitos envolvidos nas atividades da 

Fundação Casa Grande. 



 

Como a maior fonte de recursos do município de Nova Olinda é a agropecuária, a 

vida dos meninos estava ligada diretamente a agricultura. Muitas crianças deixavam de 

estudar para trabalhar e ajudar os pais no orçamento familiar. Quem já tinha forças para 

segurar uma enxada não era dispensado, e as outras crianças mais novas ajudavam as mães 

em algumas tarefas domésticas, dentre as quais, comida para as pessoas que estavam 

trabalhando nas áreas de plantio. 

A Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri na cidade de Nova 

Olinda modificou o interesse das crianças em relação àquelas atividades rurais. A princípio, 

os pais não gostaram da idéia. Achavam que as crianças estavam trabalhando de graça para 

a Fundação, sendo explorados. O prefeito de Nova Olinda na época, José Alves de Lima, 

chegou a proibir o funcionamento da Casa Grande devido às reclamações dos pais. Mas, 

com o interesse e o envolvimento das crianças no Memorial do Homem Kariri e um 

conhecimento mais detalhado dos verdadeiros objetivos da entidade, o problema foi 

resolvido. 

Assim, foram surgindo outros projetos.Dentro do museu, funcionava a escolinha, 

que ensinava as lendas mitológicas e dava oportunidade de as crianças terem contato com o 

rico acerto reunido ao longo de dez anos de pesquisas realizada pelos fundadores da 

entidade com a colaboração dos moradores da região. 

Dessa forma, as crianças foram se transformando nas verdadeiras donas da Casa 

Grande, através da identificação com aquele novo mundo que aparecia diante delas, um 

mundo diferente do trabalho na roça, um mundo cheio de outras possibilidades. Atuando 

ativamente na construção do que hoje se encontra por lá, as crianças se tornaram elas 

mesmas sujeitos da história daquele lugar.  

Outra atividade iniciada durante a estruturação da fundação e que continua 

funcionando na Casa Grande até hoje é a Editora Casa Grande. Esse projeto começou com 

a criatividade de uma participante da Casa Grande, Samara, que passou a criar e desenhar 

revistinhas com os personagens das lendas contadas por Alemberg e Rosiane. As principais 

personagens eram o índio Kariuzinho, Maara (a princesa encantada) e Sumé. As revistas 

eram feitas à mão e os exemplares eram guardados devido à impossibilidade de impressão, 

mas esperando que o dia em que pudessem ser publicados. 



 

Em 1999, o Fundo das Nações Unidas para Infância, Unicef, doou para a Casa 

Grande um computador, impressora, gravadora de CD e scanner para equipar a editora e 

produzir as revistas. A primeira revista em quadrinhos impressa em maior tiragem foi 

“Todos  Contra  o  Fumo”,  contando  a  lenda  do  Caipora  – entidade que vive nas matas e pede 

fumo aos caçadores – para ilustrar uma campanha nacional de combate ao fumo lançada 

pelo Unicef. O lançamento da revista ocorreu no dia 12 de abril de 2002.   

Através das revistinhas, as crianças divulgam para a população de sua cidade 

aspectos da cultura da região, que muitas vezes não são conhecidos por seus próprios 

habitantes. Com isso, a população de Nova Olinda tem a oportunidade de perceber que 

existe não só uma cultura dominante, que vem das grandes cidades, mas também uma 

cultura local, da qual ela mesma faz parte e que é de extrema importância para que ela 

mesma se sinta sujeita de sua história.  

Os setores populares, como sujeitos sociais e históricos, não são meros 

reprodutores da cultura dominante. Como sujeitos de uma determinada sociedade agem, 

vivem concretamente relações sociais conflituosas e contraditórias e, embora a cultura 

popular não possa ser tomada como autônoma em relação às demais (e nenhuma cultura o 

é), tem sua própria lógica e está em constante movimento. (HALL, 1997) 

Em 1995, a Fundação Casa Grande adquiriu um prédio que ficava ao lado para 

ampliar seu espaço. Era um imóvel antigo, construído em 1949 e que partir de 1950, passou 

a sediar o educandário da professora Zefinha. O prédio conta com quatro salas de aula e foi 

comprado pelo Governo do Estado e doado para a Fundação Casa Grande.   

Com a aquisição desse prédio e, posteriormente, do terreno que ficava por trás da 

casa, a Fundação Casa Grande foi ampliada e hoje conta com mais cinco salas de aula, 

quatro alojamentos para professores visitantes e alunos, banheiros e o teatro Violeta Arrais. 

Toda a ampliação, com exceção do teatro que demorou um pouco mais, foi concluída em 

2001.   

               1.7 A Comunidade Fundação Casa Grande 

Não há seleção para ingressar na Casa Grande, que está aberta a qualquer criança 

da cidade que queira participar. Mas os diretores fundadores da entidade definiram, em 

conjunto com as crianças e os jovens participantes do projeto, que deve haver um período 

de adaptação, quando são observados aspectos como constância e qualidade.  



 

Os meninos e meninas que se encontram nesse período de adaptação não usam 

ainda a farda da Casa Grande. Para ganhar a farda, os recém-chegados precisam demonstrar 

vontade de aprender e preocupação com a qualidade. Dessa forma, as crianças que entram 

no projeto vão, aos poucos, sentindo-se parte da comunidade que a Fundação Casa Grande 

forma. Não há um período de tempo pré-definido entre a entrada no projeto e o recebimento 

do uniforme. As decisões a esse respeito dependem do desenvolvimento de cada menino e 

menina e são tomadas coletivamente, por diretores e crianças e adolescentes que participam 

do projeto.  

Para um indivíduo, a necessidade de pertencimento à comunidade significa 

também o seu enraizamento no quotidiano do outro, bem como o reconhecimento de sua 

própria existência. Ou seja, compartilhar o espaço, existir com o outro, funda a essência do 

ser, sendo possível perceber-se na medida em que se descobre pelo olhar do outro. Além 

disso, relacionar-se pressupõe o cumprimento de uma série de papéis, porque, vivendo em 

comunidade, o indivíduo pode nomear-se:   “eu   sou   irmão,   filho,   pai,   sou   membro   desta  

família, e, portanto, possuidor de um elenco determinado de características físicas, 

genéticas, comportamentais e morais.(PAIVA, 1998, P. 93)  

Na relação comunitária, o indivíduo, ao partilhar a existência , se reconhece na 

vida do outro. Ou seja, um fato só tem importância se ele é reconhecido pelo outro. Essa 

disposição é aplicada a todos os momentos da vida do sujeito, especialmente os mais 

marcantes e definidores, como o surgimento e o término da existência. (PAIVA, 1998, p. 

94). 

A criança que chega pequena à fundação pode ficar até dois anos freqüentando a 

“escolinha”,   etapa   inicial   em   que   passa a ter contato com a pré-história e a história da 

região   do   cariri.   Nessa   etapa,   a   criança   vivencia   a   “contação”   de   histórias   e   lendas,   os  

instrumentos musicais, as músicas e as brincadeiras. Se o ingressante já for um adolescente, 

começa trabalhando como recepcionista do museu.   

A partir dos oito ou nove anos, eles já participam de outras atividades e 

laboratórios  da  escola  de  comunicação.  Todos  têm  que  passar  pela  função  de  “recepcionista  

do   museu”,   a   porta   de   entrada   das   crianças   na   fundação,   que   tinha seu projeto inicial 

voltado para os jovens. 



 

A música é a outra maneira pela qual várias crianças integraram-se à comunidade 

Fundação Casa Grande. O mundo da música tem importância central nas referências 

artísticas da Casa Grande. O primeiro passo das crianças com a música, na entidade,é 

aprender   a   tirar   notas   musicais   de   latas.   Há   alguns   anos   foi   organizado   um   “Fest-lata”,  

festival que reuniu bandinhas de lata da cidade, levando muitos participantes para a 

fundação. Exemplo disso é o atual gerente de teatro da Casa Grande, Samuel, que entrou no 

projeto através de um desses festivais.   
 
“...em 93, teve um festival aqui na Casa Grande, um festival de banda de lata, 
que era o fest-lata, o prêmio desse festival era assim, quem... a banda que 
tivesse, as pessoas das bandas que tivessem mais ritmos iria tocar na banda da 
Casa Grande,né, aí eu fui escolhido pra tocar na banda da Casa Grande, aí fiquei 
aqui até hoje.”    (depoimento  de  Samuel  Macedo  em  entrevista  concedida  para  a  
autora no dia 04/09/04) 
 

  

É importante ressaltar que as regras de convivência são flexíveis e estabelecidas 

pelas próprias crianças e adolescentes. Eles ficam no projeto no período oposto ao horário 

da escola.8 Cada um deles é responsável por um setor. A estrutura adotada no 

funcionamento da Casa Grande forma um grupo, que se uniu pela mesma vontade, pelo 

mesmo objetivo em comum, formando uma verdadeira comunidade.  

Assimilar o conceito de comunidade à concepção mais perfeita de convivência 

entre os indivíduos tem sido uma idéia que persiste, muitas vezes, configurando-se como 

proposta a ser implementada. A comunidade seria, nessa ótica, responsável por produzir 

ligações fortes e harmoniosas, em oposição à sociedade, vista como simples associação 

destinada a suprir necessidades pessoais. (PAIVA, 1998, p. 122) 

É preciso recordar ainda que o que funda a comunidade é o vínculo espiritual, ou 

seja, a linguagem e a lei que unem culturalmente os indivíduos de uma coletividade. Nesse 

sentido, é possível compreender o pressuposto de que não é a comunidade que contém o 

indivíduo, mas ao contrário, o sujeito é quem realiza a comunidade na qual se constitui 

sujeito.Uma coletividade é definida como comunidade quando seus membros agem 

reciprocamente e, no confronto com o outro, não pertencente à coletividade, contrapõem de 

                                                
8 Uma das exigências para participar do projeto é estar matriculado na escola do ensino formal. Já existem 
participantes do projeto que são atualmente universitários 



 

maneira mais ou menos enfática seus valores, normas e costumes. Enfim, os interesses 

considerados são os da comunidade, dos indivíduos como um todo. (PAIVA, 1998, p. 123). 

 

 

               1.8 Escola de Comunicação da Meninada do Sertão9 Formando Cidadãos 
A Fundação Casa Grande, atualmente, conta com quatro projetos, que envolvem 

vários subprojetos. São eles: Memória, Comunicação, Artes e Turismo. 

O projeto de Memória foi o primeiro projeto da história da entidade e consiste no 

Memorial do Homem Kariri, laboratório de Museu que estuda, guarda em acervo e exibe a 

cultura do homem da região, seus aspectos arqueológicos, mitológicos e antropológicos. 

Desenvolve importante trabalho de mapeamento e preservação ambiental dos sítios 

arqueológicos e o resgate histórico dos mitos e lendas do homem Kariri, sua cultura, 

memória e seu patrimônio ambiental. Esse projeto proporciona formação nas áreas de 

museologia, recepção, relações públicas e guia de campo. 

Através do Memorial do Homem Kariri, os habitantes da cidade de Nova Olinda 

podem conhecer melhor sua história e ter uma melhor base para formação de sua cidadania, 

entendida como a qualidade social de uma sociedade organizada sob forma de direitos e 

deveres majoritariamente reconhecidos. Trata-se de uma das conquistas mais importantes 

da história. Do lado dos direitos, despontam os direitos humanos, cuja conquista demorou 

milênios. No lado dos deveres, aparece sobretudo o compromisso comunitário de 

cooperação e co-responsabilidade. Cidadania pressupõe o estado do direito, que parte, pelo 

menos na teoria, da igualdade de todos perante a lei e do reconhecimento de que a pessoa 

humana e a sociedade são detentores inalienáveis de direitos e deveres. (DEMO, 1998, 

p.67. apud PERUZZO, 1998, p. 279).   

Nos textos legais que regulam os direitos e deveres da pessoa, bem como no 

discurso corrente em nosso país, o conceito de cidadania predominante é do pensamento 

liberal, que se baseia na propriedade privada como direito universal, sem garantias à 

liberdade política ou à soberania coletiva. O modelo liberal de sociedade é caracterizado 

pela individualização da cidadania, a privatização da vida social e uma separação clara 

                                                
9Escola de Comunicação da Meninada do Sertão é a forma como meninos e meninas de Nova Olinda, que 
participam da fundação, chamam o Memorial do Homem Cariri – Fundação Casa Grande. 



 

entre as esferas pública e privada, na qual aquela deve ter seu alcance minimizado, 

enquanto se ampliam ao máximo os limites do privado. (PERUZZO, 1998, p. 283 e 284) 

Rousseau já havia desenvolvido, no século XVIII, um outro conceito, originado 

da noção grega de Polis (cidade), vendo a cidadania como um direito coletivo, que, 

favorecendo o desenvolvimento da individualidade, pressupõe a ação política e sua 

socialização. Tendo como suporte uma legislação que procura levar em conta os princípios 

de igualdade e liberdade, ela implica não só os direitos do indivíduo, mas também seus 

direitos e deveres na sociedade. (PERUZZO, 1998, p. 284) 

Na sociedade moderna, os cidadãos são membros de uma sociedade política 

baseada no sufrágio universal e em que todos são iguais perante a lei. No entanto, isso nem 

sempre se dá na prática. Não obstante, o status de cidadão é uma construção social que vem 

se modificando ao longo da história, numa extensão que varia de país para país. A simples 

aquisição de direitos em nível legal já foi uma grande conquista das sociedades e de seus 

movimentos, representando a ampliação da cidadania. (PERUZZO, 1998, p. 286) 

Outro projeto que dá condições para a ampliação da cidadania é na área de 

comunicação, que conta com a Escola de Comunicação da Meninada do Sertão e a Rede de 

Educação pela Comunicação- Brasil/ África .  

Essa atividade utiliza a comunicação como um meio para educação e para 

formação da cidadania, enquanto a Rede de Educação pela Comunicação- Brasil/ África é o 

programa de extensão das ações da Escola de Comunicação, que realiza importante 

intercâmbio entre crianças brasileiras e africanas. Atualmente são 24 programas de Rádio 

em Moçambique, atendendo 200 crianças. Com a rede de educação, surge um meio de 

proporcionar um dos direitos da cidadania, o direito civil de garantia de uma estrutura 

educacional para a comunidade.  

A cidadania é conformada por três tipos de direitos, que podem configurar-se, ou 

não, de maneira mais abrangente ou mais restrita, na práxis de um povo: os civis, os 

políticos e os sociais. Os civis são os que dizem respeito à liberdade individual, sendo 

responsável por eles o sistema judiciário. Os políticos são os que se ligam ao exercício do 

poder, cabendo sua salvaguarda às organizações parlamentares. Os sociais são os que se 

relacionam com o nível de vida e patrimônio social, cuja promoção compete aos serviços 

para isso existentes e à estrutura educacional. (PERUZZO, 1998, P. 286) 



 

  A estrutura da Escola de Comunicação da Meninada do Sertão começou a ser, 

aos poucos, uma forma de tentar melhorar o nível de vida, como um dos direitos sociais de 

cidadania, da comunidade. Sua estrutura conta com os laboratórios:  

 Casa Grande FM- laboratório de Rádio, com 15 horas de programação diária, que vai ao 

ar, alcançando cinco Municípios, seus programas são feitos e produzidos pelas crianças 

e jovens da Escola. Forma: sonoplastas, locutores, produtores e programadores. 10 

 TV Casa Grande- Laboratório de TV, ainda não autorizado pelo Ministério das 

Comunicações para funcionar externamente, funciona internamente com produções de 

vídeos educativos e documentários, feitos pelas crianças e jovens da Escola. Forma: 

Roteiristas, diretores, câmaras, iluminadores, produtores e editores. 

 Casa Grande Editora - laboratório desenvolve atividades de design gráfico com 

produção de revistas em quadrinhos, folders e jornais. Forma: desenhistas, roteiristas, 

diagramadores, arte finalistas e editores. 

 Videoteca- com acervo de cinema de arte e  educativos, desenvolve o censo crítico das 

crianças e jovens despertando para a qualidade do repertório e a pesquisa. 

 Biblioteca- com acervo de mais de 2.000 volumes nas áreas de artes, história, geografia, 

literatura, educação e conhecimento gerais. Desenvolve a pesquisa, o incentivo à leitura 

e produção literária. 

 Os laboratórios do projeto de Comunicação criam canais onde se pode garantir 

outro dos principais meios de se exercer a participação e a cidadania de uma determinada 

comunidade: a comunicação social, compreendendo-se nela todos os níveis e todos os 

meios criados para efetivá-la. A participação popular implica uma decisão política e o 

emprego de metodologias operacionais que a favoreçam. Em matéria de comunicação, não 

basta incentivar o envolvimento. É necessário criar canais para tanto e mantê-los 

desobstruídos. (PERUZZO, 1998, p. 275 e 276) 

Integra também as realizações da Fundação Casa Grande, está o projeto de Arte, 

que conta com o Teatro Violeta Arraes- Engenho de Artes Cênicas, laboratório de formação  

e qualificação de platéia, com capacidade para 180 pessoas. Esse projeto vem 

proporcionando às crianças, jovens e comunidade em geral atividades e espetáculos 

                                                
10 A história e funcionamento da Casa Grande FM vão ser melhor detalhados no segundo capítulo desse 
trabalho. 



 

artísticos de música, teatro, dança e cinema. Além do teatro, há também a Casa Grande 

Musical, que desenvolve atividades de formação e pesquisa musical com as crianças e 

jovens, formando percursionistas, bateristas, guitarristas, contrabaixistas e vocalistas. 

Na área de turismo, a fundação tem a Casa Grande Tur, que atende uma média de 

3.000 turistas mensalmente. Através do Laboratório de turismo, a fundação desenvolve um  

trabalho de incentivo ao turismo social no Município. 

A maior contribuição na área de turismo é a Cooperativa Mista dos Pais e Amigos 

da Casa Grande, que foi criada para funcionar como laboratório de capacitação dos pais e 

familiares das crianças e adolescentes participantes da entidade. A cooperativa tem como 

atividades uma lojinha para vendas de produtos, oficinas de produção de artesanatos, uma 

cantina dentro da fundação e as pousadas domiciliares.  

Através desses projetos da Fundação Casa Grande, crianças e adultos de Nova 

Olinda encontram a oportunidade de se tornarem cidadãos tanto no que se trata de exigir 

seus direitos quanto de cumprir com seus deveres. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece, em seus artigos 27 e 

29, que todos os homens têm o direito de participar livremente da vida da comunidade e 

que, por outro lado, têm deveres para com esta mesma comunidade, no qual é possível o 

livre e o pleno desenvolvimento de sua personalidade. E, em 1976, a Conferência das 

Nações Unidas deixou firmado que a participação popular é um direito humano, um dever 

político e um instrumento essencial de construção nacional. (PERUZZO, 1998, p.275) 

A participação tem como objetivos a autopromoção, a realização da cidadania, a 

definição das regras do jogo, o controle do poder, a moderação da burocracia, a prática da 

negociação, a construção de uma cultura democrática, abertura e manutenção de canais e a 

sociabilização de informação e conhecimento.  A participação não é dada, é criada. Não é 

dádiva, é reivindicação. Não é concessão, é sobrevivência. A participação precisa ser 

construída, forçada, refeita e recriada. (PERUZZO, 1998, p.278) 

No próximo capítulo, vamos tratar mais especificamente da Casa Grande FM, a 

rádio comunitária de Nova Olinda, através da qual é possível mostrar umas das formas de a 

comunidade exigir e exercer seus direitos de cidadania e participação. 

 

 



 

 

 

 

       2 CASA GRANDE FM E O  PROGRAMA  “SUBMARINO  AMARELO” 
      2.1 Reativação da Amplificadora e Transformação em Rádio FM 

Com a inauguração da Fundação Casa Grande e dos projetos que fazem parte 

dessa organização não governamental (ONG), as crianças que se aproximaram da casa, e a 

equipe de fundadores da entidade, passaram a sentir necessidade de divulgar na 

comunidade  de  Nova  Olinda  o  que  se  passava  no  projeto.  A  reativação  da  amplificadora  “A  

Voz  da  Liberdade”,   implantada   na  cidade  ainda   na  década  de  1960,   foi  a   forma  que  eles  

escolheram para realizar esse objetivo. 

Esse sistema de comunicação começou com quatro cornetas instaladas em cima 

do prédio da fundação, um amplificador, um toca discos de vinil e um microfone e 

funcionava aos finais-de-semana. A amplificadora em Nova Olinda permitiu aos moradores 

da cidade o uso de alto-falantes como rádio popular.  

O sistema de alto-falantes como rádio popular, emerge em contextos determinados 

por certos tipos de condições sociais, em locais com problemas de infra-estrutura, 

saneamento ambiental, problemas de transporte, de moradia, de educação e de organização 

comunitária entre outras.  

Outra razão da utilização do sistema de alto-falantes são as condições de 

analfabetismo de altas porcentagens de população dos setores populares visto que o sistema 

presta-se melhor às formas orais de transmissão da cultura popular. A necessidade de 

superar as limitações de leitura e escritura, levam à busca de outras formas de comunicação 

oral que facilitem a expressão e participação de todos.  Devido às suas características, este 

meio acolhe a linguagem e vida quotidiana do lugar onde esteja instalado, e permite que as 

pessoas simples expressem-se em sua própria voz e linguagem popular. (URIBES, 1997)  

No caso da amplificadora de Nova Olinda, procurou-se atender três tipos de 

público diferentes: o infantil, o idoso e o da zona rural.  

 
Nós priorizamos três programas. Nós tínhamos três públicos aqui em Nova 
Olinda: a criança, que a gente precisava formar aqui dentro da Casa Grande; os 
velhos, que era nossas testemunhas , da história do passado, que conheceram 
meu  pai  e  conheceram  ‘A  Voz  da  Liberdade’,  né;;  e  os  matutos  da  feira,  que  eram  



 

as pessoas que, no sábado, vinham pra Nova Olinda. Nós começamos atendendo 
essas três camadas.”   (depoimento   de   Alemberg   Quindins   em   entrevista  
concedida para a autora no dia 03/04/04). 
 

 

Nas manhãs de sábado, quando acontecia a feira da cidade, era a vez de os 

habitantes da zona rural terem seu   espaço   na   “A   Voz   da   Liberdade”.   Apresentado   por  

Miguel Barros, uma das primeiras crianças a participar da Casa Grande, o programa 

“Manhã   de   Feira”   procurava   falar   para   as   pessoas   que   moravam   na   zona   rural   daquela  

região e que íam participar  da   feira.  “Estamos começando mais um Manhã de Feira, pela 

sua Voz da Liberdade. Fique comigo até às onze e meia. Miguel, seu amigo das manhãs de 

sábado”.  11 

Também   aos   sábados,   o   programa   “Submarino   Amarelo”   atendia   o   público  

infantil. Com uma proposta lúdica, Rosiane Limaverde apresentava o programa das 13h às 

14h. Era uma forma de anunciar para as crianças da cidade que as atividades da escolinha 

de iniciação à Casa Grande estavam começando. 12 

Outra forma de uso popular dos alto-falantes é a divulgação de informações sobre 

atividades culturais, recreativas e festas locais, dinamizando as manifestações culturais e 

divulgando o trabalho dos artistas locais. O programa destinado ao público idoso retrata 

bem essa característica cultural do uso popular dos alto-falantes.   “A   Hora   da   Saudade”,  

destinado ao público idoso da cidade, trazia todas as sextas-feiras à noite músicas antigas 

em forma de seresta, quando todos os idosos que moravam na cidade podiam relembrar as 

músicas de sua juventude. 

“A  Voz  da  Liberdade”,  além  de  levar para a comunidade as informações sobre o 

projeto Casa Grande, levou a própria comunidade a participar diretamente da programação. 

Mais tarde, a programação da amplificadora ampliou-se e algumas organizações da cidade 

também passaram a produzir e apresentar programas também.  

                                                
11 Vinheta do programa Manhã de Feira, um dos primeiros programas da amplificadora A Voz da Liberdade. 
Vinheta  é    uma  “Mensagem  transmitida  no  intervalo  de  programa,  composta  de  um  pequeno  texto,  música  e  
efeitos sonoros, de conteúdo variado: chamada para uma matéria ou programa, campanha institucional, 
comemorações   etc.”   PORCHAT,      Maria   Elisa. Manual de Radiojornalismo da Jovem Pan. São Paulo, 
Brasiliense, 1993. 
 
12 Vamos  detalhar  mais  o  programa  infantil  “Submarino  Amarelo”  e  sua  relação  com  a  Escolinha  de  Iniciação  
à Casa Grande no tópico 2.3 desse capítulo. 



 

Para   uma   análise   da   experiência   da   “A   Voz   da   Liberdade”,   parte-se do 

pressuposto de que é preciso reconhecer a importância de que as comunidades pobres 

(urbanas e rurais) produzam sua comunicação, e invento de meios próprios de 

comunicação, pois devido às dificuldades econômicas, políticas, burocráticas e técnicas, 

dificilmente estes setores teriam acesso aos meios massivos de comunicação. 

Uma evidência dessas dificuldades é o fato de que, somente em 1997, tornou-se 

possível transmitir em freqüência modulada a programação da amplificadora. Foi a criação 

da Casa Grande FM, que operava na faixa 103 Mhz, com um transmissor de 25 watts e 

quatorze horas de programação diária. A emissora começou com um alcance que abrangia 

todo o município de Nova Olinda e ainda os municípios de Crato, Araripe, Altaneira e 

Santana do Cariri, além de Exu em Pernambuco.  

A Casa Grande FM foi homologada rádio comunitária, com autorização 

provisória, pelo Ministério das Comunicações, com base na Lei 9.612, sancionada no dia 

19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto 2.615 do mesmo ano, que trata das 

rádios comunitárias. 

Essa iniciativa insere-se num quadro mais amplo das rádios comunitárias que 

vinham se desenvolvendo, a partir da década de 1970, e que se espalharam pela América 

Latina e, conseqüentemente, pelo Brasil. Ao lado dos sindicatos de trabalhadores, a Igreja 

Católica vai ser uma das principais instituições a promover o uso do rádio como emissora 

comunitária na América Latina. Paralelamente às ações desenvolvidas pela Igreja Católica, 

crescem no Continente as experiências das rádios sindicais. Todas elas têm um ponto em 

comum: fazem uso do meio radiofônico para informar sobre suas atividades associativas, 

propagandear suas lutas e promover a defesa de suas culturas. (COGO, 1998) 

Iniciativas como a Casa Grande FM e milhares de outras emissoras comunitárias 

organizadas não só desenvolveram projetos de comunicação, mobilização e educação como 

contribuíram para a criação de entidades que ainda hoje refletem sobre as práticas 

comunitárias de comunicação e formulação de estratégias de luta pela democracia na 

comunicação. É o caso de entidades como a ALER13 e a AMARC14. 

                                                
13 ALER – Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica. 
14 AMARC- Associação Mundial das Rádios Comunitárias. 



 

Em setembro de 1972, fruto do esforço das principais instituições de educação 

radiofônica de orientação cristã da América Latina, nasce, na Colômbia, a ALER, que vai 

adotar como uma das principais linhas de trabalho a comunicação a serviço da educação e 

da organização populares. (COGO,1998, p.67) Já a AMARC é criada em 1983 durante a 

realização da 1ª Conferência Mundial sobre Rádios Comunitárias . Em meio ao debate 

sobre a Nova Ordem Mundial da Informação e das Comunicações, que marca o início da 

década, a AMARC constitui-se no principal fórum de discussão de radialistas de diversos 

países que compartilham o objetivo de democratizar o rádio, de fazer uso de seu potencial 

como meio para a mudança social, o desenvolvimento cultural e a democratização. (COGO, 

1998, p. 91) 

 

2.2 A Rádio Comunitária Casa Grande FM 

A Casa Grande FM foi aprovada definitivamente como rádio comunitária da 

cidade de Nova Olinda pelo Ministério das Comunicações através da portaria de número 60 

do dia 22 de fevereiro de 2001, com uma potência de 25 watts, na freqüência 104.9 Mhz. O 

sinal da rádio chega a todo o município de Nova Olinda e na zona rural de municípios 

vizinhos, como Altaneira, Crato e Santana do Cariri.15  

O serviço de radiodifusão comunitária foi criado pela Lei 9.612, de 1998, 

regulamentada pelo Decreto 2.615 do mesmo ano. Trata-se de radiodifusão sonora, em 

freqüência modulada (FM), de baixa potência (25 Watts) e cobertura restrita a um raio de 

1km a partir da antena transmissora. Podem explorar esse serviço somente associações e 

fundações comunitárias sem fins lucrativos, com sede na localidade da prestação do 

serviço. (Ministério das Comunicações < http/: www.mc.gov.br > Acesso em: 22/11/04).  

De acordo com a Lei 9.612, a programação diária de uma rádio comunitária deve 

conter informação, lazer, manifestações culturais, artísticas, folclóricas e tudo aquilo que 

possa contribuir para o desenvolvimento da comunidade, sem discriminação de raça, 

religião, sexo, convicções político-partidárias e condições sociais. A programação deve 

respeitar sempre os valores éticos e sociais da pessoa e da família, prestar serviços de 

                                                
15 Atualmente, a Casa Grande FM, possue um orbisonic (afx-810fm/a série 202) digital, uma mesa de som 
console de áudio(vca-010)da apel, um amplificador hibrido.(ap-030)2 linha, dois pick-ups technics, um 
computador, um aparelho de cd denon duplo(dn-d4000, um gravador de cd pioneer(pdr-609), um transmissor 
com gerador de esterio (fm/mtfm 100/25) da montel, dois microfones shure (sm7b), duas caixas de retorno e 
uma antena de trasmição tem 32 m. 

http://www.mc.gov.br/


 

utilidade pública e contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos 

jornalistas e radialistas. Além disso, qualquer cidadão da comunidade beneficiada terá o 

direito de emitir opiniões sobre quaisquer assuntos abordados na programação da emissora, 

bem como manifestar idéias, propostas, sugestões, reclamações ou reivindicações. 

(Ministério das Comunicações < http/: www.mc.gov.br > Acesso em: 22/11/04). 

A programação da Casa Grande FM é elaborada, produzida e executada pelos 

locutores da rádio, que são, em sua maioria, crianças e adolescentes da Fundação Casa 

Grande. A emissora funciona de cinco da manhã às dez horas da noite, todos os dias, 

totalizando 119 horas semanais. São 15 programas que fazem parte da programação16, 

todos eles produzidos e apresentados por crianças e jovens que participam da fundação. 

Além disso, a Casa Grande FM também transmite, diretamente da Igreja, o terço das 18 

horas e, logo após, às 19 horas, a Voz do Brasil.  

A produção das vinhetas da rádio também é de responsabilidade das crianças e 

jovens da fundação. A vinheta que mais chama a atenção dos ouvintes vai ao ar ao meio-dia 

ao som de um relinchar de jumento:   “Acerte   seu   relógio!   Em   Nova Olinda, são 

precisamente meio-dia   do  Caboré   ao   Jacú.”.   Essa   vinheta,   na   voz   de  Miguel   Barros,   foi  

gravada  para  a  antiga  amplificadora  “A  Voz  da  Liberdade”  e  continua  sendo  veiculada  até  

hoje na Casa Grande FM. 

As rádios comunitárias inserem-se na vida quotidiana dos receptores à medida em 

que se tornam úteis aos seus ouvintes, prestando serviços que envolvem as diferentes 

dimensões do quotidiano, desde receitas culinárias, informações sobre o tempo e a hora até 

questões educativas e conjunturais mais amplas. Retomar os aspectos e facetas da vida dos 

receptores é condição essencial para que eles se identifiquem com a emissora e a escutem. 

(URIBES, 1998) 

A Casa Grande FM é uma rádio comunitária, mas segue uma linha mais voltada 

para rádio educativa. No próprio slogan da emissora, já se pode perceber essa tendência: 

“Casa  Grande  FM,  a  rádio  que  educa”.  Dentre as principais propostas da Casa Grande FM, 

está a de formação musical, a de educar através da música.  

O Ministério das Comunicações define como rádio educativa o Serviço de 

Radiodifusão Sonora (rádio) destinado à transmissão de programas educativo-culturais, 

                                                
16 A grade de programação da Casa Grande FM está disponível no anexo C. 
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que, além de atuar em conjunto com os sistemas de ensino de qualquer nível ou 

modalidade, vise à educação básica e superior, à educação permanente e formação para o 

trabalho, além de abranger as atividades de divulgação educacional, cultural, pedagógica e 

de orientação profissional. (Ministério das Comunicações < http/: www.mc.gov.br > 

Acesso em: 22/11/04). 

Podem pleitear a outorga para a execução de serviços de radiodifusão com fins 

exclusivamente educativos as pessoas jurídicas de direito público interno, inclusive 

universidades, que terão preferência para a obtenção da outorga, e fundações instituídas por 

particulares e demais universidades brasileiras. 

A Casa Grande FM está esperando decisão do Ministério das Comunicações para 

ganhar a permissão de uso do canal educativo existente na cidade. A primeira parte dos 

documentos exigidos pelo ministério já foi aprovada. A segunda remessa está sendo 

enviada no primeiro semestre desse ano. 

 

2.3  O  Programa  “Submarino  Amarelo” 

Inicialmente   apresentado   por   Rosiane   Limaverde,   o   programa   “Submarino  

Amarelo”  era  veiculado  somente  aos  sábados  das  13h  às  14h  e  seguido  pelas  atividades da 

escolinha de iniciação à Casa Grande. Chegavam a participar em torno de 70 a 120 crianças 

e, em alguns sábados, até 150 crianças que, ao final do programa, íam para a escolinha. 

Algumas dessas crianças continuam no projeto e são gerentes dos laboratórios da fundação, 

como é o caso de Meires Moreira, gerente da Casa Grande Editora, e de João Paulo Maroto, 

gerente da TV Casa Grande. 

A   idéia  do  “Submarino  Amarelo”   sempre   foi  chamar  as  crianças  da   cidade  a   se  

envolverem com a fundação e suas atividades.  

 
“Quando  ele  surgiu  na  amplificadora,  ele  servia  como  um  anúncio  de  que  estava  
na hora de ir para Casa Grande e passou a ser um atrativo. Quanto mais animado 
fosse o programa mais animado era as atividades seguintes na Casa Grande, 
como  a  escolinha.”(Depoimento de Rosiane Limaverde em entrevista concedida 
à autora no dia 04/04/04). 
 
 

O   “Submarino   Amarelo”   foi   o   primeiro   programa   que   se   teve   idéia   de   fazer  

quando  a  Casa  Grande  FM  ainda  era  a  amplificadora  “A  Voz  da  Liberdade”.   Isso  se  deu  
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pela ligação que o programa poderia estabelecer com a escolinha de iniciação à Casa 

Grande e pela escolha do público infantil como um dos públicos prioritários da 

amplificadora. Os fundadores da Casa Grande entendiam que era preciso possibilitar a 

formação da criança dentro da entidade, pois essa formação criava a possibilidade de essas 

crianças se tornarem cidadãos e viverem sua infância. 

O conceito de infância no decorrer da História passou por várias transformações. 

Desencadeando a idéia de que sua concepção não está vinculada apenas ao biológico, mas a 

toda uma estrutura social, e ao modo de esta sociedade se relacionar. Nesse sentido, 

ganham relevância questões como um maior acesso à informação, os jogos infantis e a 

indústria do divertimento produzida para este público. 

Portanto, ser criança na sociedade contemporânea é muito diferente de ser criança 

nos períodos históricos anteriores. A idéia de infância passou por várias etapas, desde não 

ter uma palavra para defini-la até a descrição detalhada de suas características. A "cultura" 

infantil ganhou uma nova conotação na sociedade contemporânea, alterando, inclusive, 

características próprias como a vestimenta, a alimentação, a linguagem e as brincadeiras. 

(POSTMAN, 1999) 

A definição de infância está ligada à ótica do adulto e, como a sociedade está 

sempre em movimento, a vivência da infância muda conforme os paradigmas do contexto 

histórico, ocasionando variação da importância da criança dentro de uma comunidade 

conforme o período histórico em que ela está inserida. Seus direitos e interferências são 

proporcionados pelos diferentes momentos, e cada período imprime na infância uma 

significação mais ou menos vinculada às condições sociais e não apenas a sua condição de 

ser vivente e biológico. Num enfoque da atualidade, através dos meios de comunicação e de 

sua narrativa, as crianças e os adultos "aprendem" o que é ser criança e o que devem 

consumir para isto. Desta forma, tem-se a influência de um artefato social na construção da 

significação da infância. (SILVEIRA, 2000) 

No  caso  do  programa  “Submarino  Amarelo”,  o  público   infantil  de  Nova  Olinda,  

através de um meio de comunicação comunitário, vê-se diante de mais um elemento que 

contribui para sua formação como criança. Essa contribuição se dá mesmo não sendo esse o 

objetivo inicial do programa.  

 



 

 
“O   Submarino  Amarelo   ele   era   um   programa   basicamente  musical,   não   tinha  
grandes pretensões educativas porque essa parte mais educativa com a criançada, 
mais musical, mais teatral, a gente trabalhava na escolinha, que vinha em 
seguida. Então, o Submarino, desde o início, ele não nasceu com proposta de 
educar crianças, não, não era essa a proposta. Era uma proposta mesmo de 
alegrar,   de   brincar,   lúdica,   né,   uma   proposta   lúdica”   (depoimento de Rosiane 
Limaverde  em entrevista concedida à autora no dia 04/04/04). 

 

Depois de uma hora de brincadeiras e músicas, as crianças participavam das 

atividades da escolinha, onde se faziam rodas de leitura, teatro, pintura, eram ensinadas as 

lendas relacionadas com a cultura da região etc. Essas atividades seguiam uma seqüência, 

todos os sábados, e íam ensinando às crianças o gosto em participar da Fundação Casa 

Grande. Assim, Rosiane e Alemberg íam passando tudo que tinha no Memorial do Homem 

Kariri para as crianças. Em pouco tempo, algumas delas já estavam exercendo a função de 

recepcionistas do memorial e participando dos outros laboratórios da fundação. Com a 

participação das crianças nas outras atividades da fundação, elas estavam sendo 

“formadas”. 

Debater o sentimento de infância na contemporaneidade, é falar sobre os saberes e 

as referências que envolvem o ser criança e o ser contemporâneo e toda a significação 

destes conceitos dentro do contexto sócio-histórico e cultural. A consolidação do conceito 

de infância, que embasou a educação no século XX, traz à tona uma maior preocupação 

com a formação das crianças (futuros adultos). "O apego à infância e à sua particularidade 

não se exprime mais através da distração e da brincadeira, mas através do interesse 

psicológico e da preocupação moral" (Ariès, 1978, p.162). O autor também enfoca a 

preocupação com a saúde e higiene das crianças, questões de responsabilidade da família. 

Situação que leva a criança para o centro da família, ganhando cuidados especiais. O 

“Submarino   Amarelo”   mantém   uma   linha   de   ação que se aproxima desse conjunto de 

preocupações com a infância há pouco referido, pois conforme a produção do programa, até 

mesmo o repertório musical, sempre foi objeto de cuidado, desde o início: 

 

 
“A   gente   sempre   procurou   colocar  músicas   infantis,  mas que fossem músicas 
infantis bem elaboradas, bem trabalhadas, músicas feitas por profissionais que 
realmente trabalham a música infantil e não essa coisa da mídia. A gente sempre 
evitou desde o começo da música infantil de mídia Então, desde o começo que a 



 

gente   nunca   utilizou   aqui   esse   tipo   de   música.” (Depoimento de Rosiane 
Limaverde em entrevista concedida à autora no dia 04/04/04). 

 

A partir desse cuidado na escolha do repertório musical, o programa acaba 

levando até às crianças músicas educativas, fazendo com que se tenha um aprendizado 

através da diversão. Exemplo disso são as músicas que contém o selo Palavra Cantada17, 

que procura divulgar, através das letras de suas músicas, a cultura do nosso país e músicas 

infantis tradicionais como também incentivar o gosto pelos estudos e o conhecimento dos 

direitos da criança.  

Quando   Roseane   Limaverde   fala   em   “música   de   mídia”,   refere-se a músicas 

voltadas para o público infantil, mas que não buscam nenhuma forma de enriquecimento 

educativo para as crianças. A Casa  Grande  FM  e  o  programa   “Submarino  Amarelo”   não  

veiculam  “música  de  mídia”,  produto  cada  vez  mais  levado  para  as  crianças  através  da  TV,  

onde se constrói a imagem de um mundo sem maiores preocupações com a infância, um 

mundo certamente muito mais próximo dos adultos. 

Grande parte da programação televisiva brasileira que se diz destinada ao público 

infantil,   na   verdade,   contribui   muito   mais   para   o   “desaparecimento   do   conceito   de  

infância”,   do   que   para   o   reconhecimento   e   respeito   às   pessoas   incluídas   nesse segmento 

social. Ou seja, o meio provoca tantas transformações no mundo contemporâneo, através do 

uso massivo das imagens, porém, desenvolve práticas em que a imagem da infância tende a 

desaparecer ou a ser silenciada. Contata-se então uma televisão que aborda os mais 

variados assuntos, mas oferece poucas e discutíveis produções para a infância. A TV acaba 

sendo  um  “espaço”  onde  as  crianças  presenciam  cenas  de   nudez,   sexo   e se apropriam do 

vocabulário do adulto, onde não diferencia e nem controla o que é ou não produzido para 

elas, transformando-as em verdadeiros adultos em miniatura. (POSTMAN, 1999) 

 O desaparecimento da infância tratado por Postman (1999) chega a ser uma 

análise apocalíptica do rumo que o conceito de infância tomou atualmente. Fazendo uma 

análise mais aprofundada, verifica-se que a infância não desapareceu, mas sofreu mudanças 

                                                
17 O Selo Palavra Cantada existe desde 1994 quando os músicos Sandra Peres e Paulo Tatit se juntaram com a 
proposta de criar novas canções para as crianças brasileiras e hoje conta com 16 títulos em seu catálogo.  Com 
o   slogan   “música   de   qualidade   para   criança",   quatro   dos   oito   trabalhos   já   lançados   pela   dupla   ganharam  o  
prêmio Sharp de melhor álbum infantil. Você sabe mais sobre A Palavra Cantada no site 
www.palavracantada.com.br. 



 

muito mais rápidas que as ocorridas entre a Idade Média e a Idade Moderna, quando o 

conceito de infância foi se formando e consolidando. 

Lembrando que, mesmo depois que o conceito de infância e todos os seus 

princípios de cuidado e proteção para com as crianças tomaram força na Idade Moderna, 

em determinadas localidades, ocasiões e classes sociais muitas crianças não se incluíram 

nos parâmetros desse conceito. Tendo que trabalhar desde muito pequenas e até mesmo 

submetidas a certos tipos de violência, muitas crianças não tiveram, e continuam não tendo, 

o direito de se ter uma infância.   

O contexto histórico-social da atualidade trouxe mudanças rápidas no modo de se 

pensar o que é a infância e a criança atuais, fazendo com que mude também a forma como a 

criança é vista por ela mesma e pelo adulto. Essa adaptação num mundo de mudanças 

bruscas e maior acesso a todo tipo de informação, adequada ou não, faz com que a criança 

adquira hábitos não considerados como comuns a hábitos de crianças quando o conceito de 

infância tomou força.  

Assim, algumas adaptações são confundidas com um retrocesso à época anterior 

ao surgimento do conceito de infância, quando as crianças eram vistas como miniaturas dos 

adultos tanto pelo modo de vestir quanto pelo modo como eram tratadas. De certa forma, 

muitos dos meios de comunicação alimentam essa forma de se ver a criança como uma 

miniatura do adulto, através do incentivo às crianças a se vestiram, a se comportarem e até 

mesmo tratando-as como consumidores com consciência própria de escolha, como se 

adultos fossem.  

Apesar disso, não se pode afirmar que a infância está desaparecendo, ainda que 

ela não tenha o lugar que merece nos meios de comunicação e até em outras instituições 

sociais. È importante reconhecer que ainda há produção de bens artísticos e culturais 

voltada para o público infantil e que respeita direitos e valores conquistados por esse 

público, mesmo levando em conta certas adaptações ao contexto histórico-social. Exemplo 

disso é o grupo A Palavra Cantada, citado nesse trabalho anteriormente e a programação 

musical  do  programa  “Submarino  Amarelo”. 

Contrariando essa tendência contemporânea da criança como miniatura de adulto, 

o   “Submarino   Amarelo”   mantém   uma   produção   totalmente   trabalhada   para   o   público  

infantil. Desde o repertório musical, que é elaborado direcionadamente para esse público, 



 

até os quadros, que identificados com o mundo infantil, conforme veremos na discussão 

que faremos sobre a estrutura atual do programa, no próximo tópico. 

 

2.4  O  Programa  “Submarino  Amarelo”  na Casa Grande FM 

Com   a   transformação   da   amplificadora   “A   Voz   da   Liberdade”   em   rádio   Casa  

Grande FM, em 1997, a programação, que era semanal, passou a ser diária. A essa altura, 

os programas não eram mais feitos só por Alemberg e Rosiane. Algumas das crianças que 

íam  todos  os  sábados  brincar  e  participar  do  “Submarino  Amarelo”   já  haviam  se   inserido  

nas atividades da fundação. 

Entre essas atividades, estavam os programas da amplificadora e, mais tarde, da 

rádio   Casa   Grande   FM.   Passaram   pela   apresentação   do   “Submarino   Amarelo”   várias  

meninas, entre elas Meires Moreira e Samara Macêdo, umas das primeiras a participarem 

do projeto Casa Grande.  

O programa continuou vinculado à escolinha de iniciação à Casa Grande, que 

também passou a ter suas atividades diárias e de responsabilidade da mesma criança que 

apresentava o programa. Seguindo a mesma linha lúdica em conjunto com a linha educativa 

da escolinha de iniciação à casa Grande, o “Submarino  Amarelo”  manteve-se como uma 

forma de anunciar as atividades da escolinha. 

Com as atividades da escolinha sendo diárias, as crianças intensificaram os 

contato com os outros laboratórios da fundação, especialmente os de memória e o de rádio. 

No laboratório de memória, elas conhecem o Memorial do Homem Kariri e tudo que faz 

parte dele: das lendas até a arqueologia da região do Cariri. No laboratório de rádio, é 

através   do   “Submarino   Amarelo”   que   eles   começam   a   ter   um   maior   contato   com a 

tecnologia e a magia do rádio. As crianças começaram a ter maior participação no 

programa depois que a veiculação estendeu-se para a semana inteira, inclusive com a 

criação de quadros educativos. 

No  laboratório  de  rádio,  é  através  do  “Submarino  Amarelo” que eles começam a 

ter um maior contato com a tecnologia e a magia do rádio. Após passar a ser diário, as 

crianças começaram a ter maior participação no programa, que, além das músicas, também 

teve inseridos em sua estrutura quadros educativos. 



 

Atualmente, participam da escolinha e do programa cerca de 20 crianças. À frente 

desses laboratórios estão Valêsca Moura e Jussamires Ferreira (Kuta), ambas com 12 anos 

de idade. Elas também freqüentaram a escolinha de iniciação à Casa Grande e participavam 

do  “Submarino  Amarelo”  como  todas  as  outras  crianças  da  fundação. 

Valêsca e Kuta têm total liberdade para planejarem e realizarem o programa e as 

atividades da escolinha. A contribuição de Rosiane, atualmente, se dá através de 

participações especiais no programa e apoiando quando as meninas estão com dificuldade 

em realizar essas atividades. 

Valêsca é responsável mais diretamente pelo programa. Ela produz, apresenta e 

opera.   Para   “cuidar”   das   crianças   dentro   do   estúdio,   conta   com   a   ajuda   de   Kuta.   Na  

escolinha, as duas são responsáveis pelas atividades, que começam logo após o programa, 

às  14h,  e  vai  até  às  17h.  Kuta  apresenta  outro  programa  na  rádio,  o  “Quarto  Crescente”,  que  

vai ao ar nas manhãs de domingo e toca somente músicas cantadas por mulheres. 

A escolinha continua proporcionando aos meninos e meninas da fundação 

atividades educativas.  
“Assim,  a  primeira  atividade  é  mais  o  programa.  Aí,  depois,  a  gente  leva  eles  pro  
memorial pra ensinar as lendas, ensina o que Rosiane repassa pra gente pra 
explicar pra eles, a gente faz brincadeiras, eles fazem roda de leitura com a 
gente, roda de música, sessões de cinema e também eles brincam, um monte de 
coisa.”   (Depoimento   de   Valêsca   em   entrevista   concedida   à   autora   no   dia    
05/09/04) 

 

Atualmente, cerca de 20 crianças vão ao programa e à escolinha todos os dias18. 

Elas estão o tempo todo no estúdio. Além de cantarem e brincarem, participam ativamente 

dos quadros do programa.  

Para os objetivos deste trabalho, vai-se tratar o processo de comunicação que se 

dá através da rádio Casa Grande FM numa relação de diálogo social, em que locutores 

radiofônicos e seus ouvintes se constituem sujeitos do discurso e da interação que se 

estabelece  a  partir  dos  processos  discursivos.  Ou  seja,  quando  o  “Submarino  Amarelo”  vai  

ao ar, o que se busca é ir muito além da separação de emissor e receptor, como é definido 

                                                
18 Juliana (11 anos), Ronilda (12 anos), Regina (8 anos), Gabriela (7 anos), Ariane (9 anos), Talita (9 anos), 
Rivaldo (9 anos), Rodrigo (7 anos), Ronaldo (10 anos), Artur (8 anos), Edinho (10 anos), Augusto (Guto; 3 
anos), Samuel (10 anos), Huguinho (12 anos), José Wilson (Momo; 7 anos), Jussamara (8 anos), Jiunária (9 
anos), Alisson (10 anos), Aninha (8 anos) e Pepe (Pedro; 2 anos) são as crianças que freqüentam mais.  
 



 

no esquema elementar da comunicação, em que se constitui de emissor, receptor, código, 

referente e mensagem. Nesse esquema, o emissor transmite uma mensagem (informação) 

ao receptor, mensagem essa formulada em um código referindo a algum elemento da 

realidade, o referente.  

Sem querer, neste momento, ampliar muito a discussão, exemplifiquemos essa 

busca de diálogo com a própria atitude dos que fazem o programa: não se trata de programa 

para crianças, que em geral é feito por adultos, mas de programas de crianças e para 

crianças, o que já abre uma perspectiva propícia a um processo de identificação entre 

locutores e ouvintes, ambos construtores de discursos, ainda que posicionados em lugares 

marcados por um inevitável grau de assimetria. Afinal, constitui-se, aí, uma relação de 

comunicação mediada pelo rádio. 

 No processo comunicativo que ocorre no discurso do programa, as crianças não  

atuam numa seqüência em que primeiro um fala e depois o outro decodifica. Elas estão 

realizando ao mesmo tempo o processo de significação e não estão separados de forma 

estanque. Além disso, ao invés de mensagem, o que se propõe é justamente pensar aí o 

discurso. Desse modo, diz-se que não se trata de transmissão de informação apenas, pois, 

no funcionamento da linguagem, que põe em relação em sujeitos e sentidos afetados pela 

língua e pela história, tem-se um complexo processo de constituição desses sujeitos e 

produção de sentidos e não meramente transmissão de informação. Daí a definição de 

discurso: o discurso é o efeito de sentidos entre locutores. (ORLANDI, 2000) 

Assim, o programa constitui-se em um lugar de contato entre a equipe de 

produção e apresentação e seu público ouvinte, numa relação em que ambas constroem e 

reconstroem discursos, produzem e propõem sentidos.   

 

2.5  A  Estrutura  Atual  do  Programa  “Submarino  Amarelo” 

A  maior  mudança  do  “Submarino  Amarelo”  nesses  cerca  de  10  anos  de  existência  

foi a inserção de quadros, deixando de ser apenas um programa musical, buscando 

aproximar-se cada vez mais do público infantil. Também aperfeiçoou-se o discurso com a 

inclusão de mais descontração e brincadeiras e para mobilizar imaginação das crianças, 

esforço que inclui  as lendas e a história.  



 

A palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de curso, de percurso, de 

correr por, de movimento. O discurso é assim, palavra em movimento, prática de 

linguagem: com o estudo do discurso, observa-se o homem falando. Os estudos discursivos 

visam pensar o sentido dimensionado no tempo e no espaço das práticas do homem, 

descentrando a noção de sujeito e relativizando a autonomia do objeto da lingüística. 

(ORLANDI, 2000). 

No   “Submarino   Amarelo”,   os   quadros   educativos   dão   movimento   ao   mundo  

infantil, levando para as crianças, tanto as que estão na fundação participando da veiculação 

do programa quanto as que estão em casa escutando-o, um discurso educativo e lúdico. 

No   caso   do   programa   “Submarino   Amarelo”,   o   discurso lúdico é construído, 

coloca-se em movimento no processo comunicativo, através não só da música, como já 

dissemos, mas também dos quadros, dentre os quais estão os que as crianças mais 

participam   como   o   “Canta   Canta   Meninada”,   “Clube   da   Aprendizagem”   e      “Lá   Vem  

História”.   

O primeiro quadro citado sempre acontece no final do programa e funciona como 

o último bloco musical.  Nele, as crianças que estão no estúdio apresentam as músicas 

aprendidas na escolinha e tocadas no programa. Os meninos e meninas do projeto dividem  

o microfone cantando suas músicas preferidas. Eles mesmos escolhem as músicas que vão 

cantar. 

Já   no   quadro   “Clube   da   Aprendizagem”,   a   participação   se   dá   com   as   crianças  

contando piadas, adivinhações e histórias. Às vezes, elas lêem piadas, adivinhações e 

histórias mandadas pelos ouvintes, por cartas. Na maior parte das vezes, elas procuram na 

biblioteca da Casa Grande. 
 
 “A   gente   vem   aqui   na   biblioteca,   que   tem   revista,   tem   livro,   aí,   todas   as  
informações a gente leva daqui. Tem livro  de lenda, também lá no memorial as 
lendas. A gente passa mais os livros que não foram passados ainda, assim, que 
eles   não   conhecem.   Quando   chega   um   livro   novo,   a   gente   leva   pra   lá.”  
(Depoimento de Valêsca em entrevista concedida à autora no dia  05/09/04 ). 
 
 

No   quadro   “Lá   Vem   História”,   a   participação   das   crianças se dá através do 

“comentário”  da  historinha  contada.  Logo  após  Valêsca,  ou  um  convidado  do  programa,  ler  

o conto do dia, ou então colocar o CD com uma história, elas vão ao microfone falar o que 

entenderam, o que gostaram e o que não gostaram. As crianças ficam livres para falarem o 



 

que quiserem nessa hora. Quando se tem um convidado nesse quadro, ele faz pergunta às 

crianças como também responde as questões delas. 

No  mesmo   estilo   do   “Lá  Vem  História”,   há   também  os   quadros   de   lendas   e   de  

contos. Esses geralmente vão ao ar no sábado e no domingo e apresentam para as crianças 

histórias mais ligadas à realidade da região do Cariri, suas lendas e os contos populares.  

Há,  ainda,  o  “Clube  das  Cartinhas”,  em  que  são  lidas  cartas  dos  ouvintes  pedindo  

músicas e sugerindo   histórias,   o   “Clube   do   Aniversariante”,   o   momento   em   que   são  

lembrados os aniversariantes do dia19 e,   por   último,   o   quadro   “Brincadeira   É”,   onde  

Valêsca ensina um tipo de brincadeira ou um tipo de brinquedo que pode ser fabricado 

pelas próprias crianças. Para isso, ela usa uma apostila doada pelos estudantes de pedagogia 

da Universidade Federal do Ceará, fruto de oficinas realizadas na fundação. 

Um quadro que já foi extinto do programa, mas que ainda estava na série de 

programas que se vai analisar no terceiro capítulo, é “Coisas   Legais   de   Saber”.   Nele,  

Valêsca e as crianças no estúdio passavam para os ouvintes curiosidades sobre vários 

temas:  higiene,  ciência  etc.  De  certa  forma,  o  quadro  “Clube  da  Aprendizagem”  continuou  

com essa atividade. 

Todos os quadros citados, apesar de fluírem naturalmente entre as crianças e a 

apresentadora, estão organizados em um roteiro que não chega a ser algo muito rígido, mas 

é uma forma de colocar no papel uma orientação do que se vai acontecer no programa 

naquele dia.  

 
“O  roteiro,  assim,  é  pra  ser  usado  todo  dia  no  programa,  mas  não  é  assim  todo  
dia que eu uso o roteiro, não, é só às vezes. Só que o certo mesmo é ficar todo 
dia com o roteiro. Só que, assim, o roteiro a gente escreve, na mão mesmo, e vai 
colocando os quadros. O roteiro é o esqueleto do programa, através do roteiro, a 
gente faz o programa todinho. Onde tem as falas da gente. A gente, também, 
muitas vezes, utiliza aquelas falas ou então complementa com outra porque, 
assim, através do roteiro, a gente vai aprendendo novas falas pra não ser só a 
mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Alexandre disse que, através do 
roteiro,   a   gente   não   vai   ficar   só   com   aquela   fala.   Se   eu   comecei   ‘Bom   dia,  
criançada!’  amanhã  eu  já  posso  começar  ‘Olá!’.  Então,  o  roteiro  ajuda bastante 
assim  no  desenvolvimento  do  programa.”  (Depoimento de Valêsca em entrevista 
concedida à autora no dia  05/09/04). 

 

                                                
19 Às vezes são ouvintes que mandam cartas para enviar uma mensagem de aniversário para outros ouvintes. 



 

Essa prática é resultado das oficinas oferecidas por estudantes do Curso de 

Comunicação Social da UFC através do PARC – Programa de Assessoria Técnica, Sócio-

cultural às Rádios Comunitárias do Ceará, como também de oficinas realizadas pelo 

gerente do laboratório de rádio, Alexandre Ferreira.  

O PARC é um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFC, sob 

responsabilidade da professora Márcia Vidal e de um estudante bolsista, que visa dar 

assistência às rádios comunitárias do Ceará. Esse projeto teve início a mais de 15 anos e 

desde 1994 tem uma importante parceria com a Casa Grande, que abrange outros setores 

ligados à comunicação além do laboratório de rádio, como a editora, a TV e a ilha digital. 

Através do PARC, há um intercâmbio entre as crianças da Casa Grande e os 

estudantes do curso de Comunicação Social da UFC. Essas oficinas ministradas equipe do 

PARC contribuem para a consolidação do laboratório de rádio da Casa Grande. Com as 

oficinas, as crianças adquirem conhecimentos básicos de rádio e ganham maior segurança 

para realizarem seus programas na Casa Grande FM. 

 
 “O  laboratório  de  rádio  trabalha  muito  a  auto-estima da pessoa, você cuida de 
toda uma programação em que a população todinha ta lhe ouvindo, você tem que 
adquirir, de qualquer maneira, um certo conhecimento de rádio, do que seria a 
sonoplastia,  do  que  seria  a  locução,  a  produção  de  um  programa.” (depoimento 
de Alexandre em entrevista concedida á autora no dia 05/09/04). 

 

2.6 As Condições de Produção do Discurso no  “Submarino  Amarelo” 

As condições de produção, que constituem os discursos, funcionam de acordo 

com certos fatores. Um deles é o que chamamos de relação de sentidos. Segundo essa 

noção, não há discurso que não se relacione com outros. Em outras palavras, os sentidos 

resultam de relações: um discurso aponta para outros que o sustentam, assim como para 

dizeres futuros. Todo discurso é visto como um estado de um processo discursivo mais 

amplo, contínuo. Não há, desse modo, começo absoluto nem ponto final para o discurso. 

Um dizer tem relação com outros dizeres realizados, imaginados ou possíveis.  

Outro fator que faz parte das condições de produção do discurso é a chamada 

relação de forças. Segundo essa noção, pode-se dizer que o lugar a partir do qual fala o 

sujeito é constitutivo do que ele diz. Assim, se o sujeito fala a partir do lugar de professor, 

suas palavras significam de modo diferente do que se falasse do lugar do aluno. Como 



 

nossa sociedade é constituída por relações hierarquizadas, são relações de força, 

sustentadas   no   poder   desses   diferentes   lugares,   que   se   fazem   valer   na   “comunicação”.  A  

fala do professor vale (significa) mais do que a do aluno. (ORLANDI, 2000, p.39 e 40) 

O  discurso  da  equipe  do  programa  dirigido  às  crianças  que  ouvem  o  “Submarino  

Amarelo”,  como  também  o  que  é  passado  pelas  crianças  que  fazem  parte  da  Casa  Grande  e  

participam da produção do programa, teria um valor maior do que o discurso vindo dos 

ouvintes, por conta do lugar de onde constrói o discurso: uma emissora de rádio, uma 

instituição que assume um espaço privilegiado na sociedade, ou seja, um poder de falar 

para muitos ao mesmo tempo sobre o que ficar definido pelos que se encarregam da 

programação. 

Convém ressaltar que, quando se vai analisar o discurso, não se busca uma análise 

de sujeitos empíricos, mas as posições de sujeito, as imagens que se constituem 

discursivamente. Assim, não são os sujeitos físicos nem os seu lugares empíricos como tal, 

isto é, como estão inscritos na sociedade, e que poderiam ser sociologicamente descritos, 

que funcionam no discurso, mas suas imagens que resultam de projeções. São essas 

projeções que permitem passar das situações empíricas – os lugares dos sujeitos- para as 

posições dos sujeitos no discurso. (ORLANDI, 2000, p. 40) 

Esse mecanismo produz imagens dos sujeitos, assim como do objeto do discurso, 

dentro de uma conjuntura sócio-histórica. Tem-se a imagem da posição sujeito locutor 

(quem sou eu para lhe falar assim?), mas também da posição do sujeito interlocutor (quem 

é ele para me falar assim ou para que eu lhe fale assim?) e também a do objeto do discurso 

(do que estou lhe falando? Do que ele me fala?). (ORLANDI, 2000, p. 40) 

É todo um jogo imaginário que preside a troca de palavras. E se faz intervir a 

antecipação, este jogo imaginário de palavras fica ainda mais complexo pois passa a incluir 

a imagem que o locutor faz da imagem que seu interlocutor faz dele, a imagem que o 

interlocutor faz da imagem que ele faz do objeto do discurso e assim por diante. 

 
“Pensando as relações de força, a de sentidos e a antecipação, sob o modo do 
funcionamento das formações imaginárias, podemos ter muitas e diferentes 
possibilidades regidas pela maneira como a formação social está na história. Em 
nossa formação social, se pensamos por exemplo a Universidade, podemos 
explorar algumas dessas possibilidades: a imagem que o professor tem do que 
seja um aluno universitário, a imagem que o aluno tem do que seja um professor 
universitário, a imagem que se tem de um pesquisador, a imagem que o aluno (o 



 

professor, um funcionário) tem de um Reitor, a imagem que o aluno (o 
professor, um funcionário) tem de um dirigente acadêmico, a imagem que o 
aluno (o professor, o funcionário) tem de um dirigente de uma associação de 
professores universitários etc. Mas, pelo mecanismo da antecipação, também 
temos, por exemplo: a imagem que o dirigente sindical tem da imagem que os 
funcionários têm daquilo que ele vai dizer. E isto faz com que ele ajuste seu 
dizer a seus objetivos políticos , trabalhando esse jogo de imagens. Como em um 
jogo de xadrez, é melhor orador aquele que consegue antecipar o maior número 
de   ‘jogadas’,   ou   seja,   aquele   que   mobiliza   melhor   o   jogo   de   imagens na 
constituição dos sujeitos (no caso, eleitores), esperando-os onde eles estão, com 
as  palavras  que  eles  ‘querem’  (gostariam  de,  deveriam  etc)  ouvir.”  (ORLANDI,  
2000, p. 41 e 42) 

  

Dessa   forma,   o   discurso   do   “Submarino   Amarelo”,   tanto   pela   fala   da  

apresentadora Valêsca quanto pela fala das crianças da Casa Grande que fazem parte da 

produção, é constituído não só pelas suas posições de realizadores do programa. A imagem 

que eles mesmos (realizadores do programa) fazem da imagem que os seus ouvintes vão 

fazer do que eles dizem contribui para a formação do discurso dito por eles. Da mesma 

forma, a maneira como esse discurso proferido chega aos seus ouvintes foi constituída a 

partir da imagem que os ouvintes fazem da imagem que eles acreditam que os realizadores 

do programa tenham em relação ao que eles (ouvintes do programa) esperam ouvir. 

Com a relação de antecipação, pode-se ver claramente que não há como estudar os 

campos   da   emissão   e   da   recepção   em   separado.   A   emissão   do   programa   “Submarino  

Amarelo”,  como também de qualquer forma de comunicação, depende do que se imagina 

que o outro campo, o da recepção, espera receber. Da mesma forma, a maneira como os 

ouvintes do programa recebem o discurso vindo dele teve consideráveis influências daquilo 

que os receptores imaginam que os emissores acreditam que eles (receptores) esperam 

ouvir. 

Tanto no campo da produção como no campo da recepção, interagem forças que 

precisam ser consideradas em qualquer análise sobre recepção. As estratégias discursivas 

dos diferentes atores, e em especial os efeitos retóricos que têm em vista produzir uma 

fachada de objetividade, dependem das relações de forças simbólicas entre os campos. Os 

dois campos – emissão / recepção- constituem a grande cena de um sistema micro e macro 

de interações. 

O processo interacional do ritual comunicativo é um processo que se efetiva a 

partir de relações entre campos diferentes, o da oferta e o da recepção. Esses campos 

interagem e negociam entre si através de regras, contratos discursivos pré-estabelecidos, 



 

contribuindo na interação com suas experiências específicas. Nesse processo interacional, 

verifica-se a circulação de discursos, surgindo a produção e disputa de sentidos. 

(MARTINS; 1998). 

É importante lembrar que o processo de um estudo da interação entre o emissor e 

o receptor não é um único e transparente, é complexo e, muitas vezes, contraditório, 

mescla-se no quotidiano das pessoas, no qual intervém distintos atores e diversas 

instituições sociais, é um processo que se desenvolve em vários cenários. 

Essa interação só se verifica mediante negociações a partir de um conjunto de 

regras, chamados contratos de leitura previamente estabelecidos Contrato de leitura é uma 

noção segundo a qual, os participantes de uma enunciação devem aceitar tacitamente certos 

princípios que tornam possível a troca, e certo número de regras que a controlam. Isso 

implica no conhecimento que  cada um tem de seus direitos e deveres, assim como direitos 

e deveres do outro.(MANINGUENEAU, 1998, p. 35 e 36). Enfim, os processos de partilha 

de saberes entre os campos da emissão e da recepção não se dão de forma automática. 

Existem negociações, mediações, apropriações e manobras feitas pelos sujeitos que não 

estão, certamente, somente no campo da produção. 
 

“Las  mediaciones  son  ese  ‘lugar’  desde  donde  es  posible  compreender  

la interacción entre el espacio de la producción y el de la recepción: lo que se 

produce en la televisión no responde unicamente a requerimientos del sistema 

industrial y a estratagemas comerciales sino tambíén a exigencias que vienen de 

la trama cultural y los modos de ver.”  (MARTÍN  – BARBERO; 1992; p. 20). 

 

Ou seja, a mediação é uma espécie de estrutura incrustada nas práticas sociais 

quotidianas das pessoas, que, ao realizar-se através dessas práticas, traduzem-se em 

múltiplas mediações. Nas práticas quotidianas, estão as chaves para a recepção. Os 

diferentes modos de ler as mensagens estão muito ligados às tradições, preocupações e 

expectativas da vida prática de cada um. 

Um primeiro conjunto de mediações provém do âmbito individual dos sujeitos-

audiência enquanto indivíduos particulares, com características próprias, algumas inclusive 

únicas e irrepetíveis, produtos de sua herança genética, de seu desenvolvimento e trajetória 



 

pessoal, de sua aprendizagem anterior e das peculiares apropriações de suas experiências, 

formando contratos de recepção. (OROZCO, 2001)  

Esses contratos de recepção não se dão em um vazio sóciocultural. Eles estão 

mediados por diversas negociações, pela capacidade de resposta e pela racionalização ou 

resolução de conflitos realizados pelos sujeitos, que, por sua vez, refletem a existência de 

padrões, estilos e ênfases que ultrapassam o estritamente individual e que não são naturais, 

mas aprendidos, ainda que sempre manifestos individualmente. 

No  caso  do  estudo  de  recepção  do  programa  “Submarino  Amarelo”,  optou-se por 

trabalhar a análise a partir dos conceitos de mediações de referência, mediações culturais, 

mediações institucionais e mediações situacionais. 

As mediações de referência se dão através das diversas identidades do sujeito-

receptor que incidem, diferentemente, na interação dele com a mensagem recebida. A idade 

e o sexo, como traços identificatórios da amostra, demonstram tendências na maneira de 

perceber as mensagens e também na escolha dos programas a serem ouvidos. A 

procedência geográfica e as características sócio-econômicas também definem modos 

diferenciados de receber uma mensagem. 

As mediações culturais englobam a interação social e também está vinculada às 

condições materiais. Elas refletem o modo de vida de um povo, manifestando-se nos seus 

atos. A mediação cultural envolve um processo de assimilação, rejeição, negociação e 

resistência frente a novos padrões culturais que variam no tempo e no espaço. As 

transformações culturais estão nas experiências dos indivíduos e grupos e elas acontecem à 

medida que estes indivíduos conhecem, percebem, sentem, raciocinam, julgam e agem na 

sociedade.   

Já as mediações institucionais são determinadas por orientações de valor e 

interesses característicos, geram formas de interações e relações de significância estrutural. 

A partir das instituições sociais, o sujeito interatua, recebe, intercambia e produz sentidos e 

significados, comunica-se. Mesmo que a participação institucional não se faça efetiva em 

determinado momento histórico, o sujeito traz consigo a experiência adquirida. São 

consideradas mediações institucionais a religião, a família, a escola, os locais de trabalho 

etc. 



 

Com as mediações situacionais, é estudado o momento, a situação, em que 

acontece a recepção. A análise do quadro que se tem no momento exato da escuta do 

programa é de extrema relevância para o conjunto total de um estudo de recepção. Saber 

como o receptor se comporta no momento exato da escuta, com quem ele divide esse 

momento e até mesmo onde se localiza o aparelho receptor são aspectos fundamentais para 

entender melhor o que acontece no campo da recepção. 

No   próximo   capítulo,   vamos   analisar   uma   série   de   sete   programas   “Submarino  

Amarelo”   sob   a   perspectiva teórico-metodológica da Análise do Discurso e da Teoria da 

Recepção, como saberes que se articulam e permitem uma abordagem dos 

discursos/processos de comunicação. Também vamos analisar como se processa a 

participação das crianças da escolinha diretamente na produção do programa e as relações 

que este mantenha com crianças da mesma faixa etária que não fazem parte da Fundação 

Casa Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 O DISCURSO E A RECEPÇÃO  NO  “SUBMARINO  AMARELO” 
3.1 “Submarino  Amarelo”:  Um  Objeto  de Pesquisa 

“Dentro  de  dez  segundos, a 104.9 Casa Grande FM dá início a mais um programa 

de   comunicação   social”   20 . É assim, com essa vinheta e, em seguida, com Elza Flori 

cantando uma versão em português da música Yellow Submarine, do grupo inglês The 

Beatles,   que   o   programa   “Submarino   Amarelo”   vai   ao   ar   todos   os   dias,   de   segunda   a  

segunda, a partir das 14h na Rádio Casa Grande FM. 21 

Há 12 anos no ar, inicialmente   aos   sábados,   na   amplificadora   “A   Voz   da  

Liberdade”,   e   nos   últimos   oito   anos   diariamente,   na   RGCFM,   o   “Submarino   Amarelo”  

serve de atrativo para que as crianças de Nova Olinda participem das atividades da 

Fundação Casa Grande. 

Trata-se de um dos poucos programas de rádio voltados para o público infantil no 

Estado do Ceará, com a particularidade de ser diário e apresentado por crianças, o que 

contribui para uma maior identificação com o seu público prioritário. São características 

não muito comuns aos poucos programas do rádio cearense dirigidos a crianças. 

O primeiro contato da autora com a Fundação Casa Grande e com a rádio, 

pensados já como objeto de estudo, foi nos dias 03 e 04 de abril de 2004. Nessa viagem à 

Nova Olinda, pode-se acompanhar a veiculação do programa, ao vivo, direto do estúdio, 

observando, em detalhes, o trabalho das crianças responsáveis pela produção apresentação. 

O passo seguinte foi a gravação de entrevistas com os fundadores da entidade, 

com os adolescentes que gerenciam os laboratórios e de outros participantes da ONG, 

tornando-se possível conhecer melhor a história, o funcionamento e abrangência dos seus 

projetos e ações. Nessa primeira viagem a Nova Olinda para realização da pesquisa, foram 

contactadas as escolas públicas de ensino fundamental da cidade para a escolha de um 

grupo focal de crianças que contribuiriam substancialmente para o estudo, visto que se 

                                                
20 Vinheta que indica o início de todos os programas da Casa Grande FM 
21 A  partir  de  agora,  vamos  chamar  a  rádio  Casa  Grande  FM  como  “RCGFM”  a  fim  de  melhorar  a  leitura  do  
texto. 



 

pretendia analisar, não só o discurso da produção, mas igualmente o da recepção do 

“Submarino  Amarelo”. 

Depois do levantamento detalhado de informações sobre a Casa Grande, a rádio e 

o programa, passou-se, então, para a segunda etapa da coleta de dados que foi realizada 

numa segunda viagem a Nova Olinda, nos dias 04 e 05 de setembro de 2004.  

Dessa vez, o trabalho concentrou-se na Escola de Ensino Fundamental I e II Padre 

Cristiano Coelho, que aceitou ser colaboradora da pesquisa e organizou um grupo focal de 

crianças com o qual trabalhou-se nos dias 04 e 05 de setembro de 2004. Naquele momento, 

foi gravada uma série de sete programas   “Submarino   Amarelo”   que   é   analisada   nesse  

capítulo, como também foi realizada uma oficina sobre rádio com o grupo focal ministrada 

pela autora desse trabalho, como forma de facilitar o conhecimento mútuo e a convivência 

e colaboração durante a pesquisa. Também nessa ocasião, foi feita mais uma visita à Casa 

Grande, com objetivo de aprofundar conhecimento sobre a entidade e estabelecer uma 

maior aproximação com as crianças envolvidas no programa e nos demais projetos.  

De posse do material coletado no trabalho com o grupo focal e feita uma 

avaliação preliminar, foi possível direcionar mais ainda a pesquisa e escolher, dentre os 

integrantes do grupo de crianças que participou da oficina sobre rádio, três delas para que 

fosse   realizado   o   acompanhamento   da   escuta   do   “Submarino   Amarelo”   em   suas   casas.  

Assim, foi pensada e realizada a terceira visita a Nova Olinda para andamento desta 

pesquisa, em novembro de 2004. 

Na terceira e última viagem, que aconteceu nos dias 20 e 21 de novembro de 

2004, foram feitas mais observações através do acompanhamento da transmissão do 

programa, no estúdio e a escuta na casa das três crianças escolhidas durante oficina de rádio 

acima mencionada.  

A partir de todo o material coletado nessas três viagens realizadas durante o ano 

de 2004, são analisados, neste capítulo, os discursos proferidos pela equipe de produção e 

apresentação   do   “Submarino   Amarelo”,   e   os   discursos   construídos   pelos   receptores. 

Ressalte-se que o material foi coletado através de gravação em fita cassete, devidamente 

transcritas e também mediante anotações da pesquisadora, a partir de 11 entrevistas. 

 

3.2 O Emissor e o Receptor Reunidos em um Só   



 

Durante   a   realização   dessa   pesquisa,   o   “Submarino   Amarelo”   contou   com   a  

participação das 20 crianças, da faixa etária entre oito e doze anos em sua maioria, que, 

todos os dias, freqüentam a escolinha, embora, apenas dez crianças estivessem presentes no 

estúdio quando da primeira visita realizada pela autora.  

Observando o comportamento dessas dez crianças ao longo da veiculação do 

programa,  a  primeira  observação  é  de  que  elas  são  realizadoras  do  “Submarino  Amarelo”,  

mas não assumem diretamente a condição de produtoras do programa. São, de certo modo, 

ouvintes em condições especiais, pelo fato de viverem o momento da escuta dentro do 

estúdio, diferentemente dos demais ouvintes de rádio. 

Assim, pode-se considerar que a maior contribuição do público infantil da 

Escolinha  de  Iniciação  à  Casa  Grande  para  o  “Submarino  Amarelo”  é  a  escuta  do  programa  

no local de sua realização e, conseqüentemente, permitir um contato direto da 

apresentadora e de sua assistente, com um grupo de ouvintes organizado com a finalidade 

de compor um auditório atuante, o que lembra os programas de auditório, criados e 

realizados pelo rádio brasileiro a partir da década de 1930. 

Dessa   forma,  o  “Submarino  Amarelo”   funciona  como  um   lugar  de  contato  entre  

produtores e ouvintes, constituindo uma relação de construção e reconstrução mútuas de 

discursos e produção e proposição dos sentidos, seja na forma de programa de auditório, 

com a participação do público interno, meninas e meninos da Casa Grande, seja na 

recepção convencional do rádio nos diversos pontos de escuta na cidade de Nova Olinda e 

na região.  

Durante   todo  o   tempo   em   que  Valêsca   apresenta   o   “Submarino   Amarelo”,Kuta  

organiza as crianças dentro do estúdio, de forma que todas possam cantar, dançar e brincar 

ao longo da veiculação do programa. Essa atividade, diversão e brincadeira dentro do 

estúdio, mostra bem o objetivo inicial do programa, que se mantém até hoje: ser uma 

alternativa lúdica para essas crianças. Através da música, as crianças vão se divertindo e, 

conseqüentemente, adquirindo conhecimentos de uma forma mais agradável. 

Desse modo, Valêsca coloca as músicas que, algumas vezes, são previamente 

escolhidas, e as crianças vão acompanhando-as. Esse acompanhamento se dá através do ato 

de cantar e também de dançar. Pode-se observar que as crianças que estão dentro do estúdio 

sabem a letra de praticamente todas as músicas que são tocadas no programa. Outra atitude 



 

que chama a atenção é a criatividade. Essas crianças criam coreografias para as músicas 

tocadas e algumas delas dançam durante todo o programa.  

Na maioria das vezes, são as meninas que passam todo o programa cantando e 

dançando. Enquanto, entre os meninos, é mais comum vê-los brincando dentro do estúdio. 

As músicas tocadas e dançadas como também as brincadeiras feitas pelas crianças no 

estúdio,   chegam   ao   conhecimento   delas   não   só   através   do   “Submarino   Amarelo”,   mas  

também pelas atividades da escolinha.  

Todo o andamento do programa acontece de uma forma muito espontânea entre as 

responsáveis por ele, Valêsca e Kuta, e as crianças da escolinha da Casa Grande. Boa parte 

do que é colocado no ar é escolhido no decorrer do programa, uma seleção que é feita pela 

apresentadora, acatando, algumas vezes, sugestões das crianças que estão no estúdio.  

A contribuição da escolinha para o programa vai além das músicas e das 

brincadeiras. A participação da escola envolve também conhecimentos que são pesquisados 

e  discutidos  nas  aulas  e  levados  para  os  quadros  do  “Submarino  Amarelo”.  Com  a  inserção  

de quadros no programa, que antes era basicamente musical, o processo comunicativo no 

“Submarino  Amarelo”  movimenta  o  mundo   infantil  através  da  construção  de  um  discurso  

ao mesmo tempo lúdico e educativo. 

 Dentre  os  aprendizados  inseridos  no  “Submarino  Amarelo”,  estão  a  contação  de  

histórias, de contos e de lendas tradicionais da região do Cariri, e também de outras regiões 

e curiosidades sobre assuntos variados. 

A contação de histórias no programa se dá de várias formas.  Uma história pode 

ser lida pela apresentadora ou por uma das crianças ou até mesmo por uma pessoa de fora 

como participação especial. Inclui-se também a narração de histórias em CDs e vinis. Nesse 

momento, algumas crianças ouvem atentamente, enquanto outras continuam brincando. 

Logo após a narração da história, as crianças vão até o microfone para dizerem o que 

entenderam e darem sua opinião sobre o que ouviram. Quando há uma participação especial 

na contação de histórias, as crianças aproveitam para fazerem perguntas ao narrador, como 

também responderem as perguntas feitas por ele. 

Mas o momento de maior contribuição e participação das crianças da escolinha no 

“Submarino   Amarelo”   é   no   último   quadro,   o   “Canta   Canta   Meninada”.   Elas   vão   até   o  

microfone e cantam as músicas que quiserem. Esse quadro é a melhor demonstração da 



 

espontaneidade das crianças na escolha do que vai ser colocado no ar durante todo o tempo 

do programa.  

A maior parte das músicas escolhidas e cantadas ao vivo por essas crianças são 

canções  que   já   foram  tocadas  no  decorrer  do  “Submarino  Amarelo”.  Muito  dificilmente é 

escolhida e cantada alguma música com a qual a criança não se tenha tido contato através 

da   escolinha   da   Casa   Grande   ou   do   “Submarino   Amarelo”.   Isso,   de   certo   modo,   dá   à  

escolha feita pela criança um sentido de resposta ao trabalho desenvolvido pela Casa 

Grande, quer no âmbito da escolinha quer na prática radiofônica. 

Sugestões para a realização do programa dadas pelos ouvintes, através do 

telefone, também são levadas em consideração, mesmo que essas ligações sejam em 

quantidade reduzida. Nos dias em que a autora acompanhou a veiculação do programa 

direto do estúdio, apenas cerca de três a quatro pessoas, entre crianças e adultos, 

participaram do programa através de telefonemas, apesar de a apresentadora divulgar o 

número do telefone várias vezes durante.  

Outra forma disponível de participação dos ouvintes é através do envio de cartas. 

A apresentadora chega a divulgar o endereço da rádio inúmeras vezes durante a uma hora 

de  veiculação  do  “Submarino  Amarelo”.  Mesmo  assim,  as  cartas  recebidas  são  em número 

tão reduzido quanto as ligações telefônicas. Nos programas em que a veiculação foi 

acompanhada pela autora, cerca de apenas duas cartas foram enviadas   ao   “Submarino  

Amarelo”,  sendo  escritas  todas  as  duas  por  crianças. 

 

3.3 O Discurso Dito nas Ondas do  “Submarino  Amarelo” 

Para análise do discurso do programa   “Submarino   Amarelo”,   foi   gravada uma 

série de sete programas veiculados do dia 06 ao 12 de setembro de 2004. A partir dessa 

série, vamos trabalhar mais detalhadamente a análise da parte musical e os diversos quadros 

que compõem esse programa de rádio. 

O programa começa sempre da mesma maneira: roda uma vinheta padrão que 

indica o início de todos os programas da RCGFM e em seguida toca a versão em português 

da  música   “Yellow  Submarine”   na   voz  de  Elza Flori, seguindo-se a locução de abertura, 

também padronizada, do programa pela locutora Valêsca:  
 
 



 

“Boa  tarde,  garotada!  Está  entrado  no  ar,  mais  uma  vez,  pela  104.9  Casa  Grande  
FM, a rádio que educa, o programa infantil Submarino Amarelo. Que vem todo 
dia com você, de segunda a segunda, a partir do mesmo horário de 13h às 14h. 
Eu sou a Valêsca e vou ficar na sua companhia até às 14h junto com a garatoda 
da escolinha. Então, quer participar? Disque 5461333 ou manda a sua carta para 
a rua Jeremias Pereira  n°   444.  Uma  hora   e   dois  minutos.”(Início do programa 
“Submarino  Amarelo”  no  dia  06/09/2004). 

 
 

Essa  “padronização”  da   forma  de  começar  o   “Submarino  Amarelo”   faz  parte  do 

planejamento de como organizar o programa. Além de se utilizar de uma mesma estrutura 

para todo início de programa, a ordem dos quadros no decorrer da uma hora de veiculação 

do  “Submarino  Amarelo”  também  faz  parte  desse  roteiro  de  apresentação  do  programa.   

Não é um roteiro fixo, mas uma idéia anterior à veiculação de como desenvolver o 

programa, que orienta a apresentadora sobre as possibilidades de composição do discurso 

do  “Submarino  Amarelo”,  através  das  músicas,  dos  quadros  e  dos  textos  orais  e  escritos  que  

ela e as crianças constroem na interação com os ouvintes.  

Dessa maneira, a produção tem flexibilidade para pensar em outras formas de 

repassar esse discurso, seja buscando expressões mais adequadas ao estilo e objetivos do 

programa, seja promovendo mudanças na ordem dos quadros ao longo de sua veiculação, 

com a finalidade de agradar o ouvinte. É isso que se observa na comparação entre os sete 

programas analisados, como evidencia o exemplo seguinte: 

 
 
“Uma boa tarde amiguinhos e todo o pessoal ligado em nossa sintonia! Está 
entrando no ar, pelas ondas da rádio Casa Grande FM, o programa infantil 
‘Submarino  Amarelo’.  Que  vem  todo  dia  com  você,  de  segunda  a  segunda,  a  
partir do mesmo horário de 13h às 14h, trazendo pra você o que há de melhor 
na música infantil. Eu sou a Valêsca e vou ficar junto com a garotada da 
escolinha e com você até às 14h.”  (início  do  programa  ‘Submarino  Amarelo’  no  
dia 07/09/2004) 
 
“Boa   tarde   amiguinho   e   amiguinha   que   está   ligado   em   nossa   sintonia,   ligado  
aqui na programação da Casa Grande FM. Está entrando no ar, mais um vez, 
pela 104.9 Casa Grande FM, a rádio que  educa,  o  programa  infantil  ‘Submarino  
Amarelo’.   Hoje   com   produção,   locução   e   operação   de   Valêsca.   E   com   a  
participação muito especial aqui da garotada da escolinha de iniciação à Casa 
Grande. Então, nosso telefone é o 546.1333, liga e participa. Ou então manda 
a tua cartinha aqui para os estúdios da Casa Grande FM. Nosso endereço é 
rua Jeremias Pereira, número 444. Eu gostaria de mandar um grande alô a 
todo pessoal ligado em nossa sintonia e eu vou deixar de conversa porque eu 
sei que vocês querem é ouvir música.”(Início   do   programa   ‘Submarino  
Amarelo’  no  dia  10/09/2004) 
 
                           



 

Comparando   o   início   do   programa   “Submarino   Amarelo”   dos   diferentes   dias  

citados acima, pode-se verificar como a mudança nas expressões usadas pela apresentadora 

parece indicar a busca da melhor forma, da maneira mais agradável de chegar ao ouvinte. 

No primeiro caso, têm-se um início de programa curto e mais informativo. O discurso 

repassado nesse momento apenas dá aos ouvintes as informações necessárias de qual 

programa se está ouvindo, em que rádio, na voz de quem e a que horas essa escuta está 

acontecendo, sem muitos atrativos e sem maior aproximação com o ouvinte.  

Já no segundo caso, a apresentadora utiliza, além das informações necessárias 

usadas no primeiro caso, expressões que chamam a atenção do ouvinte para a escuta do 

programa, como também divulga as formas de participação disponíveis. Dessa maneira, 

houve uma mudança no discurso, uma nova construção discursiva, a partir do pensamento 

antecipado do campo da emissão do que o campo da recepção desejaria receber. 

Ou seja, a organização predefinida do que vai ser dito e a ordem de como isso vai 

ser dito, no decorrer do programa através de um roteiro, dá possibilidade para os locutores 

pensarem formas diferentes de levar o seu discurso até seus ouvintes. Com esse pensamento 

prévio, está sendo realizada a relação de antecipação do mecanismo de funcionamento do 

discurso. 

Através   dessa   relação   de   antecipação,   os   produtores   do   programa   “Submarino  

Amarelo”   produzem imagens dos sujeitos ouvintes, e também do que esses sujeitos 

ouvintes esperam ouvir, contribuindo, assim, para a construção do seu discurso. Ou seja, a 

construção do discurso que vai ser proferido no programa sofre influência daquilo que os 

produtores antecipam que os receptores desejariam ouvir.  

 Além da relação de antecipação, outra relação que faz parte das condições de 

construção  do  discurso  do  “Submarino  Amarelo”  é  a  relação  de  sentidos.  Os  sentidos  que  

fazem parte de qualquer discurso originam-se da relação que esse discurso tem com 

discursos passados ou futuros. Tudo o que é dito não possui um começo nem um final, ele 

sempre está se relacionando, buscando seu significado, com dizeres realizados, imaginados 

ou possíveis. 

Ainda no início do programa “Submarino   Amarelo”,   e   depois   com   os   blocos  

musicais, observa-se os locutores construindo um discurso vinculado à busca de adesão dos 



 

ouvintes às escolhas feitas pelos produtores e gestores do programa, quando fazem questão 

de  enfatizar  a  “programação musical  de  alta  qualidade”  que  veiculam.   
 
 
“Está  entrando  no  ar,  pelas  ondas  da  rádio  Casa  Grande  FM,  o  programa  infantil  
‘Submarino  Amarelo’. Que vem todo dia com você, de segunda a segunda, a 
partir do mesmo horário de 13h às 14h, trazendo pra você o que há de melhor 
na música infantil.”(Trecho   do   início   do   programa   citado   no   início   desse  
tópico) 
 
 

O discurso dito por Valêsca na apresentação do programa e especificado na 

citação acima é um eco do próprio discurso oficial da emissora, veiculado em toda a 

programação musical da RCGFM. Todos os programas da RCGFM utilizam-se do discurso 

de que se veicula uma programação musical de alta qualidade. Isso pode ser ouvido em 

algumas vinhetas da rádio, como esta na voz de uns dos adolescentes participantes do 

projeto,   Aécio   Diniz:   “Na   104.9   Casa   Grande   FM,   você   tem   a   melhor   programação   do  

Cariri Oeste. Aqui, tudo se cria, nada se copia. Exija originalidade e qualidade para seus 

ouvidos.  Casa  Grande  FM,  a  rádio  que  educa”. 

Esse  discurso,  resumido  pela  expressão  “programação de alta qualidade”,  parece  

constituir o julgamento que a equipe da Casa Grande faz do próprio trabalho, haja vista ser 

afirmado também, no depoimento de Alemberg, um dos fundadores da ONG:  
 
 
“Então, eu acho que a rádio cumpre seu papel, né, diante da comunidade, 
quando ele oferta uma diversidade no cardápio, é, mais surtido, vamos 
dizer assim, praquela comunidade, né, dá uma outra opção. O nosso papel é 
esse, não é assim, por audiência ... você já pensou, por audiência, esses 
meninos estarem aí tocando Calcinha Preta, com aquelas coisas, ta entendendo?. 
Então,  eu,  como  que  eu  usaria  um  slogan  ‘a  rádio  que  educa’?”  (Depoimento  de  
Alemberg Quindins concedido para a autora no dia 03/04/04). 

 

 

Enfim, o que é dito nos programas e nas vinhetas da RCGFM, e no depoimento de 

Alemberg, em relação à veiculação musical de alta qualidade, relaciona-se com outro 

discurso   proferido   dentro   da   Fundação  Casa  Grande,   que   atribui   a   condição   de   “melhor  

qualidade”  ao  produto  cultural  dos  projetos  da  entidade  numa  comparação com os produtos 

privilegiados pela mídia comercial em geral: 
 
 



 

 “Há uma defasagem, uma corrosão na auto-estima, nos valores humanos, na 
moral ... no compromisso, em tantas coisas, que são coisas que podem ser 
aproveitadas pra construção de um mundo melhor mais na frente. O que a Casa 
Grande tem o compromisso é com isso, é com essa formação.Então, nós 
somos uma opção.  Então, é desenvolver o olho deles, que, muitas vezes, vem 
uma pessoa de fora e vê determinado detalhe de nossa cultura que a pessoa 
daqui não enxerga.”   (Depoimento   de   Alemberg   Quindins   concedido   para   a  
autora no dia 03/04/04). 

 
 

Esse discurso é assumido também pelos adolescentes que cresceram juntos com o 

projeto Casa Grande. O gerente do laboratório de rádio da entidade, Alexandre Ferreira, 

participa do projeto há 12 anos e cresceu junto com a expansão da ONG. Em seu 

depoimento, verifica-se também o discurso de exaltação da qualidade daquilo do que é feito 

pela fundação. 
 
 
“Como se diz a filosofia da Casa Grande, a gente ta crescendo e, aos poucos, 
sabendo que a gente ta crescendo com o projeto e sendo um cidadão de bem, 
ouvindo boa música, assistindo a bons filmes, freqüentando bons lugares, 
fazendo boas amizades e, eu acho que é, mais ou menos, isso aí. Ta aqui na 
Casa Grande, acreditar que o Brasil ele dá certo e que não é obrigado a gente ir 
lá pra fora pra acreditar que é bom ser feliz, ta entendendo, que aqui também dar 
certo,  que  as  opções  que  lá  fora    as  pessoas  tem  aqui  a  gente  tem.” (Depoimento 
de Alexandre Ferreira concedido à autora em entrevista no dia 03/04/2004). 
 
 
 

Assim, os sentidos que se constroem a partir de cada uma dessas falas relacionam-

se de uma forma que passam a construir uma espécie de coro de vozes da Casa Grande na 

constituição de uma monofonia afirmativa de uma posição discursiva que argumenta na 

direção do reconhecimento e auto-afirmação de um certo padrão de qualidade a permear 

todas as ações e produtos dali resultantes. 

 O   discurso   do   “Submarino   Amarelo”   relacionado   à   qualidade   das   músicas  

infantis por ele veiculadas baseia-se e dialoga com o discurso da alta qualidade da 

programação musical afirmado pela da RCGFM por meio de suas vinhetas e pelo 

depoimento de Alemberg. 

 Por sua vez, a alta qualidade da programação musical afirmada por esses 

discursos relaciona-se com outro discurso que se movimenta na comunidade Fundação 

Casa Grande, que eleva o nível da qualidade e dos resultados dos projetos da fundação. 



 

Esse último pôde ser visto através de depoimentos tanto do fundador Alemberg quanto do 

jovem, gerente do laboratório de rádio, Alexandre. 

Os sentidos não estão prontos nos textos/discursos para serem distribuídos e 

recebidos. Os sentidos são construídos na interação entre locutores e ouvintes e revelam-se 

como resultado de ação discursiva das duas partes envolvidas, os interlocutores, daí 

chegarem até os ouvintes de formas variadas, significando diferentemente.  

Alguns ouvintes aderem às posições discursivas acima relacionadas, enquanto 

outros só concordam parcialmente com essas idéias e ainda há os que praticamente, não 

concordam com nada do que é dito. Isso pode ser verificado nas diferentes posições 

assumidas em depoimento de crianças da cidade de Nova Olinda que participaram do grupo 

focal quando perguntadas sobre de qual rádio elas mais gostam. 
 
 
 “Criança  1- Eu acho que, se fosse escolher entre a Casa Grande e a outra22, 
eu escolhia a Casa Grande porque é melhor. Pra mim, é melhor, agora eu não 
sei pra outras pessoas. 
 
Criança 2 – Da rádio, eu escolhia a FM, mas da Casa Grande mesmo , tudo 
da Casa Grande eu acho melhor, menos os outros programas fora o Submarino 
Amarelo, mas tudo na Casa Grande eu acho melhor. A biblioteca, a 
brinquedoteca, a videoteca... tudo, tudo na Casa Grande eu gosto menos os 
programas de rádio, fora o Submarino. 
 
Criança 3– Eu prefiro a Nova Olinda FM porque, assim, eu escuto mais ela. 
Eu não escuto muito a Casa Grande. Não vou muito pra lá por isso não 
tenho muita intimidade.  E também porque na Casa Grande não passa 
música de Vanessa Camargo, não passa música de Pedro e Tiago, de Zezé 
de Camargo e Luciano.  
 
Criança 1 – Isso, pra mim, nem tem importância. 
 
Criança 2 – A maioria das pessoas, fora os velhos, gostam mais dessas musicas, 
de   cantor,   de  Zezé   de  Camargo   e   Luciano.”(trecho da conversa entre o grupo 
focal com o qual se está fazendo o estudo de recepção da pesquisa e a autora 
deste trabalho, nos dias 21/11/04). 
 
 

A partir dessas falas, pode-se ver que a criança 1 prefere a RCGFM. Já a criança 2 

não prefere a RCGFM, mas absorveu o discurso de exaltação do nível dos projetos da 

fundação. E, por último, a criança 3 prefere ouvir a concorrente da RCGFM. 

                                                
22 A  “outra”  que  a  criança  1  refere-se em sua fala é a rádio Nova Olinda FM, que funciona também como 
rádio comunitária na cidade de Nova Olinda. 



 

Essa diversidade de opiniões sobre a imagem da Fundação Casa Grande e da sua 

emissora, além de revelar uma característica dos processos discursivos, que é a pluralidade 

sempre possível de sentidos, também mostra como o contexto sócio-histórico e ideológico 

se faz presente na tessitura discursiva, fazendo ampliar-se as posições de sujeitos nos 

discursos.  

 

 

 

3.4  Um  Estudo  de  Recepção  do  “Submarino  Amarelo” 

Para entender melhor o universo que envolve   o   “Submarino   Amarelo”   e   as  

possíveis relações existentes entre seu campo da emissão e o da recepção, faz-se necessário 

um estudo de recepção que vá além dos ouvintes que fazem parte da escolinha da Casa 

Grande e, conseqüentemente, do programa em si. Para uma melhor compreensão dessa 

relação entre os sujeitos emissores e receptores e Realização desse estudo de recepção, foi 

escolhido um grupo de crianças que não participam da escolinha nem do programa. 

Num primeiro momento, pensou-se em formar um grupo com dez crianças na 

faixa etária entre oito e 12 anos e que estudassem em duas escolas públicas da cidade de 

Nova Olinda. A escolha por um grupo tão pequeno deu-se pelo fato de não se tratar de uma 

pesquisa quantitativa, mas qualitativa e também por ser um número próximo da quantidade 

de integrantes do grupo de produção/apresentação do programa na RCGFM. A faixa etária 

também baseou-se  na idade das crianças da escolinha e do programa. Também a opção por 

estudantes de uma escola pública, tem a ver com o fato de boa parte das crianças da 

fundação estudarem em escolas públicas da cidade. 

A escola pública da cidade de Nova Olinda, escolhida para contribuir com a 

pesquisa foi a Escola de Ensino Fundamental I e II Padre Cristiano Coelho. As crianças que 

iriam compor o grupo focal da pesquisa foram indicadas pelos professores através de um 

pedido da diretora da escola.  

Assim, o grupo foi formado por dez crianças, com a faixa etária entre oito e 12 

anos, estudantes da escola pública Escola de Ensino Fundamental I e II Padre Cristiano 

Coelho, sendo, desses dez, oito meninas e dois meninos. Depois de escolhido o grupo focal 

para  trabalhar  no  estudo  de  recepção  do  “Submarino  Amarelo”,  foi  elaborada  uma  oficina  



 

sobre rádio para conversar com essas crianças sobre esse tema, criando um clima 

apropriado para chegar ao objetivo central da pesquisa, o programa em si. A oficina de 

rádio ministrada pela autora desta monografia, dividiu-se em duas partes.  

Na primeira parte, ocorreu basicamente uma conversa sobre o rádio e, em seguida, 

as crianças responderam a um questionário sobre esse meio de comunicação. Participaram 

dessa primeira parte apenas oito das dez crianças escolhidas para compor o grupo focal. 

Somente as meninas compareceram à oficina, nenhum dos dois meninos apareceu. 

 A   segunda   parte   da   oficina   aconteceu   após   a   escuta   do   programa   “Submarino  

Amarelo”,   o   que   resultou   numa   conversa   sobre   programas   infantis   no   rádio   e,   logo   em  

seguida, as crianças responderam outro questionário mais direcionado para o programa. 

Nessa segunda parte, apenas seis das oito crianças que participaram da primeira parte da 

oficina compareceram. 

O questionário da primeira parte da oficina constava de perguntas mais 

relacionadas à freqüência e maneira da escuta de programas radiofônicos em geral. Já o 

questionário da segunda parte da oficina está totalmente direcionado para o programa 

“Submarino   Amarelo”.   Em   ambas   as   etapas   da   oficina,   utilizou-se de entrevistas 

estruturadas, com perguntas abertas e fechadas . 23 

Da análise desses questionários, foi possível definir adequadamente a etapa final 

do trabalho com o grupo focal que era a observação participante da escuta do programa no 

ambiente residencial das crianças. Dentre as oito crianças que participaram da primeira 

etapa do estudo de recepção, foram escolhidas três crianças para a escuta do programa 

“Submarino   Amarelo”   em   suas   casas.  Nessa   última   fase   do   estudo,   a   autora   observou   o  

momento   da   escuta   do   “Submarino   Amarelo”   e,   em   seguida,   conversou   com   as   três  

crianças sobre o programa escutado naquele dia, como também sobre o programa em geral. 

 

3.5 O Estudo da Recepção Através das Mediações 

 Conforme foi explicitado no capítulo dois, as relações existentes entre os campos 

da emissão e da recepção são interações complexas, que estão envolvidas pelo dia-a-dia dos 

sujeitos constituintes dos dois campos.  Essa interação é influenciada por vários outros 

sujeitos e instituições sociais, desenvolvendo-se em várias situações e lugares. 

                                                
23 Ver questionários utilizados nessas entrevistas  no anexo D. 



 

Tanto os sujeitos do campo da emissão quanto os sujeitos do campo da recepção, 

ao transferirem conhecimento uns aos outros, utilizam-se de negociações, manobras e 

apropriações. Dessa forma, um estudo de recepção de um programa de rádio dá-se pelo 

estudo da interação entre os produtores e os ouvintes deste programa, levando-se em conta 

as mediações que influenciam direta e indiretamente nessa interação. 

No caso do programa infantil da RCGFM,  o  “Submarino  Amarelo”,  para  se  fazer  

um estudo de recepção, considerou-se necessário analisar quatro formas de mediação. São 

as mediações de referência, as mediações culturais, as mediações institucionais e as 

mediações situacionais.  

 

3.6 As  Mediações  do  Processo  de  Comunicação  do  “Submarino  Amarelo” 

A primeira mediação a ser estudada em relação ao processo de comunicação do 

“Submarino  Amarelo”  é  a  referencial. Alguns pontos que identificam, que referenciam, os 

receptores do programa explicam algumas atitudes desses ouvintes maneiras de receber a 

mensagem ou, mais precisamente, na relação com a proposta discursiva do programa ao seu 

público. 

No caso do grupo focal escolhido para o estudo de recepção do programa infantil 

“Submarino   Amarelo”,   a   idade   das   crianças,   entre   oito   e   12   anos,   mostra   um   grupo   em  

transição da infância para a adolescência. Essa fase de transição faz com que essas crianças 

se sintam confusas em relação às escolhas que devem fazer. Em alguns momentos, essa 

transição influencia na escolha dos tipos de programas que elas vão escutar.  
 
 
“Criança 1 – Lá em casa, quando termina a novela e começa o jornal é uma 
briga porque mainha e Daniel quer assistir jornal e nós quer assistir 
Alegrifes e Rabuges. 
 
Autora– Quer assistir o que? 
 
Criança 1– Alegrifes e Rabugens, que é uma novela que tem no SBT, aí 
quando termina, nós bota, aí ... 
 
Autora– É infantil é essa novela? 
 
Criança 1– É infantil, só de rabugens, de fantasmas, dessas coisas. 
 
Autora– E na Nova Olinda FM tem algum programa pra criança? 
 
Criança 3– Na Nova Olinda FM? Tem não. 



 

 
Crianças– tem não 
 
Autora – E vocês gostam mais de escutar música que não é pra criança na 
Nova Olinda FM do que escutar um programa que é voltado pra criança 
na Casa Grande FM? 
 
Criança 3 – É” (trecho da conversa entre o grupo focal com o qual se está 
fazendo o estudo de recepção da pesquisa e a autora deste trabalho, nos dias 
21/11/04). 
 

 
Como pode ser visto nesse trecho da conversa entre as crianças e a autora, em 

alguns momentos elas ainda gostam de assistir programas voltados para o público no qual 

se incluem. Em outros momentos, preferem estar em contato com produtos elaborados para 

um público jovem ou adulto, indicando que agem assim para se aproximarem mais desse 

mundo para o qual estão transitando.  

Para   algumas   crianças   pesquisadas,   o   “Submarino   Amarelo”   é   o   ideal   para   as  

crianças escutarem e admitem que gostam de escutar algumas vezes. Já outras crianças 

gostam mais de ouvir as músicas que tocam nas novelas e programas de televisão, que não 

são voltadas para o público infantil, veiculadas na outra emissora que existe na cidade. 

Além da idade que caracteriza essa transição significam na formação de gostos e 

opiniões,  também  contam  para  o  estudo  de  recepção  do  “Submarino  Amarelo”  as  condições  

sócio-econômicas das famílias das crianças que formaram o grupo focal. Num determinado 

momento da conversa entre as crianças e a autora, uma das crianças fala da escuta do 

programa  “Submarino  Amarelo”  relacionada à questão financeira da pessoa.  
 
 

“Criança 1– Mas é porque, às vezes, assim, eu não assisto muito assim porque 
não é por causa que eu queira ser rica, né, mas eu não ouvo muito assim 
porque eu penso que os outros tão é mangando deu porque eu gosto desse 
programa. Porque também é de Bia Bedran, que é do passado, sabe, e fica 
todo mundo falando, aí eu não gosto.” (trecho da conversa entre o grupo focal 
com o qual se está fazendo o estudo de recepção da pesquisa e a autora deste 
trabalho, nos dias 21/11/04). 

 
 

O medo de ser excluída e ridicularizada pelo amigos, que podem ter uma idéia de 

que o que é do passado é característico de pessoas pobres, faz com que essa criança não 

escute o programa mesmo tendo vontade de escutar. Essa decisão dela também está 

envolvida em questões culturais. A partir do convívio que ela tem com outras pessoas, ela 



 

acaba aceitando essa idéia situada no plano dos valores da cultura, do que é característico 

de pobre e do que é característico de rico.  

Decidir  escutar  o  programa  “Submarino  Amarelo”  é  se  enquadrar  num  grupo  em  

que as pessoas com quem ela convive se dizem não fazer parte e, conseqüentemente, correr 

o risco de ser rejeitada, discriminada por essas pessoas. Assim, para essa criança, é melhor 

não escutar o programa, mesmo tendo vontade, e não ser enquadrada num grupo não aceito 

pelas pessoas do seu convívio.  

Outro fator sócio-econômico que contribui na hora da escuta é o número de 

aparelhos receptores de rádio existentes na casa. Das oito crianças analisadas, três possuem 

mais de um aparelho receptor em casa (dois aparelhos) e as outras cinco só possuem um 

receptor. O fato de só ter um receptor de rádio em casa, dificulta a decisão de quem vai 

escutar o quê dentro da família. Geralmente, os adultos conseguem, na maioria das vezes, 

impôr sua vontade de escutar determinado programa em determinada rádio em relação à 

vontade da criança.  

Além dessa disputa que dificulta a escolha pela criança do que ela vai escutar, há 

também a concorrência entre o rádio e a televisão. Na maioria dos casos, quando se tem 

apenas um aparelho de rádio em casa, ele divide o espaço principal da sala com o receptor 

de TV, inviabilizando a utilização dos dois ao mesmo tempo. Entre as crianças pesquisadas 

no grupo focal, todas as que possuem somente um rádio em casa os têm nessas condições e, 

conseqüentemente, passam por essa situação.  

Essa disputa pelo uso do aparelho receptor de rádio, e a conseqüente escolha do 

que vai ser escutado, entre as crianças e os demais integrantes da família, mostra outra 

mediação   analisada   no   processo   comunicacional   do   programa   “Submarino   Amarelo”.   A  

mediação institucional mostra a influência das instituições, como a família e a escola, na 

escolha que as crianças fazem sobre escutar ou não rádio e ainda sobre o que vai ser 

escutado no rádio. Através da família, dos amigos e dos colegas, na escola, as crianças 

criam ou não hábitos que influenciam nessas decisões.  

Das oito crianças que participaram da oficina, sete escutam rádio com os pais e 

com os irmãos e apenas quatro, além de escutarem com os pais e irmãos, também escutam 

com os amigos, mostrando uma possibilidade de maior influência dos familiares na decisão 

sobre a escolha dos programas escutados por essas crianças do que os amigos. Na questão 



 

da influência nas participações das crianças em programas de rádio, somente em alguns 

casos os familiares contribuem. Seis das oito crianças do grupo já participaram de algum 

programa de rádio, enquanto apenas parentes de quatro delas costumam fazerem 

participações, através de carta ou de ligações telefônicas para as rádios. 

 
 
“Criança 1 – Lá em casa, às vezes é uma briga porque minha vó quer assistir 
televisão e meu tio ouvir o som.  
 
Criança 3– Lá em casa é assim, um quer ligar o som, o outro quer ligar a 
televisão... 
 
Criança 1 -  Às vezes, assim, vó ta assistindo a novela aí ele chega né porque ele 
pensa que vó já tenha assistido muito e liga o som lá.  
 
Criança 2– Lá em casa é meu irmão, porque já casou tudo. Aí só tem eu e meu 
irmão maior, de 15 anos, minha mãe e meu pai e outro irmão, que é maior. 
Minha mãe assiste toda novela, só que meu irmão gosta mais da rádio, o 
maior, aí, quando eu e meu irmão de 15 anos quer assistir televisão, ele não 
deixa. 
 
Autora – E lá na tua casa, Jordana, o pessoal assiste mais TV ou ouve mais 
rádio? 
 
Criança 3 - É, lá em casa a gente assiste mais TV. Porque os meninos gostam 
do som, mas a nossa madrinha lá é quem comanda lá tudo.” (trecho da 
conversa entre o grupo focal com o qual se está fazendo o estudo de recepção da 
pesquisa e a autora deste trabalho, nos dias 21/11/04). 
 

 

No   caso   específico   do   programa   “Submarino   Amarelo”,   todas   as   oito   crianças  

declararam que escutam o programa, sendo que cinco escutam com os irmãos e somente 

três escutam também com os amigos. Dessa forma, mostra-se mais uma vez uma maior 

contribuição   da   instituição   família   nas   situações   de   escuta   do   “Submarino   Amarelo”   em  

relação a outras instituições, como os amigos que mantêm contato através da escola. 

Os contatos das crianças do grupo focal em análise com a família e os amigos 

constituem outra mediação que influencia na interação delas com o programa. As 

mediações culturais se dão no convívio entre os ouvintes receptores e a sociedade em si.  

Tudo o que é aprendido no dia-a-dia dessas crianças ao interagirem com outras 

pessoas, seja em casa ou na escola, vai contribuir para formar conceitos e princípios que 

afetam a escolha do programa e a decisão sobre escutá-lo  ou  não.  No  caso  do  “Submarino  



 

Amarelo”   e  do  grupo  pesquisado, há também uma forte influência exercida pelo o que é 

divulgado pela TV. 

As crianças preferem escutar a outra emissora de rádio existente em Nova Olinda, 

a rádio Nova Olinda FM, a escutarem a RCGFM e o programa voltado para o público do 

qual elas fazem parte, o  “Submarino  Amarelo”.  O  que  elas  apontam  como  diferença  entre  

as duas rádios, e a preferência por uma delas, é a questão do estilo de programação musical.  
 
 
“Autora – E que tipo de música é que vocês gostam? 
 
Criança 1– Eu gosto mais assim de músicas internacionais ... 
 
Criança 3 – de músicas românticas  
 
Criança 1– essas músicas pops 
 
Criança 3 – lentas, forró 
 
Criança 1 – essas músicas assim de reggae, essas coisas 
 
Criança 3 – eu gosto mais de músicas românticas, lentas 
 
Criança 1 – mas essas músicas de forró, assim eu não gosto não 
 
Criança 2– se fosse escolher entre os estilos musicais, eu escolhia as músicas 
internacionais e de reggae 
 
Autora – E aí, na Casa Grande, não toca muito esse tipo de música? 
 
Criança 1 – Não, do tipo de música que eu to falando lá passa. Passa um montão 
de música 
 
Autora - E, Jordana, tu gosta de forró e de que mais?  
 
Criança 3 - Assim, mais de forró. 
 
Autora – Tu gosta mais de forró? E que não passa na Casa Grande? 
 
Criança 1 – Só passa aqueles forró véi antigo, embolada né.  
 
Criança 2 – Mas também tem um programa pela noite, pela, assim, eu acho que é 
umas 5 e pouco, que ... 
 
Criança 1– é o programa de Guilherme não? 
 
Criança 2– é, esse aí mesmo, que tem ... 
 
Criança 1– Repentes e violas. 
 
Criança 2 – que é engraçado, assim, que é falando de umas caveiras, a mãe gosta 
de ouvir. 



 

 
Criança 1 – Lá na outra rua onde morava, tinha uns velhinhos lá que ouve mais 
assim  esse  Repentes  e  viola,  que  é  mais  música  embolada,  sertaneja.”(trecho da 
conversa entre o grupo focal com o qual se está fazendo o estudo de recepção da 
pesquisa e a autora deste trabalho, nos dias 21/11/04). 
 

 

Com esse trecho da conversa entre as crianças do grupo focal e a autora, percebe-

se que elas julgam a programação musical da Casa Grande FM sem atrativo para as pessoas 

jovens. Elas chegam à conclusão de que as músicas veiculadas na RCGFM são mais 

atrativas para as pessoas mais idosas. Já a Rádio Nova Olinda FM, segundo a conclusão das 

crianças do grupo focal, possui um estilo musical muito mais parecido com o que é visto 

pela televisão e pelas rádios comerciais, sendo bem mais atrativo para a juventude. 

Essa idéia de que a RCGFM não é atrativa para o público jovem, mesmo 

admitindo-se que há uma maior preocupação dessa rádio com a idéia de educar através da 

música, em comparação com a outra emissora existente na cidade, também pode ser vista 

no trecho colocado abaixo:  
 
 
“Criança 2 – Porque, também, na Nova Olinda FM, eles vão ouvindo as 
músicas e as músicas são melhor. E, na Casa Grande FM, eles não entendem, 
não tem consciência de que ali ta ensinando alguma coisa... 
 
Criança 3 – Por onde a gente sabe, o povo escuta mais a Nova Olinda FM. 
 
Criança 1 – também, eu acho que também eles não escutam mais, assim, 
porque aquelas músicas são tudo as velhas, sabe, que eu acho que só 
aqueles velhinhos mesmo que ouvem. 
 
Autora– No caso, o que vocês estão querendo dizer é que, na Nova Olinda 
FM, passa música mais nova, que toca na novela.? 
 
 Criança 3 – É, é isso.” (trecho da conversa entre o grupo focal com o qual se 
está fazendo o estudo de recepção da pesquisa e a autora deste trabalho, nos 
dias 21/11/04). 
 

 

O que norteia essa diferenciação entre as duas rádios é uma noção de moda, 

contextualizada numa relação de consumo e mercado, adquirida por essas crianças através 

da mediação cultural entre elas e as novelas e programas de televisão. Através das três 

entrevistas feitas com o grupo focal, nota-se que a maior parte da programação musical da 

Nova Olinda FM é composta pelo o que é veiculado na televisão através das novelas e de 



 

programas variados. As músicas e os assuntos mais veiculados pela televisão acabam sendo 

os mais abordados também pela Nova Olinda FM, uma prática muito comum em muitas 

rádios cearenses, especialmente as comercias, como forma de atrair os ouvintes. Neste caso, 

incluem fofocas do mundo artístico, notícias curiosas, escândalos do mundo político etc. 

 Nos questionários analisados, por exemplo, os estilos de programas de rádio 

citados foram os de forró e de fofoca. Isso é um reflexo do que as pessoas vêem na 

televisão, também no rádio comercial, na convivência diárias nos diversos espaços 

institucionais, formando uma cultura que tende a aceitar aqueles aspectos de uma complexa 

variedade de informações como atrativos, divertidos, interessantes etc. sem maiores 

preocupações com uma crítica mais rigorosa. As crianças do grupo focal estudado vivem 

nesse contexto e acabam também inserindo-se nesse mundo e recebendo influencias em 

suas preferências radiofônicas. 

No   processo   comunicacional   do   “Submarino   Amarelo”, há ainda a mediação 

situacional. Através da análise dessa mediação, pode-se observar atitudes dos ouvintes no 

momento da escuta do programa referido de rádio, chegando a várias observações 

importantes para um estudo de recepção. 

No grupo focal, manifestaram-se várias maneiras de escutar rádio. Sete, dos oito 

componentes do grupo, realizam alguma atividade durante uma escuta de rádio, enquanto 

apenas uma declarou escutar rádio sem realizar nenhuma atividade. Entre as atividades 

praticadas durante a escuta de rádio eles citaram as brincadeiras, a resolução das tarefas 

escolares em casa e a leitura de um livro.  

Essas formas de se escutar rádio citadas pelas crianças nos questionários 

englobam-se nas chamadas “situações de escuta de rádio”. Entre  as  “situações de escuta de 

rádio”   estão   a   Escuta   Ambiental,   a   Escuta   em   si,   a   Atenção   Concentrada e Escuta por 

Seleção .  

A escuta da única criança que declarou não realizar nenhuma atividade no ato de 

escutar rádio está inserida na Escuta Concentrada, em que o ouvinte desvia sua atenção 

somente para o acompanhamento do programa radiofônico. A Escuta Concentrada também 

pode ser uma Escuta por Seleção, quando o ouvinte já liga o rádio com a finalidade de 

escutar determinado programa. 



 

Já as outras crianças que declararam que realizam outras atividades ao escutarem 

rádio  estão  inseridas  em  outras  “situações  de  escuta”. Aquelas que disseram escutar  rádio 

em conjunto com o ato de brincar participam da situação de Escuta em si, em que os 

ouvintes prestam atenção ao programa de rádio, mas é uma atenção marginal,  em que, em 

alguns momentos, há o desvio dessa atenção para outras atividades.  

Enquanto as crianças que declararam que escutam rádio em conjunto com o 

momento em que estão resolvendo suas tarefas escolares, ou até mesmo fazendo a leitura 

de um livro, estão inseridas na situação de Escuta Ambiental, em que o programa serve 

apenas de fundo musical ou verbal para os ouvintes. 

Há diferenças na forma de se receber o discurso proferido por um programa de 

rádio realizando as diferentes atividades citadas. O mesmo discurso vai ser recebido de uma 

forma pelas pessoas que estão exclusivamente ouvindo um programa no rádio e de outra 

forma pelas pessoas que escutam rádio enquanto estão fazendo outras tarefas. 

Uma criança que brinca ao   escutar   o   “Submarino   Amarelo”   recebe   partes   do  

discurso dito pelo programa que uma criança que está resolvendo suas tarefas escolares em 

casa não recebe, ou pelo menos recebe de uma forma, de uma intensidade, diferente. 

Através da observação da escuta do   programa   “Submarino   Amarelo”   na   casa   das   três  

crianças do grupo focal escolhidas para esse momento, vêem-se vários aspectos do 

comportamento delas diante da escuta do programa.   

As   três  crianças  que  participaram  da  escuta  do  programa   “Submarino  Amarelo”  

durante a pesquisa possuem, todas elas, apenas um aparelho receptor em suas casas. Nas 

três casas, o rádio divide o espaço central da sala com um aparelho de TV. Todos os três 

aparelhos de TV estavam ligados quando a autora deste trabalho chegou à casa das crianças 

para fazer a escuta do programa. Em duas delas, estavam assistindo a Rede Globo e, na 

outra, estavam assistindo a Rede Record. 

Os adultos que estavam na sala saíram assim que a escuta do programa começou, 

deixando apenas algumas crianças que estavam presentes e autora. Um fato que coincidiu 

na casa de duas das três crianças foi que formou-se um grupo de meninos e meninas da 

família para escutar o programa juntos. Já na casa da outra criança apenas ela ficou na sala 

para a escuta do programa junto com a autora. 



 

As duas casas onde algumas crianças juntaram-se para escutar o programa são de 

duas crianças que já fizeram parte da fundação e já tiveram um contato mais direto com o 

programa   “Submarino   Amarelo”.   Além   disso,   dentre   as   crianças   que   se   reuniram para 

escutar o programa, algumas também já participaram ou participam de alguma atividade da 

Casa Grande. Elas acompanharam todo o programa cantando e dançando as músicas 

tocadas, mostrando que conheciam o repertório musical que é veiculado no programa.  

Enquanto que, na casa da terceira criança do grupo focal, o momento da escuta se 

deu de uma forma diferente. As músicas não foram cantadas nem dançadas, como nas 

outras casas. Outro fato que chamou a atenção da autora foi o momento em que a criança 

cantou apenas uma música tocada no programa. Ao se perguntar como ela conhecia essa 

musica, a única de todo o repertório do programa que ela conhecia, a criança respondeu que 

sabia cantar aquela canção porque era tema de um desenho animado que passa na TV 

Cultura. 

Essas diferentes maneiras de escutar o programa mostra como há diferenças entre 

as crianças que têm ou já tiveram um contato com os projetos da Fundação Casa Grande e o 

programa  “Submarino  Amarelo”  e  as  que  nunca  tiveram  esse  contato.   

Tendo em vista todas essas formas de interação e mediações que envolve a 

recepção   do   programa   “Submarino   Amarelo”,   pode-se verificar um certo distanciamento 

entre o programa e a própria rádio, em relação a uma parcela das crianças que participaram 

do grupo focal dessa pesquisa.  

As crianças que já tiveram a oportunidade de conhecer a Fundação Casa Grande e 

seus projetos, e mais precisamente a RCGFM e   o   programa   “Submarino   Amarelo”,  

declaram-se ouvintes do programa, mesmo com ressalvas e com alguns impedimentos que 

foram analisados durante esse capítulo, que as fazem, algumas vezes, optar por não escutar 

o programa. 

Ao contrário disso, as outras crianças que não têm um mínimo contato com a 

Fundação  não  se  mostram  ouvintes  do  programa.  Elas  sabem  da  existência  do  “Submarino 

Amarelo”,  já  escutaram  algumas  vezes,  mas  não  escutam  com  uma  maior  freqüência.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Esta pesquisa teve o objetivo central de estudar a relação que a Fundação Casa 

Grande possui com a cidade que abrigava sua sede, Nova Olinda, através de um estudo de 

um dos meios de comunicação encarregado de fazer essa ponte, a Rádio Casa Grande FM. 

A origem da Casa Grande FM vincula-se   à   reativação   da   amplificadora   “A   Voz   da  

Liberdade”,   ainda   no   início   da   fundação  no   começo  da   década de 1990, época em que a 

fundação estava surgindo para uma presença marcante na história do município caririense.  

O próprio retorno da amplificadora foi declarado pela entidade como um gesto de 

abertura de diálogo com a população, a quem pretendia levar informações sobre as 

atividades desenvolvidas pela fundação. 

A emissora, desse modo, assumiria um perfil comunitário, o que sugeriria 

constituir-se num meio vocacionado para fomentar a participação da comunidade, 

influenciando na organização desta, em aspectos fundamentais como a educação e a 

cultura.  

Entre os programas que compõem sua programação, escolheu-se para análise o 

programa   infantil   “Submarino   Amarelo”.   Entendia-se que através dele, seria possível 

verificar o nível de envolvimento que a Fundação Casa Grande, através da sua emissora, 

tem com o público ouvinte infantil, o mesmo que se constitui a prioridade das ações da 

entidade.  

Para isso, decidiu-se, primeiro, analisar o discurso que a Casa Grande FM, mais 

precisamente  o  programa  “Submarino  Amarelo”,  utiliza  para  chegar até seus ouvintes. Em 

seguida, a pesquisa realizou um estudo de recepção do mesmo programa, com a finalidade 



 

de verificar se esse discurso está significando um espaço de diálogo com os ouvintes e se 

está alcançando ou não seu público prioritário, as crianças. 

A partir da pesquisa   sobre   a   rádio  Casa  Grande   FM   e   o   programa   “Submarino  

Amarelo”,  com  base  nas  teorias  da  Análise  do  Discurso  e  da  Recepção,  algumas  conclusões  

são, aqui, apresentadas como proposta para debate. 

 

Funcionando como uma ponte entre a Fundação Casa Grande e os moradores da 

cidade de Nova Olinda, como era seu objetivo desde o início, a rádio comunitária Casa 

Grande FM, em parte, alcança seus objetivos.  

Através do grupo focal, formado por dez crianças (ouvintes) da mesma faixa 

etária do grupo de crianças que produzem o programa (produtores) e fazem parte da 

fundação, vê-se que o objetivo de estabelecer um diálogo com as crianças cumpre-se 

satisfatoriamente com relação às crianças participantes desta pesquisa, que  se mostram 

bastante envolvidas com o universo que envolve a Fundação Casa Grande, a rádio 

comunitária  Casa  Grande  FM  e,  especialmente    o  programa  “Submarino  Amarelo”.   

No ponto tocante à imagem da Casa Grande, pelo que ela já conseguiu em 

participação na vida da cidade de Nova Olinda e de presença das crianças em suas 

atividades, a entidade representa um grande sucesso. Entre a maioria das pessoas que 

conhece o que é a Casa Grande, a aceitação da ONG e de suas atividades, mais 

precisamente  da  rádio  e  do  “Submarino  Amarelo”,  é  grande.  

Isso pode ser observado quando algumas crianças pesquisadas, que hoje estão 

afastadas da entidade, mostram interesse em voltar a participar do projeto, e mantêm-se 

também tendo conhecimento do que se passa na Fundação.  

Já a outra parcela de crianças pesquisadas, que nunca fizeram parte da Fundação 

Casa Grande, além  de  declarar  que  não  escuta  o  “Submarino  Amarelo”,  nem  a  Casa  Grande  

FM, não demonstram nenhum interesse em participação na Fundação. Apesar disso, 

revelam que têm conhecimento de tudo o que a fundação vem fazendo na cidade, mas 

dizem não se sentiram atraídas a fazerem parte desse projeto.  

Os   fundadores   e   atuais   dirigentes   da   Fundação   afirmam   que   “qualidade”   é   a  

palavra central para definir ar ações da entidade, que pretende possibilitar aos ouvintes uma 

formação musical dos que já escutam a Casa Grande FM. Assim, não estão preocupados 



 

com a questão de se ter ou não uma grande audiência, como não se incomodam com o fato 

de fazerem uma programação que se coloca claramente como oposição ao modelo 

comercial e hegemônico que não mantém preocupações educativas. 

O que pode ser visto com esse estudo, através do grupo focal, é que, muitas vezes, 

o  modelo  de  programação  da  Casa  Grande  FM,  ressaltando  aqui  o  “Submarino  Amarelo”, 

mantém um certo distanciamento dos seus ouvintes pelo tipo de música escolhido e pelo 

modo como falam, entre outros fatores não trabalhados na pesquisa. Um aspecto que não 

foi trabalhado na pesquisa e que pode ser um dos fatores para esse distanciamento é a falta 

de estratégia para uma maior abertura de mais espaço social com a finalidade de 

esclarecimento maior sobre a programação. 

Aos olhos dos que não participam da Fundação Casa Grande e da rádio Casa 

Grande FM, há   um   grande   distanciamento   entre   a   “cultura”   que   a   entidade   passa e a 

realidade que os envolve. A   programação   de   “qualidade”   veiculada   pela   rádio causa um 

estranhamento naqueles que ouvem, principalmente os que ouvem pela primeira vez, 

causando uma antipatia entre a parcela de moradores que não tem contato direto com a 

fundação. 

Assim, com esse estudo realizado, pretende-se contribuir com a reflexão que deve 

ser feita entre os que fazem a Fundação Casa Grande em relação aqueles que ainda não se 

sentem à vontade com tão relevante projeto como é a ONG.  

Não se quer dizer aqui que se deva buscar uma grande audiência para a Casa 

Grande FM não importando a forma como isso vai ser feita. A grande contribuição que essa 

pesquisa pretende dar para a Fundação Casa Grande, a rádio Casa Grande FM e o programa 

“Submarino  Amarelo”  é  a  sugestão de que se pense melhor maneiras de atrair mais pessoas 

para a fundação e suas atividades, que, sem dúvida, compõem um importante projeto na 

região do Cariri. 
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ANEXOS: 
 
ANEXO A: 

 

Lendas dos índios Kariri. 

A lenda do Castelo do Encantado diz que nas noites de lua cheia, num lugarejo 

denominado  de  Olho  D’Água, se desencantava e se via um carneiro de ouro pulando de 

uma torre para outra. Esses castelos eram todos protegidos por pontes sobre fossos, 

vigiados por serpentes, com corpos de todas as cores e rosto de mulher.  

Os reis de Itaperabussu chamavam-se Manacá e Jurema. Quando os dois 

morreram, transformaram-se em plantas. Os índios passaram a fazer chá das folhas dessas 

árvores,   que   a   tribo   “bebia   para   sonhar”,   enquanto   entoavam   um   canto   ritual   chamado  

Waiucá, de efeitos positivos nas doenças de membros da comunidade. 

Todo o reino era protegido por uma grande coruja, sempre à espreita, no alto da 

chapada, zelando pelos índios que lhe prestavam culto e adoração. Nas matas de 

Itaperabussu, estão espalhadas figuras mágicas, como o veado Galheiro, Sumé e a princesa 

Maara.  

O   veado   Galheiro   é   também   chamado   de   “pai   da   caça”.   Protetor   dos   animais,  

aparece entre as matas, com uma estrela na testa, assustando os caçadores e livrando os 

bichos da morte. 

Sumé foi um homem branco, de barbas brancas, que se infiltrou na tribo dos 

Kariris. Ensinou os índios a plantar, colher, pescar e fixar moradia nos locais que mais lhe 

agradassem, construindo aldeias. 



 

Certo dia, não se sabe o motivo, os índios desistiram de acolher o branco em sua 

tribo e começaram a atirar flechas contra Sumé. O homem saiu correndo pela mata e cada 

flecha lançada caía no chão e transformava-se em árvore. Passando por um rio, ele deixou 

gravada para sempre a sua última pegada e a marca do casco de seu cavalo. 

Mara era filha de um dos pajés da tribo dos Kariri. Tinha o dom de adivinhar o 

que as pessoas pensavam, mas passou a usar esse dom para fazer o mal. Começou a 

adivinhar os pensamentos do pai e usar os conhecimentos que conseguia dele para fazer 

mal à tribo. 

 

O pajé percebeu e resolveu transforma-la em uma serpente. Ele mudou seu nome 

de Mara para Maara, afogou-a em um rio, o rio Cariús, que é o rio que banha Nova Olinda, 

e amaldiçoou a própria filha, que passou a morar nas águas, sendo conhecida também como 

Mãe-D’Água.   

Ela era considerada, pelos índios, como a deusa da fertilidade. Eles atacavam seus 

inimigos com o tacape na nuca e depois ofereciam os corpos mutilados para Mãe-Dágua, 

como reconhecimento à protetora dos rios e dos lagos. Ela aparece até hoje para os 

desavisados em forma de uma índia muito bonita, de cabelos longos. Seu canto, o 

maracaimbara, enfeitiça os homens que chegam perto de sua beleza. 

Além dessas figuras mágicas, existia nas matas de Itaperabussu lugares como 

Poço do Inferno e a Pedra de Fogo. Poço do Inferno é uma lenda que conta que as pessoas 

que entram no poço, localizado na parte baixa de Nova Olinda, nunca mais retornam e que 

todas as pessoas que morriam no lugar se transformavam em fantasmas, que espantavam 

quem se aproximasse do local.  

Outra lenda famosa da região do Araripe é a Pedra de Fogo. Trata-se de duas 

bolas de fogo que aparecem brigando no ar. Segundo a mitologia, essas duas bolas 

representavam um casal de jovens que havia morrido e que brigavam até os dias de hoje. 

O fim do encantamento do reinado dos Kariris acontecerá quando Maara, a Mãe-

D’Água,   se   levantar   de   sua   cama   e   subir   nascente   acima.   Rolarão   as   três   pedras   que  

formam a pedra da Batatateira. 

A água de Vapabusu, a Lagoa Encantada, voltará com toda força para inundar a 

região do Cariri, transformando o sertão em mar. Depois da enxurrada, as águas se 



 

acalmarão, e de dentro da Lagoa Encantada começarão a emergir os índios da Nação Kariri, 

para viver de novo em Itaperabussu, o reino que sempre lhes pertenceu. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: 

 

Mudança de Nome do povoado Tapera para Nova Olinda. 

 

A mudança de nome do Povoado de Tapera para Nova Olinda também é explicada 

por uma lenda. O poeta Geraldo Maranhão registrou-a em cordel no ano de 1992. Segundo 

ele, um frade chamado Henrile Feitosa, vindo de um convento em Olinda, Pernambuco, 

chegou até a Tapera pela estrada das Boiadas. Pediu hospedagem na casa grande, mas foi 

negado, e o frade se abrigou sob a copa de árvore de nome tamboril. (ACIOLI, 2002, p. 12) 

Certo dia, enquanto celebrava uma missa, pediram-lhe que sugerisse outro nome 

para a cidade, que trouxesse progresso. Ele sugeriu o nome de Nova Olinda, mas disse que 

amaldiçoava a cidade, condenando-a a se chamar Tapera até sua quinta geração. (ACIOLI, 

2002, p.13) 

Outra versão da mudança de nome do povoado também é conhecida pelos 

moradores daquela região, que contam ter sido uma estória com muitas divergências, 

envolvendo o frade capuchinho Henrile Feitosa e um homem chamado Chico Róla.  

O frade capuchinho programou com a população do povoado a mudança do nome 

da localidade . Chico Róla, uma das figuras marcantes da história de Nova Olinda, foi 

contra a mudança de nome do lugar e entrou em conflito com o frade. Para o dia marcado 

pelo religioso para o batismo do novo nome de Tapera, Chico Róla programou um grande 

forró, com o objetivo de esvaziar a celebração. O capuchinho procurou Chico Róla, mas foi 

recebido com uma bofetada. Este episódio, segundo a história, marcou a maldição do lugar. 



 

A agressão ao frade por Chico Róla, que fôra preso, não impediu que houvesse a 

celebração. Prostado no altar, o religioso reafirmou que sua missão seria cumprida, Tapera 

se chamava Nova Olinda à partir daquele momento, mas estaria excomungada até que fosse 

enterrada a quinta geração de Chico Róla . Para o povo do lugar, o que frade discursava foi 

cumprido. Somente com a morte dos Rólas da dita geração é que a vila se desenvolvia. 

(SOARES, 1999, p.27 e 28) 

 

 

 

ANEXO C: 

 

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA CASA GRANDE FM 
104.9 

 
segunda à sábado: 
 
- 5:00 ás 6:00 – Seu Luis Rei do Baião 
Apresentador: Alexandre Ferreira (22 anos) 
- 6:00 ás 7:00 -  Moda de Viola 
Apresentador: Anderson Pereira (13 anos) 
- 7:00 ás 8:00 – Samba no Pé 
Apresentador: Diassis da Silva (21 anos) 
- 8:00 ás 10:00 – Estação da Música 
Apresentador: Demontiêr Souza (19 anos) 
- 10:00 ás 11:00 – Papo Cabeça 
Apresentadora: Mêires Moreira (21 anos) 
- 11:00 ás 13:00 – Música Popular Brasileira 
Apresentador: Miguel Barros (22 anos) 
- 13:00 ás 14:00 – Submarino Amarelo 
Apresentadora: Valêsca Moura (12 anos) 
- 14:00 ás 16:00 – Som da Rua 
Apresentador: Tontonho Alencar (14 anos) 
- 16:00 ás 17:00 – Repentes e Viola 
Apresentador: Luiz Antonio (18 anos) 
- 17:00 ás 18:00 – Forró de Pé de Serra 
Apresentador: Guilherme Augusto (13 anos) 
- 18:00 ás 19:00 – Terço        
Apresentador: Igreja católica 
- 19:00 ás 20:00 -  Hora do Brasil  
(radio sai do ar)   
- 20:00 ás 22:00 – Usina do Som 



 

Apresentador: Helio Filho (15 anos)     
 
 
Domingo        
 
- 5:00 ás 6:00 – Encontro do Homem com a Natureza 
Apresentador: Aureliano  (19 anos)  
- 6:00 ás 8:00 -  Escala de Sol 
Apresentador: Samuel Macedo (19 anos) e Aécio Diniz (18 anos) 

- 8:00 ás 10:00 – Estação da Música 
Apresentador: Demontiêr Souza (19 anos) 
- 10:00 ás 11:00 – Quarto Crescente 
Apresentadora: Jussamires Ferreira (12 anos) 
- 11:00 ás 13:00 – Música Popular Brasileira 
Apresentador: Miguel Barros (22 anos) 
- 13:00 ás 14:00 – Submarino Amarelo 
Apresentadora: Valêsca Moura (12 anos) 
- 14:00 ás 16:00 – Som da Rua 
Apresentador: Tontonho Alencar (14 anos) 
- 16:00 ás 17:00 – Baú do Raul 
Apresentador: Alison Diniz (14 anos) 
- 17:00 ás 18:00 – Forró de Pé de Serra 
Apresentador: Guilherme Augusto (13 anos) 
- 18:00 ás 19:00 – Terço        
Apresentador: Igreja católica 
- 19:00 ás 20:00 Hora do Brasil  
(radio sai do ar)   
- 20:00 ás 22:00 – Usina do Som 
Apresentador: Helio Filho (15 anos)     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
ANEXO D: 

 

===========OFICINA  DE  RÁDIO================ 
 
Nome: _______________________________________ 
 
Idade:_______        Cidade que você mora: ____________________ 
 
Escola: _______________________________________ 
 
Série: __________ 
 
Faça um X na mãozinha pra cima se a frase for verdade e faça um X na mãozinha pra baixo 
se a frase for falsa: 
 
Eu gosto de escutar rádio  (  )    (  ) 
 
Eu nunca  escutei  rádio   (  )    (  ) 
 
Eu escuto rádio de vez em quando  (  )    (  ) 
 
Eu escuto rádio todos os dias   (  )    (  ) 
 
Eu escuto rádio mais de uma vez por dia   (  )   (  ) 
 
Eu passo muito tempo do meu dia escutando rádio  (  )    (  ) 
 
Meus pais escutam rádio comigo  (  )    (  ) 
 



 

Meus irmãos escutam rádio comigo  (  )    (  ) 
 
Eu  junto meus amigos para escutarem rádio comigo  (  )    (  ) 
 
Eu escuto rádio quando eu estou brincando com meus amigos (  ) ( )  
 
Eu escuto rádio  quando estou fazendo minha tarefa de casa (  )  ( ) 
 
Eu escuto rádio  quando estou lendo um livro  (  )    (  ) 
 
Eu não faço outra coisa quando eu estou escutando rádio  (  )    (  ) 
 
 
 
==============  OFICINA  DE  RÁDIO  =============== 
 
 
Qual a rádio que você mais escuta? 
 
 
Quais programas você escuta no rádio? 
 
 
Os programas que você escuta no rádio só passa música? 
 
 
Que tipo de música você mais gosta de ouvir nesses programas que você  escuta no rádio? 
 
 
Você já escutou algum programa feito para crianças?  
 
 
Qual é o nome desse programa? 
 
 
Qual a rádio que passa esse programa? 
 
 
Esse programa só tem música ou tem quadros em que você pode participar também? 
 
 
Você já participou alguma vez desse programa ligando ou mandando carta pra ele? 
 
 



 

Você já participou ligando ou mandando carta pra qualquer programa de rádio? Que 
programa foi esse? Em que rádio passa esse programa? 
 
 
As pessoas da sua casa também já participaram ligando ou mandando carta para algum 
programa de rádio?  
 
 
Quem da sua casa já participou ligando ou mandando carta para um programa de rádio? 
Que programa foi esse? 
 
 
 
 
 
 
 
=============== OFICINA  DE  RÁDIO ============= 
 
Faça um X na carinha alegre se a frase for verdade e faça um X na carinha triste se a frase 
for falsa: 
 
Eu  já  tinha  escutado  o  programa  “Submarino  Amarelo”    (  )    (  ) 
 
Eu  escuto  o  programa  “Submarino  Amarelo”  de  vez  em  quando   

 (  )    (  ) 
 
Eu  escuto  o  programa  “Submarino  Amarelo”  todos  os  dias    (  )    ( ) 
 
Meus  irmãos  escutam  o  programa  “Submarino  Amarelo”    (  )    (  ) 
 
Meus  amigos  escutam  o  programa  “Submarino  Amarelo”    (  )    (  ) 
  
Eu  gosto  do  programa  “Submarino  Amarelo”    (  )    (  ) 
 
Eu  gosto  das  músicas  que  tocam  no  programa  “Submarino    Amarelo”   

 (  )    (  ) 
 
Eu  gosto  dos  quadros  do  programa  “Submarino  Amarelo”    (  )    (  ) 
 
Eu já participei ligando ou mandando carta para  o  programa    “Submarino  Amarelo”    (  )   

 (  ) 
 



 

Eu  conheço  as  pessoas  que  apresentam  o  programa  “Submarino  Amarelo”    (  )    (  ) 
 
Eu  já  visitei  o  estúdio  da  rádio  que  passa  o  programa  “Submarino  Amarelo”      (  )    ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=========== OFICINA  DE  RÁDIO ================= 
 
 
Que   parte   do   programa   “Submarino   Amarelo”   você   mais   gostou?   Por   que   você   gostou  
dessa parte? 
 
 
 
 
Que  parte  do  programa  “Submarino  Amarelo”  você  não  gostou?  Por  que  você  não  gostou  
dessa parte? 
 
 
 
 
O que você gostaria de  ouvir  que  ainda  não  tem  no  programa  “Submarino  Amarelo”  ? 
 
 
 
 
Você   ligaria   ou  mandaria   uma   carta   pedindo   mais   um   quadro   no   programa   “Submarino  
Amarelo”?    Como  seria  esse  quadro? 
 
 
 
 
Quais  músicas  você  mais  gostou  de  ouvir  no  programa  “Submarino  Amarelo”? 
 



 

 
 
 
Que  música  você  gostaria  de  ouvir  no  programa  “Submarino  Amarelo”? 
 
 
 
 
Você  ligaria  ou  mandaria  uma  carta  para  o  programa  “Submarino  Amarelo”  pedindo  essa  
música? 
 

 
 


