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Considerações iniciais

As diversas possibilidades de comunicação legitimadas através da lin-
guagem nos habilitam, enquanto seres construídos social, histórico e cultural-
mente, a nos expressar por meio de signos ordenados, a contar sobre nossas 
vivências pessoais e coletivas, narrando fatos, eventos e estórias sobre si e sobre 
o mundo, a partir de tons e texturas que perpassam nosso campo mais íntimo 
de percepção e das lentes que trazem as ranhuras de nossas experiências. 

Segundo Charaudeau (2007, p. 95), “o acontecimento se encontra 
nesse mundo a comentar, como surgimento de uma fenomenalidade 
que impõe ao sujeito, em estado bruto, antes de sua captura perceptiva 
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e interpretativa”. Neste processo, os acontecimentos a serem narrados são 
(re)construídos – e a linguagem ressignifica o mundo, e o mundo, ao ser 
transformado, ressignifica a linguagem, num constante fluir, através dos atos 
de fala, com impressões do meio cultural.

Halbwachs (2006, p. 29) diz que “recorremos a testemunhos para 
reforçar ou enfraquecer e também para completar o que sabemos de um 
evento sobre o qual já temos alguma informação, embora muitas circunstân-
cias a ele relativas permaneçam obscuras para nós”. Neste sentido, as nossas 
compreensões de mundo vivem em constante mutação, e as memórias sobre 
alguns momentos vividos necessitam do auxílio das lembranças e recortes do 
outro, dada a fragilidade da memória individual e “nem sempre encontra-
mos as lembranças que procuramos, porque temos de esperar que as circuns-
tâncias, sobre as quais nossa vontade não tem muita influência, as despertem 
e as representem para nós” (HALBWACHS, 2006, p. 53).

Neste processo de percepção de mundo, o tempo da narrativa é o fio 
condutor na abordagem de Ricoeur (1994, p. 85), que define que “o tempo 
se torna tempo humano na medida que é articulado de um modo narrativo, 
e que a narrativa atinge seu pleno significado quando se torna uma condi-
ção na existência temporal”. Sendo assim, considerando a temporalidade da 
narrativa, na visão do autor, a relação entre o tempo vivido e a narração com-
preende o passado, o presente e o futuro sempre no tempo presente, como 
sendo, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro, 
reforçando a importância da ligação da experiência e a vivência. 

Motta (2013, p. 18) reforça que “narrando, construímos nosso passado, 
nosso presente e nosso futuro. As narrativas criam o ontem, fazem o hoje acon-
tecer e justificam a espera do amanhã. A coerência narrativa cria o tempo, o 
nosso tempo”. Para o autor, a importância do estudo das narrativas se dá pela 
necessidade de compreensão de nossa própria existência (MOTTA, 2013). 

Refletindo sobre os diversos elementos que compõem ou interferem 
na composição da narrativa, este trabalho tem como objeto uma narrativa ra-
diofônica, nascida no seio da experiência de rádio escola5, na Escola Estadual 

5  Projeto nascido através do trabalho desenvolvido pelo Centro Artístico Cultural Belém 
Amazônia, conhecido como Rádio Margarida, que é uma Organização não governamental, 
sem fins lucrativos, sediada em Belém, a partir do Projeto Novas Práticas Educativas, em 
parceria com o governo do estado do Pará no ano de 2012. A Rádio Escola Conexão Maga-
lhães Barata ou simplesmente Rádio Conexão MB vai ao ar diariamente na E.E.E.M.Ma-
galhães Barata, nos intervalos dos turnos matutino e vespertino, com duração de 15 minu-
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de Ensino Médio Magalhães Barata6, localizada no Bairro do Telégrafo, cuja 
temática permeia o contexto dos 400 anos da cidade de Belém7, e as nuances 
e caminhos escolhidos na sua construção refletem o olhar dos alunos da rádio. 
Considerando a narrativa através do rádio, Charaudeau (2007, p. 108) salienta 
que “os jornalistas escrevem suas intervenções, preparando para oralizá-las em 
seguida”. Que recortes, memórias e percepções foram lançados na organização 
do quebra-cabeça que constitui a narrativa veiculada no Programa Frequência 
MB sobre este momento histórico tão representativo para Belém na linguagem 
radiofônica? Essa é a questão que move este artigo.

Baseado no conceito de representações sociais de Moscovici (2009), 
Motta (2013, p. 32) salienta que “as representações sociais devem ser compre-
endidas, portanto, como entidades tangíveis, substâncias simbólicas que cir-
culam, se intercruzam e se confrontam, impregnando nossas relações”. Sen-
do assim, compreender as narrativas por este caminho torna-se fundamental, 
pois “pode ensinar muito sobre as maneiras pelas quais os homens constroem 
essas representações do mundo material e social” (MOTTA, 2013, p. 33). 

Neste contexto, esta produção acadêmica propõe entender a ma-
neira como Belém, em seu aniversário de 400 anos, foi representada na lei-
tura construída pelos alunos da Rádio Conexão MB, através do Programa 
Frequência MB, veiculado na XX Feira Pan Amazônica do Livro, realizada 
no período de 26 de maio a 5 de junho de 2016, no Centro de Convenções 
(Hangar), situado na capital paraense.

Soares (2002, p. 115) define Educomunicação como o “conjunto das 
ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, 
programas e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas comuni-
cativos em espaços educativos presenciais ou virtuais”. O projeto de rádio 
escola em questão materializa esta experiência.

tos. Atualmente, sua programação é composta pelos programas “Di Rocha”, “Gospel Hits”, 
“Frequência MB” e “Mix MB” e estimula o protagonismo dos alunos.

6  Fundada em 31 de janeiro de 1967.

7  Segundo informações do site da Biblioteca Nacional, “a cidade de Belém foi fundada em 
12 de janeiro de 1616, quando Francisco Caldeira Castelo Branco, capitão-mor da capita-
nia do Rio Grande do Norte, desembarcou com suas tropas na foz do Rio Guajará, ponto 
estratégico para a defesa da Amazônia. Ali ele ergueu o Forte do Presépio, ao redor do qual 
se formou um povoado que inicialmente se chamou Feliz Lusitânia e depois passou a ser 
conhecido como Santa Maria do Grão-Pará, Santa Maria de Belém do Grão-Pará e, por 
fim, Belém do Pará” (A METRÓPOLE..., [2016]). 
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Compreendendo a importância do aniversário dos 400 anos da cidade 
de Belém, a Escola Magalhães Barata priorizou a abordagem sobre a temática 
nas práticas escolares no ano de 2016, potencializando as discussões em sala de 
aula com os alunos da escola que estudam nos três turnos, totalizando apro-
ximadamente 1.300 discentes, auxiliando, assim, nas pesquisas desenvolvidas 
pelos alunos da Rádio Conexão MB para a organização do corpo do programa. 

Analisamos a narrativa radiofônica do programa Frequência MB so-
bre os 400 anos de Belém, de acordo com a proposta de Narratologia8 de Motta 
(2013), que abrange a análise em três categorias, que são: o plano de expressão, 
que compreende a linguagem e que está relacionado ao modo de narrar; o pla-
no da estória, referente à intriga, de como se cria o contexto; e o plano da me-
tanarrativa, que envolve os temas de fundo, ligados às condições de produção.

Características do rádio e o encantamento da linguagem 

A importância da linguagem oral na construção dos cenários e perso-
nificação de elementos na memória pode ser evidenciada no dispositivo rádio, 
e, neste espaço, o sentido da audição ganha lugar de destaque, já que este é o 
canal condutor das informações veiculadas, pois “a oralidade, além disso, é um 
tipo de troca linguageira particular” (CHARAUDEAU, 2007, p.  107). Mas vale 
ressaltar que o silêncio também é peça-chave nesta construção de sentidos.

A linguagem radiofônica é um conjunto de formas sonoras e não sonoras 
representadas pelos sistemas expressivos, da palavra, da música, dos efeitos 
sonoros e do silêncio, cuja significação vem determinada pelo conjunto 
dos recursos técnicos/expressivos da reprodução sonora e o conjunto de 
fatores que caracterizam o processo de percepção sonora e imaginativo-
visual dos ouvintes (BALSEBRE apud MEDITSCH, 2005, p. 329).

Ferraretto (2004) destaca outras principais características, como a ins-
tantaneidade, a dispersão, a fugacidade, a difusão coletiva e a portabilidade, 
dialogando com Charaudeau (2007, p. 107), que aponta que, inegavelmente, 

8  Motta (2013, p. 75) define como “teoria da narrativa e os métodos e procedimentos empre-
gados na análise das narrativas humanas. É, portanto, um campo de estudo e um método 
de análise das práticas culturais”.
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o rádio é “a mídia da transmissão direta e do tempo presente” pelo fato de ser 
“uma tecnologia ao mesmo tempo simples [...] e sofisticada seja possível estar 
rapidamente no local [...] e seguir todos os movimentos dos protagonistas”. 
Considerações que complementam o pensamento de Mcleish (2001, p. 16), 
quando sinaliza que “livros e revistas podem ser detidos em fronteiras nacio-
nais, mas o rádio não respeita os limites territoriais. Seus sinais eliminam bar-
reiras montanhosas e cruzam as profundezas do oceano”.

Charaudeau (2007, p. 106) caracteriza o dispositivo rádio como sendo, 
de uma maneira geral, “essencialmente voz, sons, música, ruído, e é esse con-
junto que inscreve numa tradição oral, ainda mais que não é acompanhada de 
nenhuma imagem, nenhuma representação figurada dos locutores, nem dos 
objetos que produzem essas vozes, esses ruídos, esses sons”. Pela não materia-
lidade de imagens como auxílio concreto para a interpretação das mensagens, 
como temos na televisão, podemos explorar criativamente a imaginação, pela 
entonação do locutor, pelos barulhos e distintos impactos de sons que possam 
surgir na narração ou na conversação simultânea, tornando-o bastante atrativo 
enquanto possibilidade de estimular outros sentidos e sensações. Outra van-
tagem é que a “escuta se dá num espaço onde podem realizar-se simultanea-
mente diversas atividades” (CHARAUDEAU, 2007, p.108). 

Desta forma, a interação verbal é o movimento necessário para que 
a engrenagem de comunicação aconteça neste veículo, remontando a ideia 
de uma orquestra e seu espetáculo por trás das cortinas, sem rostos ou cores 
explícitas, o que nos permite maior liberdade em recriar cenas e imagens 
pelas pistas sonoras ou silenciosas das ondas de rádio, trazendo à tona o tom 
de mistério como seu diferencial. Charaudeau (2007, p. 106) discorre sobre a 
magia da voz no dispositivo rádio:

Sem mencionar os efeitos que os outros sons são suscetíveis de produ-
zir, diz-se que a voz, com suas características de timbre, de entonação, 
de influência e de acentuação, é reveladora do que comumente é cha-
mado de “estado de espírito” de quem fala, isto é, dos movimentos 
que perpassam sua afetividade, sua interioridade oculta ou pelo menos 
invisível, a imagem que faz de si mesmo (e eventualmente dos outros) 
e até sua posição social.

Na contemporaneidade, a necessidade de atender a públicos cada 
vez mais exigentes e diversificados transformou a programação do rádio para 
corresponder aos anseios dos diferentes grupos, aspecto já observado no início 
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da década de 1980 por Arthur da Távola, que caracterizou duas tendências na 
especialização comunicativa radiofônica, definindo-as como rádio de alta e 
de baixa estimulação (ORTRIWANO, 1985). 

O autor explora as diferenças existentes entre o rádio de alta esti-
mulação e de baixa estimulação de forma global, considerando os perfis, tra-
zendo enquadramentos sobre as peculiaridades de cada tendência do rádio 
contemporâneo, e seus possíveis públicos, conforme destacado no Quadro 1:

QUADRO 1 – Descrição das tendências do rádio contemporâneo

Rádio de Alta Estimulação Rádio de Baixa Estimulação
É mobilizador. Desmobilizante; é um rádio de lazer.

Uso de estímulos sonoros permanentes.

Baixo uso de estímulos sonoros, pois opera                                                                        
justamente sobre quem quer se desligar da                                                                              
intensa participação na sociedade 
moderna.

Caráter de urgência: aqui e agora, o fato 
e notícia. É menos urgente.

Muito serviço e esporte. Pouca atividade de serviço.

Proximidade da comunidade. Uso de uma fala ainda elaborada e 
distante do colóquio.

Comunicadores individualizados (em 
geral disc-jóqueis famosos).

Comunicadores não individualizados; 
raramente se conhece o nome e a vida de 
seus locutores.

Tem elenco e produtores. 
Radiojornalismo generalizante com 
notícias em forma de pequenas 
manchetes.

Humor e descontração.
Quase nunca personaliza seu ouvinte, 
salvo em escolhas de discos em moda por 
telefone.

Sempre que pode, personaliza o ouvinte.
A participação vem através da música 
contemporânea e seus principais temas 
em voga.

Trabalha permanentemente com análises 
de audiência.

Promove uma sensação de status para 
seus ouvintes.

Estimula o sentimento de solidariedade e 
participação nos principais  acontecimentos 
da comunidade.

Seriedade e distanciamento.

Proximidade da cultura popular e de base
brasileira.

Tende para a cultura de classe média e de 
base estrangeiro.

Fonte: Adaptado de Ortriwano (1985, p. 29-30).
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Para Távola (apud ORTRIWANO, 1985), o panorama contemporâneo 
do rádio traz, dentre essas características por ele ordenadas globalmente, a rela-
ção de proporcionalidade com a velocidade dos acontecimentos e as demandas 
sociais, observando, então, que a dinâmica da programação ao vivo vem ganhan-
do mais espaço, trazendo o mistério e a sensação instantânea e a capacidade de 
flexibilidade de quem fala. É importante ressaltar que o perfil do programa não 
exime o locutor de estruturar seu roteiro e organizar sua pauta, já que o processo 
de criação e oralidade no rádio precisa de critérios específicos. 

Nas ondas da Rádio Conexão MB: a experiência do progra-
ma “Frequência MB” na Feira Pan-Amazônica do Livro

A Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata, localizada no 
bairro do Telégrafo, é o cenário do nascimento e produção da Rádio Conexão 
MB. Vale ressaltar que, em 31 de janeiro de 1967, o prédio localizado na Tra-
vessa José Pio, em Belém, recebeu o nome de “Colégio Estadual Magalhães 
Barata” sob a gestão do governador Coronel Alacid da Silva Nunes, até que em 
1998 passou a atender aos alunos da Escola Técnica Estadual do Pará (ETE-
PA), quando, em 13 de maio de 2003, recebeu a atual nomenclatura.

O projeto da rádio escola Conexão MB, antes denominada “Caça 
Talentos”, nasceu da parceria entre o governo do estado do Pará, através da 
Secretaria de Educação (Seduc) e do projeto Novas Práticas Educativas da 
ONG Rádio Margarida, criada por Osmar Pancera, e passou a ser coorde-
nado na escola pelas professoras Darci do Carmo e Maria Martins, sob a su-
pervisão do diretor da escola Magalhães Barata, Jerônimo Baía. A escolha do 
perfil do programa para representar o trabalho da rádio tornou-se um divisor 
de águas nos caminhos do projeto.

A história do programa Frequência MB teve início em 2015, quando 
a equipe da Rádio Conexão MB precisou reestruturar a programação para 
participar pela segunda vez da Feira Pan-Amazônica do Livro, pois a pri-
meira iniciativa da Rádio Conexão MB no evento, em 2014, com o tema 
“Qatar: uma janela para o mundo árabe”, aconteceu através do programa 
chamado “Conexão MB”, mesmo nome da rádio escola. A programação diá-
ria prevista no projeto inicial da rádio escola era: “Segunda da Poesia”, “Ter-
ça da Música”, “Quarta Teatral”, “Quinta do Violão” e “Sexta dos recados”. 
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Porém, o conteúdo necessitou ser repaginado pelos alunos e os programas 
passaram por reestruturações necessárias para as próximas vivências do pro-
jeto, incluindo o programa Frequência MB.

A participação dos alunos na XIX edição da Feira do Livro, no ano 
de 2015, em homenagem ao Japão, pelos 120 anos de amizade, com o tema 
“A certeza milenar de quem sabe vencer os desafios”, marcou o nascimento 
do programa “Frequência MB”. 

A divulgação do talento dos alunos ecoou positivamente dentro e 
fora da escola, tanto que o número de alunos interessados em participar da 
Rádio Conexão MB, com o intuito de aprender as técnicas de rádio e tam-
bém participar da Feira do Livro, aumentou significativamente, e o programa 
“Frequência MB” passou a fazer parte da programação diária de 15 minutos, 
nos intervalos das aulas.  

Logo surgiu o convite para a terceira participação dos alunos da Rá-
dio Conexão MB na XX Feira Pan-Amazônica do Livro, com programa sobre 
os 400 anos de Belém, em 2016, e base no estande da Secretaria de Educação 
(Seduc) – parceria com a Secretaria de Comunicação do governo do estado 
do Pará (Secom) e Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE)1. O processo 
de produção da programação do aniversário de 400 anos de Belém consistiu 
no trabalho em grupo, com estruturação de pauta, com reuniões prévias, e 
os alunos se organizaram e desempenharam funções específicas definidas 
nos encontros, deslocando-se, por exemplo, para o Mercado do VeroPeso2 
para entrevistar uma das vendedoras de ervas aromáticas e medicinais mais 
conhecidas da região, Beth Cheirosinha3.

 Diferente da participação do ano anterior, que havia contado com 
apenas quatro locutores na produção e apresentação do programa, com du-
ração de 3 horas, neste ano, tornou-se necessária a divisão da equipe de 11 

1  O Núcleo de Tecnologia Educacional Prof. Washington Luís Barbosa Lopes é um dos 
polos, no estado do Pará, da Coordenação de Tecnologia Aplicada à Educação (CTAE), 
através da Seduc. Capacita alunos e professores servidores das escolas públicas estaduais 
de Belém sobre as técnicas de rádio e está diretamente ligado aos projetos de rádio escola 
desenvolvidos no município, oferecendo suporte e oficinas.

2    Situado na cidade de Belém, no estado do Pará, é considerado a maior feira ao ar livre 
da América Latina.

3  Bernadeth Costa trabalha com ervas da região há 50 anos no VeroPeso e é constantemen-
te solicitada para palestras em escolas e diversos eventos, além de já ter feito palestras em 
grandes empresas, como a Natura.
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alunos em três grupos para atuarem em três escalas, de 1 hora cada, aproxi-
madamente, sinalizando os novos rumos do trabalho através do reconheci-
mento do programa “Frequência MB”.  

Os alunos da rádio escola realizaram diversas pesquisas sobre a cul-
tura amazônica dentro e fora da escola, assim como na internet, inserindo na 
programação especial dos 400 anos de Belém músicas paraenses, conteúdos 
sobre danças, comidas, lendas, vocabulário e costumes locais, representan-
do, assim, pela narrativa radiofônica, no programa “Frequência MB”, a cida-
de de Belém, sob seus olhares. 

Entre narrativas e sentidos

Ao pensarmos sobre narrativas, parece difícil dissociá-las das práticas 
mais corriqueiras do cotidiano, e temos a impressão de que o ato de narrar 
sempre fez parte de nossas vidas. E, de fato, sempre fez e continuará fazendo, 
já que “narrar é uma experiência enraizada na existência humana [...] Vive-
mos mediante narrações. Todos os povos, culturas, nações e civilizações se 
constituíram narrando. Construímos nossa biografia e nossa identidade pes-
soal narrando” (MOTTA, 2013, p. 17). Dessa forma, as narrativas são como 
uma necessidade vital de estabelecer sentido com representações do mundo, 
de nos situar no mundo através do tempo, cronologicamente, e assim, “orga-
nizamos as nossas biografias destacando alguns acontecimentos que cremos 
estarem mais carregados de significações, e que pontuam a nossa história 
pessoal” (MOTTA, 2013, p. 18). 

Porém, ao tratar especificamente sobre as narrativas jornalísticas, 
Motta (2013, p. 98) propõe que é preciso “domar pela forma da ordem narra-
tiva o selvagem tempo jornalístico”. Neste panorama, o “domar” tem o ob-
jetivo de reordenar estrategicamente as lacunas ou determinados textos que, 
em sua natureza, são estritamente comprometidos em informar, o que nos 
inquieta positivamente pela possibilidade de ressignificar o contexto com 
um olhar interpretativo, pelo viés da narrativa, com as lentes de quem narra 
a vida em si, em seus equilíbrios e desequilíbrios.

Motta (2013) ressalta que, numa narrativa jornalística, deve-se aten-
tar para olhar os três narradores existentes, que são entendidos de um modo 
geral, como sendo: o veículo, o jornalista e o personagem, que estabelecem 
uma relação de conflitos pelo jogo de poder pré-existente. É preciso também, 
em se tratando de uma narrativa jornalística, “reordenar cronologicamente 



Série Comunicação e Educação - Volume 5

298 |  Gecilene Magalhães Marinho Barros | Vânia Maria Torres Costa | Thiago Almeida Barros
Paulo Jorge Martins Nunes  

a intriga desde uma reconfiguração temporal, até compor uma história inte-
gral, com princípio, meio e final” (MOTTA, 2013 p. 111). Motta (2013) rela-
ciona o tempo e a intriga, aspectos profundamente analisados por Ricoeur 
(1994), eis então o caminho necessário e utilizado no processo de análise do 
objeto deste artigo: 

A recomposição das notícias em uma nova síntese ou acontecimento-
dramático (ou ainda acontecimento-intriga) gera um produto cultural 
novo e diferente, remete agora a uma antropologia da notícia. [...] pas-
samos a compreender a mimese jornalística não apenas como atividade 
de representação realista difusa do real fático, mas como uma atividade 
produtora de sentidos culturais, uma mimese histórica instituidora de 
realidade, formadora e constituidora do pensamento contemporâneo 
em todas as suas dimensões nessa afirmação (MOTTA, 2013, grifo do 
autor, p. 99-100).

Pensar sobre os desafios que compõem o processo de análise da 
narrativa jornalística e sua relação com os fatos do dia a dia, com os acon-
tecimentos e personagens cotidianos, também nos faz refletir sobre as in-
tencionalidades, os discursos existentes nesta construção e sobre os pactos 
preestabelecidos quando a notícia ou informação segue aquele e não este 
enquadramento. Neste contexto, podemos refletir sobre o efeito de verdade 
que Charaudeau (2007, p. 49) pontua: “está mais para o lado do ‘acreditar ser 
verdadeiro’ do que para o ‘ser verdadeiro’ [...] o que está em causa aqui não é 
tanto a busca de uma verdade em si, mas a busca de ‘credibilidade’”.

 No viés de representações ou recortes de mundo, Motta (2013) sina-
liza que o mundo todo não cabe no texto, e o que existem são performances 
do narrador e do destinatário, através de narrativas enquanto produtoras de 
sentido, com ponto de partida e chegada.

Análise da narrativa do “Programa Frequência MB” 

Motta (2013) propõe a análise crítica da narrativa e reforça a impor-
tância do contexto para a existência e compreensão narrativa. Debruçare-
mos-nos então sobre a análise da narrativa do programa “Belém 400 anos”, 
produzido por 11 alunos da Rádio Escola Conexão MB, no programa “Fre-
quência MB”, pelo direcionamento do autor sobre o caminho de reflexão na 
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composição da narrativa, pelos três planos de análise, e são eles, os planos da 
expressão ou do discurso/linguagem, da estória ou do conteúdo e da meta-
narrativa ou tema de fundo. 

A análise da narrativa incide principalmente sobre o plano da es-
tória (o foco está nas sequências das ações, encadeamento, enre-
do, intriga, conflito, cenário, personagens, seus papéis ou funções, 
etc.). Mas este plano está inexoravelmente dependente do plano de 
discurso ou da linguagem, sem o qual a estória não se projeta e as 
intenções comunicativas não se revelam. Além disso a análise difi-
cilmente se completará se relegar pouca atenção à relação entre os 
modelos de mundo ou metanarrativas de fundo (o terceiro plano) e 
os planos da linguagem e da estória, particularmente sobre a articu-
lação entre os modelos de mundo e os sentidos da estória (MOTTA, 
2013, p. 135).

Com o detalhamento da proposta de análise, o autor reforça que 
é de suma importância, para que haja a comunicação narrativa, o conheci-
mento aprofundado do todo da estória, processo este que facilita a compre-
ensão do início, do meio e do final. Objetivando alcançar o entendimento 
da totalidade da narrativa e o desenrolar do enredo, optamos pela transcrição 
geral do programa, para entender como as cenas vão ganhando conexões 
importantes através da relação de ordenação entre elas.

Plano da estória

Neste plano, podem ser identificados, de acordo com Motta (2013), 
as sequências das ações, encadeamento, enredo, acontecimento-intriga (nar-
rativa jornalística), cenário, personagens e suas atribuições.

Enredo, unidades nucleares, cenários, personagem e acon-
tecimento-intriga

Os alunos da Rádio Conexão MB são os narradores do programa 
“Frequência MB” e exploram a narrativa sobre “Belém 400 anos” organizan-
do os atos de fala em seis blocos na programação: 1. Gastronomia, 2. Danças, 
3. Vocabulário 4. Ervas Medicinais e a reportagem com Beth Cheirosinha, 
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5. Belém do Grão-Pará, e 6. Sons do Pará, como forma de organizar o todo 
da narrativa, através de uma sequenciação de ideias ordenadas, orientando o 
começo, o meio e o fim. 

No plano da estória, os seis blocos da narrativa citados como uni-
dades nucleares mostram as estratégias de encadeamento do narrador, sobre 
como organizam seus pensamentos relativos às representações da cidade de 
Belém. Para tanto, os alunos-narradores (locutores) elencaram elementos ge-
rais, que fazem parte da cultura paraense, a partir de suas respectivas visões 
de mundo. O enredo é a estória em si, que se constrói, neste caso, no cenário 
da cidade de Belém, em virtude de seu aniversário de 400 anos, de maneira 
linear, que se encadeia pelas unidades nucleares, e que constrói outros cená-
rios, através da narrativa em terceira pessoa.

 A primeira unidade nuclear, sobre a gastronomia paraense, apre-
senta as influências de outras culturas na alimentação local, com suas varie-
dades e modos de preparo, utilizando-se de uma linguagem clara. Há uma 
descrição significativa de elementos que compõem o cenário da narrativa 
(Quadro 2).

QUADRO 2: Transcrição de trechos da unidade nuclear

Locutor 1: Vamos falar de comida e, é claro, da gastronomia paraense.

Locutor 2: Essa gastronomia carrega consigo traços indígenas, portugueses, japoneses, sírio-
libaneses e africanos. Os elementos encontrados na exuberante natureza amazônica formam 
a base de seus pratos, com o acréscimo do camarão, caranguejo, pato e dos peixes, todos 
temperados com folhas e frutas nativas. 

Locutor 3: Isso mesmo, esse foi só o nosso primeiro assunto, se fôssemos aprofundar mais, 
passaríamos o programa todo falando a respeito, e na sequência falaremos sobre danças de 
nossa região.

Fonte: Programa Frequência MB “Belém 400 Anos”.

Na segunda unidade nuclear, os locutores abordam as danças da 
região amazônica, listando e escolhendo as danças da “pretinha da An-
gola” e o “carimbó” para explicar um pouco da estória. Pelas caracte-
rísticas sobre as danças, projetamos imagens sobre o cenário (Quadro 3).
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QUADRO 3: Transcrição de trechos da unidade nuclear

Locutor 1: Além do carimbó e síria, destacam-se também Lundu marajoara, xote 
bragantino, marambiré, pretinha da angola, vaqueiro do Marajó e outras.

Locutor 2: A dança da pretinha da angola surgiu no bairro do Umarizal, em Belém. [...] É 
de origem africana e foi trazida pelos escravos que se estabeleceram nas proximidades do 
Rio Tapajós, mais precisamente em Santarém, que juntamente se transformou num dos 
principais locais de difusão da dança.

Locutor 3: O carimbó é uma dança de roda do litoral do Pará, o nome se aplica ao tambor 
utilizado neste tipo de dança. O carimbó, acompanhado por tambores de árvores afinados 
a fogo [...] é considerado um gênero de dança de origem indígena [...] recebendo outras 
influências. Vamos falar agora sobre a história dos bairros de Belém.

Fonte: Programa Frequência MB “Belém 400 Anos”.

A terceira unidade nuclear trata sobre o vocabulário paraense, como 
expressões e gírias. Além do diálogo entre os locutores sobre o assunto, foi 
produzido e apresentado um spot4 com duração de 3min58s, como forma de 
complementar o entendimento sobre os significados do vocabulário paraen-
se, como as expressões “égua”, “te orienta”, “eu choro”, “di rocha”, desvelan-
do a cultura local através dos modos de fala através da narrativa. Na quarta 
unidade, os alunos trouxeram uma narrativa sobre as ervas medicinais da 
região (Quadro 4).

QUADRO 4: Transcrição de trecho da unidade nuclear

Locutor 1: Uma tradição de uma boa parte dos paraenses é tomar banho de cheiros com 
ervas vendidas no VeroPeso, por exemplo: alecrim, priprioca e jasmin. Essa herança foi 
herdada por indígenas e 50% dos paraenses tem em casa um vaso de “comigo ninguém 
pode”, planta muito tóxica, que os supersticiosos dizem que afasta o mal olhado.

Fonte: Programa Frequência MB “Belém 400 anos”.

Apesar de os locutores não pontuarem as fontes das informações ao 
longo de toda a programação, surge o elemento surpresa. É onde se revela 

4  É um fonograma utilizado como peça publicitária em rádio, feito por uma locução sim-
ples ou mista (duas ou mais vozes), com ou sem efeitos sonoros e música de fundo.
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o acontecimento-intriga da narrativa, pela reportagem feita com a vendedora 
de ervas Beth Cheirosinha, a personagem escolhida para legitimar a narra-
tiva sobre Belém. Sobre a narrativa e a intriga, Nunes e Costa (2016, p. 16) 
sinalizam:

A narrativa é um relato que sugere um percurso no tempo, produções 
de sentidos, atravessadas por estados de transformação, encaminhados 
a um desfecho. Trata-se de uma intriga, que tem como elemento es-
truturante a “dialética da continuidade-descontinuidade”, ou seja, um 
estado de equilíbrio, que desequilibra e tem como resolução o retorno 
ao equilíbrio.

Ao longo da reportagem, que teve duração de 5min18s, a vendedo-
ra de ervas Beth Cheirosinha falou sobre os seguintes pontos: a origem das 
ervas, quais os perfumes de ervas mais procurados, o modo de preparo e os 
benefícios do uso das ervas. Mas, neste momento, a identificação da perso-
nagem nos interessa (Quadro 5).

QUADRO 5: Transcrição de trecho da unidade nuclear

Locutor 1: A equipe da rádio escola Conexão MB entrevistou a erveira mais famosa do 
VeroPeso.
Beth Cheirosinha: Eu sou a Beth Cheirosinha, daqui do VeroPeso, de Belém do Pará, 
costumo dizer assim, eu trabalho com as ervas medicinais há 49 anos, agora segunda 
feira próximo, vai completar 50 anos que eu estou aqui no mercado. Basta acessar Beth 
cheirosinha VeroPeso, que vai direto na página.

Fonte: Programa Frequência MB “Belém 400 Anos”.

Este trecho traz o ponto alto da narrativa jornalística sobre Belém, 
com a identificação da personagem, no caso, uma popular figura pública 
paraense, fornecendo, assim, respaldo ao ato de fala, através do efeito de 
verdade. Para Motta (2013), há uma negociação simbólica entre o veículo, 
jornalista e o personagem. 

A quinta unidade nuclear do programa traz uma narrativa sobre a 
história da cidade de Belém, aproveitando a ligação com a unidade anterior 
sobre as ervas e o contexto do VeroPeso. As sequências sinalizam coerência 
na ordenação dos cenários da narrativa (Quadro 6).
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QUADRO 6: Transcrição de trecho da unidade nuclear

Locutor 1: A história do VeroPeso está ligada diretamente a da cidade de Belém do Grão-
Pará. Fundada em 1616, às margens do igarapé de nome Piri, que deságua na Baía do 
Guajará, no ponto em que se vislumbra a desembocadura do caudaloso Rio Guamá, logo 
nos primeiros tempos, no século 16, a aldeia, referida como cidade do Pará, cresceu em 
torno do Forte do Castelo, e do colégio e igreja dos jesuítas, embrião da capital.

Fonte: Programa Frequência MB “Belém 400 Anos”.

A sexta unidade, sobre as músicas de cantores paraenses, é o ponto 
de chegada, mas vale ressaltar que as canções saltam como narrativa ao lon-
go da programação e dentre o repertório musical selecionado pelos alunos 
como forma de representar a cidade de Belém em sua diversidade, destacam-
se: “Voando pro Pará” (Joelma), “Olho de boto” (Nilson Chaves), “Balanço 
Criolo” (Dona Onete), “Ai menina” (Lia Sophia), “Canto de carimbó”, “Luar 
luar”, “Canto de atravessar” (Banda Calypso), “Conquista” (Wanderley An-
drade), “Lambadas III” (Fafá de Belém), “Respira/Molho negro” (Madame 
Saatan). Nesta unidade, alunos falam das diferentes influências existentes na 
música paraense, como do rock e do reggae (Quadro 7).

QUADRO 7: Transcrição de trecho da unidade nuclear

Locutor 1: O rock paraense teve uma forte representação não só no cenário nacional, como 
na cultura regional, e teve grandes nomes, que são lembrados até hoje, como o nosso mestre 
Laurentino, que completou seus 90 anos.

Locutor 2: Também em Belém do Pará não se vive só de brega, carimbó, Calypso e rock.
Locutor 3: Isso mesmo! Escondido por falta de apoio da mídia, um dos maiores movimentos 
de reggae do país em Belém, tem como um dos pioneiros “Ras Alvin”, que possui uma barraca 
há muito tempo, uma barraca no centro da cidade, onde podemos encontrar verdadeiras 
raridades.

Fonte: Programa Frequência MB “Belém 400 anos”.

Observamos que os alunos constroem, neste quadro, uma narrativa 
que dialoga com os diversos ritmos e estilos musicais existentes em Belém, 
fomentando a representação de uma cidade que simboliza, além dos estilos 
carimbó, calypso e brega, uma história construída com outras influências 
musicais, como o rock e o reggae.
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Plano da expressão (linguagem e discurso)

Neste plano, é possível compreender as intencionalidades comu-
nicativas e os efeitos pretendidos da narrativa. Segundo Bakhtin (2000 apud 
MAGALHÃES, 2003, p. 81), “captamos, compreendemos, sentimos o intuito 
discursivo ou o querer do locutor que determina o todo do enunciado: sua 
amplitude, suas fronteiras”.

Na locução do programa, identificamos marcas do vocabulário pa-
raense e traços na linguagem informal que imprimem espontaneidade e pro-
ximidade com o ouvinte, como as expressões que surgem no contexto: “para 
os mais íntimos”, “hum, me deu até fome agora”, “é isso mesmo, pessoal”, 
“nosso vocabulário é gostoso”, “vumbora falar do nosso vocabulário belenen-
se?”, “tu é doido, é? tô amando falar assim”.

A exemplo do spot sobre o vocabulário paraense, a narrativa é tecida 
de forma a contemplar algumas formas e expressões utilizadas no linguajar 
local, atentando para diversos contextos e a entonação, para representar as 
marcas linguísticas dos paraenses. As expressões/palavras mais utilizadas nes-
ta narrativa pelos alunos foram “aplica na jugular”, “arreda”, “axí, credo”, “di 
rocha”, “borimbora”, “capar o gato”, “dá teus pulos”, “dando passamento”, 
“dar uma forra”, “égua”, “o pau te acha”, “te orienta”, “só o creme”, “vai te 
lascar”. É interessante dizer que o locutor vai apresentando os significados: 
com relação à palavra égua, ele a define como expressão de satisfação, admi-
ração, raiva, alegria, espanto ou tristeza. 

Na unidade nuclear sobre vocabulário, o locutor do programa fala 
que a linguagem típica é carregada de cultura, de uma beleza única e prin-
cipalmente usual: “nós jamais a deixaremos morrer, pois, há quem tenha 
orgulho imenso de falar: ‘égua’, ‘pai d’égua’” (FREQUÊNCIA MB, 2016). 
Podemos assim dizer que sua intencionalidade é mostrar o valor e o orgulho 
das expressões utilizadas em sua cidade e a influência cultural neste processo 
de significação das palavras. 

Plano da metanarrativa (modelos de mundo)

A representação de Belém pelos alunos da Rádio Conexão MB é 
materializada na narrativa cheia de sentidos do programa apresentado na 
Feira do Livro. Porém, os elementos que compõem o todo da narrativa, desde 
a escolha do repertório musical, a pauta, os caminhos da narração, o cenário, 
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a linguagem e a escolha da vendedora de ervas Beth Cheirosinha como per-
sonagem de referência, sinalizam o pacto de comunicação entre os locutores 
e a materialização de seus modelos de mundo. Na visão dos alunos, Belém 
é construída através da gastronomia, danças, músicas, o vocabulário e as er-
vas. Porém, o contexto da capital do Pará abarca também outros elementos, 
diversos significados e atores.

Os alunos organizaram os elementos da narrativa conforme suas 
impressões sobre o mundo, o que determinou a escolha dos caminhos. A 
reportagem sobre o cotidiano de Beth Cheirosinha pode ser considerada um 
momento de relevante representatividade, pela relação entre as visões de 
mundo dos locutores e da famosa vendedora de ervas, imbricadas na narrati-
va. Outro aspecto está na forma que o vocabulário paraense ganha lugar de 
destaque ao longo da narrativa. Contudo, deve-se atentar para a necessidade 
de fugir dos estereótipos, uso de clichês ou das expressões generalizantes, 
como “99% dos paraenses usam a palavra égua”, “a erveira mais famosa”, 
que, ao serem usadas para dar ênfase, acabam rotulando comportamentos, 
no caso específico, o do paraense.

Considerações finais

No conteúdo radiofônico, a análise das unidades nucleares e suas 
intencionalidades no processo de construção dos sentidos foi fundamental 
para a estruturação dos conectivos e da percepção do todo, que mostra 
uma representação de Belém a partir de estereótipos e temas que possuem 
visibilidade nos meios de comunicação nacionais. A estrutura narrativa 
apresenta a cidade, em seus 400 anos, a partir de peculiaridades pontuadas 
recorrentemente por grandes redes de televisão e outros sujeitos emissores 
de grupos dominantes, como programas especiais, reportagens, telenove-
las, entre outros. Esses resultados abrem caminho para questionamentos 
sobre como estes saberes são trabalhados em sala de aula e sobre como o 
processo educacional pode oferecer diferentes fontes de conhecimento e 
pesquisa para seus estudantes.
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