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Resumo 

O presente artigo aborda o uso do meio radiofônico pela Comunidade Católica Oásis. A 

Comunidade Oásis está na sintonia FM 107.9 e AM 1370, com cobertura Caxias do Sul, 

Flores da Cunha. A rádio vive de doações e é do segmento religioso. O método utilizado 

foi o estudo de caso. O objetivo foi analisar a grade de programação a partir da unidade 

básica do recurso radiofônico. Os resultados evidenciam que a grade de programação 

contribui para que se forme em torno do rádio uma comunidade de ouvintes. A 

sistematização dos recursos radiofônicos mais recorrentes tem como destaque o uso da 

liturgia diária. Os resultados revelam a incompatibilidade entre o rito católico e a 

linguagem radiofônica. Também se abrem novas possibilidades quanto o tradicional 

argumento de que os rádios reduziram a religião ao aspecto privado e isolado. 
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1. Lacunas Teóricas 

O trabalho de Campelo, Lopez e Prata (2014) incentiva, antes mesmo de 

expor seus achados teóricos sobre as concessões de rádio religioso no Brasil, novas 

pesquisas com recorte em um programa de rádio ou uma grade de programação 

completa. Uma pesquisa mais ampla nos inventários de artigos, teses e dissertações com 

o tema do rádio, no âmbito nacional e regional (o estado do Rio Grande do Sul), por 

Haussen (2011) e Klöckner (2008) respectivamente, trazem outra evidência de que 

desde 1991 a explanação sobre os gêneros radiofônicos ainda é uma lacuna teórica. 

Conclui-se que a especificidade do gênero religioso aparece timidamente nos trabalhos 

divulgados nas associações, sociedades e revistas científicas da área de comunicação. 

Esse trabalho buscar preencher essa demanda e avança empreendendo a tarefa de 

atender as preocupações epistemológicas propostas por KISCHINHEVSKY et al. (2015), 

focado em compreender os sentidos dos materiais coletados. 
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2. As Rádios Mãe de Deus 

As rádios Mãe de Deus têm alcance nas cidades de Caxias do Sul e Flores da 

Cunha nas frequências FM 107.9 e AM 1370, respectivamente. As rádios possuem 23 

anos de existência. As emissoras não veiculam propaganda comercial e são mantidas 

por contribuintes. A responsável pelo funcionamento da rádio é a Comunidade Oásis, 

uma associação de fiéis leigos, fundada em 1988 por Maria Francisca Crocolli Longhi. 

Tem como co-fundadores Mosart Roque Longhi e Gislaine Tronco Benedetti. Esse 

grupo se enquadra no que a Igreja chama de Novas Fundações ou Novas Comunidades. 

Todo trabalho desenvolvido na rádio é realizado pelos membros da comunidade. 

 

3. O conceito-chave da pesquisa: Recurso Radiofônico 

Um estudioso referência na área, Ferrareto (2000), explica que ao relacionar 

programa, programação e formato, o programa é a unidade básica. No entanto, López 

Vigil (2003) cunhou o conceito de recurso radiofônico. Através desse conceito é 

possível identificar um componente primário na estrutura da linguagem radiofônica e 

contribui com esta perspectiva de analise
3
. O recurso radiofônico sistematiza as ações 

desenvolvidas pelos locutores/produtores ao longo da veiculação sonora.  

Seguindo essa lógica, alguns autores dizem que a entrevista ou a nota 

de imprensa são recursos, uma vez que estão incluídas em outros 

formatos mais amplos, como, por exemplo, uma reportagem. Não 

podemos fazer confusão. Se a entrevista puder ser transmitida 

independentemente mantendo seu significado, então será um formato, 

caminha por si. Mas se editarmos a entrevista e pegarmos dela apenas 

um fragmento para documentar uma notícia, esse fragmento será 

apenas um recurso radiofônico do serviço da notícia, nada mais. O 

formato, nesse caso, será a nota documentada. (LÓPEZ VIGIL, 2003, 

p. 126). 

De acordo com o critério de autonomia, o autor esclarece uma diferença 

sutil entre os conceitos de formato e recurso radiofônico. Diferente do formato, o 

recurso apresenta um significado unívoco. É claro o status técnico do conceito, mas não 

nos detemos na condição material do recurso radiofônico. Sendo assim uma discussão 

mais apurada do termo é incontornável já que a investigação sobre o rádio apenas na 

                                                 
3 A escolha foi feita também em virtude do prazos de desenvolvimento da pesquisa. 
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dimensão material e tecnológica restringe as análises ao aspecto distributivo dos sinais 

de som. Brecht (1932) diz precisar “convertê-lo (o rádio) de aparelho de distribuição em 

aparelho de comunicação” (idem, p. 42). 

A dinâmica da comunicação necessita imprescindivelmente desse suporte, 

mas se limitar a ele é perder muito de sua riqueza. O ato de comunicar impõe um olhar 

irrenunciável sobre as redes simbólicas. O material simbólico consiste na malha 

dinâmica, em que está tecido a forma de ser/estar do homem, que ultrapassa qualquer 

parâmetro de causalidade (a tradicional fórmula emissor-receptor) e mesmo o advento 

da experiência à consciência. 

Mesmo com uma fragilidade no que tange a disciplinarização do campo, é 

notório que o esquema ‘emissor-mensagem-receptor’ seja útil nos primórdios dos 

estudos das ciências da comunicação. Ao situar esse trabalho em sua área especifica, 

Fausto Neto (2008) no texto “Fragmentos de uma «analítica» da midiatização” marca a 

transição do fenômeno comunicacional da dimensão material para “uma nova 

ambiência, novas formas de vida, e interações sociais atravessadas por novas 

modalidades de “trabalho de sentido” (idem, p. 92). Argumento esse corroborado por 

Martino (2001) ao explica o mecanismo que esta tecnologia regula a participação do 

individuo na sociedade. Dessa forma, os homens não apenas se organizam entre si, mas 

carregam simbioticamente uma relação com esses meios que, este último por si só já 

cria um ambiente. A própria realidade é construída através de uma articulação em que 

meios e homens se redefinem na produção de sentidos (Mcluhan, 2005).  

Sendo assim, o recurso radiofônico circunscreve as ações de 

locutores/produtores em que os ouvintes também são ativos no exercício de formação de 

sentidos. Mesmo separado a quilômetros de distância, o ouvinte é co-dirigente de um 

contexto que aparentemente é dirigido por quem está no comando da rádio. Na 

problemática do rádio religioso é importante ressaltar que a comunicação conduz a uma 

experiência com Deus, que lança o ouvinte numa quase ruptura completa com o que 

ouve. Tanto no sentido discursivo, apelando tanto para o silêncio como para uma 

dimensão transcendental. A oração ou palavra que o locutor comunica é uma pedra de 

toque da experiência de quem ouve, abrindo horizonte das diversas possibilidades de 

encontro entre o ouvinte e Deus (e também um não-encontro). 
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Outro paradoxo da reprodutibilidade: o rádio se propaga para um público 

múltiplo e simultâneo, mas se dirige individualmente a cada ouvinte (Mcleish, 2001). 

Assim o recurso radiofônico é conceituado como um componente que comunica 

individualmente, lançando o ouvinte em um contexto maior de significação e rede 

simbólica. E essa presença-ausente altera o locutor que supõe o contato face a face 

doouvinte que o escuta: “ele está falando com alguém”. (idem, p. 89). 

A Rádio Mãe de Deus transborda em outros meios. Além de poder ser 

escutada onde o espectro tem cobertura, a rádio também está disponível em streaming 

pela internet: no portal da Comunidade Oasis, no portal das próprias emissoras e através 

de um aplicativo para dispositivos móveis. Esse software está disponível para download 

no site da rádio. Kischinhevsky e Benzecry (2013) cunharam o termo rádio expandido. 

No portal da rádio, o ouvinte pode escutar desde quadros até edições inteiras de 

programas. A rádio deixa disponível tanto os programas que estão no ar, como 

possibilita um acervo dos programas mais antigos. 

O slogan “Uma nova mentalidade em comunicação” pode ser escutado em 

vinhetas ao longo da programação. A fundadora Maria Francisa no programa “Em 

Espírito e Verdade” do dia 15 de outubro de 2015 explica com mais detalhes essa 

expressão: 

Tenho certeza que tantas vezes você se sente abraçado, tantas você se 

sente consolado, fortalecido, por aquilo que escuta, que experimenta 

através dessas rádios.  É uma nova mentalidade de comunicação. O 

mundo tem comunicado tanta sujeira, não é verdade? (O mundo) tem 

amedrontado as pessoas, tem acuado as pessoas... Notícias fabricadas, 

notícias tendenciosamente comunicadas para gerar um povo medroso, 

um povo sem força interior. As rádios Mãe de Deus amam você. 

Talvez você diga assim: puxa, nem sabe se eu tô escutando, ou não. 

Não importa! O amor não precisa ser visível. Assim como a energia 

elétrica. Você vê a lâmpada acesa, mas você não vê o que corre nos 

fios. A não ser que você ponha a mão num fio desencapado. Assim é o 

amor... O amor corre. E se ele acha um coração bem disposto, ele 

provoca luz assim como a lâmpada. 

 

O depoimento da fundadora da Comunidade, realizado ao vivo, reitera o 

aspectos enxertados no conceito de recurso radiofônico. Uma oração, um comentário 

veiculado pelo rádio se espalha aos milhares de receptores, mas é dirigido 

individualmente. O nome da Comunidade, Oásis, é imagem para ouvinte de um espaço, 
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um ambiente. A comunicação busca atingir o locutor no aspecto afetivo, modificando a 

sua realidade recorrendo a idéia de um lugar paradisíaco. O uso do rádio ultrapassa o 

esquema discursivo e sensível.  Apresentadores, ouvintes e um ser transcendental se 

cruzam e detonam contínuas e imprevisíveis experiências através do trabalho de sentido. 

4. Metodologia 

O método escolhido para a investigação é o estudo de caso. A metodologia é 

fundamentada na proposta de Marli André (2008). Utilizamos o estudo de caso por uma 

solicitação do objeto escolhido para investigação. Esse componente mínimo
4
 que 

compõe a grade se faz necessário porque se pretende através dele extrair o fenômeno de 

uso do rádio por uma nova fundação da Igreja Católica. A escolha pelo método também 

se justifica porque a construção da grade possui uma lógica própria, profundamente 

atrelada ao surgimento da Comunidade Oásis e totalmente executada por seus membros. 

Essa forma de estruturação e manutenção torna o contexto específico para se adequar ao 

estudo de caso. 

O objeto escolhido é a grade
5
 de programação das rádios Mãe de Deus. Vale 

dizer que o sentido não está estritamente na discriminação em informações pontuais 

como nomes e horários dos programas. Como os objetos do mundo existem mediante o 

sentido que o homem dá, a perspectiva é que a análise da grade oferece dados da 

comunidade que a produz. A grade, de segunda a sexta, organiza os programas na 

seguinte ordem: 

Quadro 1 – Grade de programação de segunda à sexta 

Horário Programa 

00:00 - 05:00 Você não está só 

05:00 - 05:30 Vamos a casa do Senhor 

05:30 - 06:00 Recita do Santo terço 

06:00 - 07:15 Caminho de esperança 

07:15 - 08:00 Despertai para o mistério 

08:00 - 09:30 Em Espírito e Verdade 

09:30 - 10:00 Informativo sócio amigo 

10:00 - 11:00 Panorama 

                                                 
4
 No capítulo 1 é detalhado o conceito de recurso radiofônico. 

5
 O site da rádio e o aplicativo para smartphone disponibilizam uma página com a transcrição da 

grade. Até a finalização desse artigo, os programas veiculados não correspondiam aos 

informados nesses meios. A grade descrita foi organizada de acordo com a escuta da rádio 

realizada pelo autor do artigo. 
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11:00 - 12:00 Esplendor da Verdade 

12:00 - 12:30 Santa Missa 

12:30 - 13:00 Jornal do Vaticano 

13:00 - 13:15 Momento de reflexão 

13:15 - 13:30 Rádio Notícias 

13:30 - 15:00 Tarde dos amigos 

15:00 - 15:30 Terço da misericórdia 

15:30 - 17:30 Estação musical 

17:30 - 18:00 Vamos a casa do Senhor 

18:00 - 18:30 Recita do Santo terço 

18:30 - 19:00 Catecismo 

19:00 - 20:00 Voz do Brasil 

20:00 - 21:00 A Mãe de Deus visita a tua casa 

21:00 - 22:30 De mãos unidas 

22:30 - 23:00 Vamos a casa do Senhor 

23:00 - 23:30 Recita do Santo terço 

23:30 - 00:00 Musical Fim de noite 

 

Quadro 2 – Programação aos sábados e domingos  

Sábado Domingo 

Horário Programas Horário Programas 

00:00 às 05:00 Você não está só 00:00 às 06:00 O Dia do Senhor 

05:00 às 05:30 Vamos a casa do Senhor 06:00 às 06:50 Momento Musical 

05:30 às 06:00 Récita do Santo Terço 06:50 às 07:20 Vamos a casa do Senhor 

06:00 às 07:15 Caminho de Esperança 07:20 às 08:45 Momento Musical 

07:15 às 08:00 

Voz de Flores da Cunha e 

Nova Pádua 08:45 às 09:00 Jornal da Igreja 

08:00 às 10:30 De Campo e Luz 09:00 às 10:00 Santa Missa 

10:30 às 11:30 De cima dos telhados 10:00 às 12:00 Alegrai-vos no Senhor 

11:30 às 12:00 Momento Musical 12:00 às 19:00 

Momento Musical e 

Quadros 

12:00 às 12:30 Angelus & Musical 19:00 às 20:00 Santa Missa da Catedral 

12:30 às 13:00 Jornal do Vaticano 20:00 às 21:00 Santa Missa (Com. Oásis) 

13:00 às 13:15 Terço Bizantino 21:00 às 22:30 De mãos unidas 

13:15 às 13:30 Rádio Notícias 22:30 às 23:00 Vamos à casa do Senhor 

13:30 às 15:00 Tarde dos amigos 23:00 às 23:30 Récita do Santo Terço 

15:00 às 15:30 Terço da Misericórdia 23:30 às 00:00 Musical fim de noite 

15:30 às 17:30 Estação Musical   

17:30 às 18:00 Vamos à Casa do Senhor   

18:00 às 18:30 Momento Musical   

18:30 às 19:00 Curso Bíblico   

19:00 às 19:30 Récita do Sto Terço   

19:30 às 20:00 Momento musical   

20:00 às 21:00 

A Mãe de Deus visita a tua 

casa   
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21:00 às 22:30 De mãos unidas   

22:30 às 23:00 Récita do Santo Terço   

23:30 às 00:00 Musical fim de noite   

A coleta de dados foi realizada através de escuta ambiental, escuta em si, 

atenção concentrada e escuta por seleção (Ferraretto, 2000) da grade programação no 

período de janeiro a fevereiro de 2015. Foram acompanhados todos os programas de 

segunda a domingo, em todos os horários, nas diversas modalidades de escuta 

elencadas. A técnica utilizada foi a ‘observação’ participante e os instrumentos foram o 

diário de bordo e gravações de trechos da programação.  

A rádio foi ouvida pelo celular, através do aplicativo disponibilizado no 

portal para dispositivos android. A rádio também foi escutada pela internet, transmitida 

em streaming.  

O problema central de pesquisa é: Como os sentidos que emergem na 

programação da rádio Mãe de Deus revelam o uso da Comunidade Católica Oasis do 

meio radiofônico? As questões norteadoras são: Quais os recursos radiofônicos 

utilizados na programação? Quais sentidos emergem no uso dos recursos pelos 

membros da Comunidade? Como os sentidos configurados revelam o uso da 

Comunidade do meio radiofônico? 

 

5. Discussão dos resultados 

O recurso radiofônico
6
 recorrente nos programas veiculados e dá unidade a toda 

programação é o uso da liturgia diária
7
. No programa ‘Em Espírito e Verdade’ é 

utilizada a expressão ‘agenda de Deus’ para se referir a liturgia. Já no programa 

‘Caminho de esperança’ é transmitida a leitura e comentário do Evangelho do dia 

gravado pela fundadora da comunidade. Outros programas que veiculam essa gravação 

da fundadora são ‘A Mãe de Deus visita a tua casa’ e ‘Você não está só’.  Já nos 

programas ‘Tarde dos amigos’, ‘De campo e luz’ e ‘Alegrai-vos no Senhor’, faz-se a 

leitura e comentário de uma das leituras da liturgia diária, com o comentário do próprio 

locutor.  

                                                 
6
 O artigo é um recorte da um trabalho monográfico apresentado como trabalho de conclusão de curso. 

Devido ao limite de páginas se priorizou descrever e discutir com profundidade apenas dois recursos 

radiofônicos que apareceram nos resultados. O critério foi o que o recurso que mais se destacou e o mais 

pertinente para uma discussão com a bibliografia vigente. 
7
 A liturgia diária é um calendário que a Igreja determina das leituras bíblicas para serem 

utilizadas nas celebrações eucarísticas. Para cada dia existe a memória de um santo e as festas 

litúrgicas. 
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Na teologia, autores consagrados não são unânimes quanto à veiculação do rito 

litúrgico por meio dos meios de comunicação. Uma tentativa de resolução é do autor 

Francisco Taborda (1976). Dentro da amplitude que constitui a Liturgia, o teólogo faz a 

seguinte defesa: 

 

Rádio e TV não são lugar e instrumento da liturgia, mas do querigma. 

A liturgia que lhes convém e, no máximo, uma liturgia da Palavra, que 

nada mais é que a proclamação da Boa Notícia do Evangelho, usando 

como meios de expressão elementos da tradição litúrgica adaptáveis 

aos meios de comunicação social em questão, enriquecendo a 

proclamação da Palavra com a resposta da oração. (idem, p. 78)  

 

Dessa forma, observa-se que a Comunidade utiliza o texto bíblico, seja nos 

recursos de comentário, leitura ou oração. É evidente a valorização e exploração do rito 

oficial da Igreja. O ponto máximo de uso desses recursos é o programa ‘Vamos a casa 

do Senhor’, que percebe-se seguir as indicações teológicas indicadas por Taborda. Os 

apresentadores inovam o uso da bíblia, se for tomado como parâmetro a recomendação 

do teólogo. A comunidade adapta o método da lectio divina. Eles não se restringem a 

proclamação das leituras, mas estimulam o ouvinte a meditá-lo. Os apresentadores 

lançam questões sobre o texto, fazem analogias e aplicam a situações cotidianas. Esse 

recurso contribui para descrever a cena narrada no texto e esgotá-la ao máximo, 

expondo os detalhes. 

Os programas que utilizam esse recurso, não apenas o ‘Vamos a casa do 

Senhor’, têm em comum mobilizarem os ouvintes a responderem a passagem meditada 

com a oração e contemplação. A própria ruminação da cena, já induz a contemplação. 

Neste quesito, a respeito do recurso radiofônico da resposta oracional do ouvinte à 

leitura bíblica, se levanta uma crítica.  

No programa ‘Vamos a casa do Senhor’, as pausas na fala do apresentador são 

feitas mediante a ‘subida’ do plano de fundo. Ou seja, as pausas feitas pelo apresentador 

entre blocos de fala, ou interpelação ao ouvinte, ou tempo para o ouvinte realizar sua 

prece, nesse ínterim se põe um som instrumental que já acompanha o locutor ao fundo 

durante todo curso do programa. Parece que a linguagem radiofônica nesse quesito se 

mostra intransigente com a adaptação do método da lectio divina. Martino (apud 

Martino, 2012) enfatiza em diversos escritos um argumento já adaptado de Thomas 

Meyer: 
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[...] é possível dizer que nas religiões midiatizadas há uma tensão 

permanente entre a lógica da instituição religiosa e a lógica dos meios 

de comunicação na medida em que não se trata de uma ferramenta 

inerte de divulgação mas, ao contrário, tem uma maneira própria de 

funcionamento (idem, p. 114). 

 

A afirmação do estudioso da comunicação declara a sujeição do rito a linguagem 

radiofônica, exigindo adaptações quanto a forma que ele é realizado. O documento ‘A 

interpretação da bíblia na Igreja’ redigido pela Pontifícia Comissão Bíblica causa mais 

desconforto ao pontuar que a Liturgia da Palavra “não consiste em uma simples 

sucessão de leituras, pois deve comportar igualmente tempos de silêncio e de oração”. 

Taborda (2013) ao comentar a constituição conciliar Sacrosanctum Concilium reforça 

esse argumento: 

 

Participa-se da liturgia – e muito profundamente – através do silêncio! 

A observação é hoje talvez ainda mais pertinente, dado que nossa 

cultura detesta o silêncio. Entretanto, para que o “silêncio sagrado” 

surta seu efeito e corresponda à sua finalidade, será necessário educar 

os fiéis, de forma que saibam utilizar os momentos de silêncio e não 

pensem que algo falhou naquela hora (idem, p. 29). 

 

O teológo usa a expressão “falha” na construção da unidade de sentido do 

participante da Igreja física. Para prosseguir com a discussão se abre uma digressão 

sobre o distintivo da comunicação oral no ambiente radiofônico. A oralidade por si 

mesma já interpela o interlocutor. Nesse caminho, a epistemologia dos estudos do rádio 

entra em confronto com seu próprio objeto. Sobre esse contato ‘direto’ ou caráter de 

verossimilhança imprimido pelo som reproduzido, uma tese da filósofa Marcia 

Schuback (1996), ao refletir sobre a fenomenologia do silêncio, nos aproxima desse 

pensamento: 

A sua palavra ou seu modo de dizer não é signo de uma outra coisa, de 

algo inteiramente fora de alcance, mas a circunstanciação ou 

manifestação de uma recusa silenciosa, que pertence ao próprio ser. 

(idem, p. 23) 
 

A linguagem do rádio não é um substituto de um referente para apresenta-lo em 

outro código. A linguagem do rádio imita mesma experiência de imersão sonora que 

fazemos no mundo, apenas isolando os ouvintes dos outros sentidos, já que na vida 

concreta os utilizamos simultaneamente. A técnica da acustumização possivelmente 

desenvolvida por Pitágoras é um percussor clássico dessa tecnologia (RODRIGUEZ, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

2006). E McLuhan (2005) atualiza tal pensamento ao dizer que “Se sentamos e 

conversamos no escuro, as palavras de repente adquirem novos significados e texturas 

diferentes (p. 148)”. Ferrareto (2000) corrobora ao dizer que “guardadas as proporções, 

pode-se comparar a comunicação radiofônica a uma palestra realizada em um enorme 

auditório às escuras (p. 25)”. E ainda confirma Gioseffi (1997): 

 

Pode-se dizer que esse “sentir com” é o que constitui a religiosidade 

ambiente, característica da pós-modernidade para qual aponta 

Maffesoli. “De fato, o vínculo religioso não mais está limitado a 

instituições e lugares que seriam reservados a ele” (GIOSEFFI, 1997, 

p.118).  

 

Retornado a citação de Taborna (2013) translada-se a realidade do espaço 

físico para o programa de rádio como se a liturgia fosse realizada numa sala escura, mas 

o que está em jogo é marca de oralidade que ambienta o ouvinte na malha simbólica. De 

fato, caso haja momento prolongado de silêncio no rádio (e este não seja antecipado ou 

sinalizado pelo locutor), a escuta do ouvinte vai supor uma “falha” no aparelho, na 

transmissão ou locução, ou melhor uma desambientação. Concluindo que tal 

procedimento força a alteração do rito original, já que existe tal desconforto e para 

minimizá-lo a rádio utiliza alguns segundos da música instrumental. O uso do silêncio, 

que se mostra indispensável para o rito, é confuso e desconcertante para a linguagem 

radiofônica na especificidade do gênero religioso. 

O programa ‘A Mãe de Deus visita a tua casa’ é um destaque, dentre outros já 

descritos, que apresentam apenas a leitura e comentário do Evangelho gravado pela 

fundadora da Comunidade. Essa formatação se mostra menos problemática já que a 

centralidade de fato é a Proclamação. No entanto no ‘Vamos a casa do Senhor’, isso se 

mostra de difícil solução já que o uso da bíblia é feita pelo método da lectio divina. 

Thomas MacPherson (apud BALDINI) problematiza ainda mais a questão: 

 

Existem coisas que simplesmente não podem ser ditas. Se ninguém 

tenta dizê-las, não aparece o problema; mas quem o tenta, deve 

suportar suas consequências (idem, p. 969). 

 

Ainda tratando sobre o destaque dado ao recurso radiofônico das leituras bíblicas 

e se encaminhando para a disciplina sociológica, a Palavra lida ainda que não se desvele 

seu significado, se configura no mito. Nessa visão é possível captar a rede simbólica que 

(re/des)constrói através do gênero religioso. O conceito de mito é explorado largamente 
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na sociologia maffesoliana, uma sociologia comprometida com o imaginário. Maffesoli 

(1998) diz: 

 

Isto posto, as mídias contemporâneas, não visualizando apenas as 

grandes obras de cultura, mas imaginando a vida de todos os dias, 

representariam o papel destinado às diversas formas de palavra 

pública: assegurar por meio do mito a coesão de um conjunto social 

dado (idem, p. 62). 

 

O programa ‘Vamos a casa do Senhor’ oferece um encontro em que o ouvinte se 

reconhece na matriz, ‘a palavra pública, a fôrma: o horizonte de compreensão bíblico. 

Munido desse conceito, pode-se dizer que o texto da bíblia torna as pessoas, mesmo 

dispersas, sem se verem face a face, parte integrante de uma comunidade. A audição do 

programa mediante esse recurso reforça os valores evocados e pertinentes a comunidade 

cristã. É interessante perceber que os valores não são apenas apresentados aos ouvintes, 

mas existe um esforço, uma súplica para adquiri-los através da oração, se desdobrando 

na formação comunitária. 

Um recurso comum em todos os programas e através de spots, entre um 

programa e outro, é a divulgação das atividades da própria comunidade, mas também de 

outras comunidades na cidade e de movimentos da Igreja, como a RCC. Os programas 

sempre reservam um bloco para divulgação dos eventos da própria comunidade, 

motivando os ouvintes ao encontro presencial. Esses dados ampliam as discussões 

iniciadas em Freitas e Nascimento (2012): 

 

Parece-nos que a polifonia da fé na programação radiofônica contribui 

para alterar a noção de religião, que muda substancialmente na medida 

em que sua ambiência deixa de ser estruturada pela simbólica do 

campo religioso e de seus locais sagrados (igrejas e templos), sendo 

permeada agora pelo simbolismo da cultura das mídias (FAUSTO 

NETO, 2008). Este lócus - o da mídia radiofônica - proporciona 

processos de ajuntamentos dos fiéis em torno de uma espécie de 

comunidade na qual se vive de modo intenso e peculiar, 

compartilhando um modo de fazer religião inspirado nos "gêneros", 

estilos e linguagens das mídias. (FREITAS; NASCIMENTO, 2012, p. 

13-14) 

 

A afirmação das autoras é controversa. Já constatamos que uso do meio 

radiofônico por religiosos passa a agregar os fiéis em torno do meio. Mas ao mesmo 

tempo acena um resultado ambíguo. Os dados dessa pesquisa apontam que o recurso 

radiofônico, de divulgação dos eventos na comunidade, remete a condução desses 
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ouvintes para esse lugar físico. A relação ouvinte-rádio se estabelece simultaneamente 

meio da rádio Mãe de Deus e com encontros na sede. Sobre esse aspecto, um locutor da 

rádio durante o programa Estação musical no dia 3 de fevereiro de 2015 comenta: 

 

(...) Hélio, eu te digo, depois que eu fiz aquela experiência com Deus 

através do retiro, a gente tem sede de Deus. Você tem sede de Deus, 

então, dai... você, não te apetece ouvir outra rádio. Porque você 

experimentou Deus, você não vai querer preencher de vazio, você vai 

querer aquele Deus que você experimentou. E a rádio... meu Deus! É 

isso que eu quero beber, esse alimento mais sólido, mais bom que eu 

quero. Aí eu continuei ouvindo (...) 

 

O locutor torna evidente um movimento inverso. A experiência religiosa vivida 

no mundo concreto, que possivelmente ocorreu na comunidade, no contato corporal, o 

direciona a audição da rádio. O mesmo argumento é  constatado por Gislaine Benedetti: 

 

A grande maioria das pessoas diz isso: vocês são para mim, minha 

companhia, são minha companhia diária. O que significa companhia? 

Aquele que caminha do lado. Então, aqueles que a gente pensava que 

estavam buscando a rádio para ser evangelizado, somente assim pra 

encontrar o próprio Deus, hoje assim nós percebemos...sim, as pessoas 

estão encontrando a evangelização, a palavra, mas estão encontrando 

na pessoa humana, na humanidade de cada de um de nós, do que 

dizemos, também a companhia. A solidão das pessoas é muito grande 

hoje, Aline. A solidão interior... (BOF, 2009, p. 146).  

 

 

 

 

6. Considerações Finais 

A presente pesquisa problematiza o uso do rádio pela Comunidade Católica 

Oasis. A Comunidade Oasis administra as Rádios Mãe de Deus, cujas faixas são FM 

107.9 e AM 1370, com sede em Caxias do Sul e Flores da Cunha. A rádio é mantida por 

doações dos ouvintes e transmite uma programação 100% religiosa. Para se alcançar tal 

analise foi escolhido a grade de programação como objeto e utilizado o conceito de 

recurso radiofônico como unidade básica da programação. O método utilizado foi o 

estudo de caso. Os dados foram coletados no período de janeiro e fevereiro de 2015. 

A presente pesquisa identifica na grade aspectos peculiares da Rádio Mãe de 

Deus. A identidade da Comunidade Oásis está profundamente implicada na mediação 

do rito oficial da Igreja Católica. A expressão desse papel propagador da Liturgia da 
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Palavra é o elemento principal que se visualiza ao estudar os recursos presentes na 

rádio. É notável observar como esse recurso cria uma outra comunidade em torno do 

rádio. 

No entanto, com acentuado aspecto crítico, se verifica que a linguagem 

radiofônica impõe limites ao uso da Comunidade do meio. Apesar do programa ‘Vamos 

a casa do Senhor’ se empenhar em adaptar o método da Lectio Divina e torna-lo 

acessível a todos os ouvintes, aspectos como o silêncio não podem ser incorporados ao 

formato, e inimigo da linguagem radiofônica. 

Os resultados indicam que existe uma ambiguidade quanto a aproximação dos 

ouvintes com a Comunidade. Ora os programas servem de forma/fôrma para diálogo de 

valores, que ocorre, sobretudo pela presença dos escritos bíblicos. Ora, a publicidade 

dos eventos convidam os ouvintes, que residem próximo ao endereço físico da 

Comunidade, para participar dos grupos de oração e retiros. Diferente do que a literatura 

tem apontado, de que os ouvintes desse gênero de rádio elegeram como preferência um 

espaço particular para as práticas religiosas (isolados individualmente pelo rádio), o 

caso da rádio Mãe de Deus mostra que o aspecto comunitário é largamente fomentado. 

Apesar da dinâmica oracional e da leitura bíblica promover a efervescência 

coletiva, a análise da programação recomenda um caminho para participação do ouvinte 

nos programas. A pesquisa mostra essa dinâmica interessante do trânsito do ouvinte nas 

esferas públicas e privadas, mobilizado por esses recursos radiofônicos sugeridos e 

empregados na grade de programação. 

De fato, a estruturação da grade, lida através dos recursos radiofônicos revela 

uma riqueza de dados em que dimensões sociológicas e teológicas foram exploradas. É 

notório se abrem novas possibilidades de pesquisa. A dimensão interna da Comunidade, 

seu funcionamento, e a projeção do instituto religioso na rádio Mãe de Deus são 

problemáticas instigantes para se debruçar. Outras questões, como as contribuições 

sociais da rádio, os atritos com grupos de outras denominações religiosas (devido a 

posse do meio ser apenas de um grupo específico) e a manutenção financeira através 

doações, são outras propostas que se espera motivar com a conclusão do presente 

trabalho. 
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