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RESUMO 

 

O Bioma Pampa é um mosaico de paisagens campestres e florestais. A 

biodiversidade intrínseca a esses ecossistemas vem sofrendo forte ameaça devido a forma 

de uso da terra, especialmente a sojização. A região da fronteira, especificamente a cidade 

de Santana do Livramento, tem como principal atividade a pecuária tradicional. Nas 

últimas décadas a atividade vem decrescendo em função do manejo inadequado da 

pastagem. Essa realidade tanto impacta a economia local, pela baixa produtividade, quanto 

à diversidade inerente ao bioma, prevalecendo poucas espécies colonizadoras. Uma 

alternativa para essa realidade é sensibilizar a sociedade para valorização das espécies 

locais e utilização das mesmas em sistemas produtivos sustentáveis. Assim, o trabalho 

aliou o estímulo ao conhecimento das espécies do Pampa conectando saberes das 

comunidades locais a partir de processos educomunicativos. O meio de comunicação para 

tal troca de saberes deu-se a partir da implantação de um programa de rádio denominado 

“Ecos do Pampa”, em parceria com uma rádio local estabelecida. O tema norteador foi as 

plantas do Pampa e, num período de análise de dois anos, foram 100 programas 

apresentados, com 54 espécies distintas abordadas. Cada programa tinha um roteiro pré-

estabeleciso que, juntamente com os discursos das participações de ouvintes, compuseram 

os corpus de análise textual para elaboração de nuvem de palavras e análise de similitude. 

Os resultados demonstram que os saberes empíricos locais e os dados científicos 

apresentados nos roteiros possuem semelhanças. Ainda, os conhecimentos populares têm 

maior destaque nas informações sobre medicina caseira e culinária e os conhecimentos 

científicos focam mais em dados ecológicos e sua relação com o uso das espécies. Diante 

do diálogo registrado nos 24 meses de análise, destaca-se a necessidade de fortalecimento 

de processos educomunicativos que cheguem de fato aos sujeitos locais, bem como 

construa redes amplas e democráticas que conectem as famílias mais afastadas da cidade de 

Santana do Livramento. Assim, é notório o reconhecimento do programa no seu formato 

atual pois tem fortalecido o enlace entre saberes populares e científicos e a valorização do 

patrimônio das comunidades vegetais dos ecossistemas naturais à qualificação dos 

agroecossistemas do Pampa.  

 

Palavras-chave: Bioma Pampa. Etnoconhecimento. Troca de saberes. Rádio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Pampa Biome is a mosaic of countryside and forest landscapes. The biodiversity 

intrinsic to these ecosystems has been under serious threat due to the form of land use, 

especially soy. The border region, specifically the municipality of Santana do Livramento, has 

traditional cattle raising as its main activity. In recent decades, the activity has been 

decreasing due to inadequate pasture management. This reality impacts both the local 

economy, due to its low productivity, and the inherent diversity of the biome, with few 

colonizing species prevailing. An alternative to this reality is to make society aware of the 

value of local species and their use in sustainable production systems. Thus, the work 

combined the encouragement of knowledge of Pampa species, connecting knowledge of local 

communities through educommunicative processes. The means of communication for this 

exchange of knowledge came from the implementation of a radio program called “Ecos do 

Pampa”, in partnership with an already established local radio station. The guiding theme was 

the Pampa plants and, in an analysis period of two years, 100 programs were presented, with 

54 different species addressed. Each program had a pre-established script that, together with 

the speeches of the listeners' participation, composed the textual analysis corpus for the 

elaboration of a cloud of words and similarity analysis. The results demonstrate that the local 

empirical knowledge and the scientific data presented in the scripts are similar. Still, popular 

knowledge is more prominent in information about home medicine and cooking, and 

scientific knowledge focuses more on ecological data and its relationship to species use. In 

view of the dialogue registered in the 24 months of analysis, the need to strengthen edu-

communicative processes that really reach local subjects is highlighted, as well as building 

broad and democratic networks that connect families farther away from the city of Santana do 

Livramento. Thus, the recognition of the program in its current format is notorious, as it has 

strengthened the link between popular and scientific knowledge and the appreciation of the 

heritage of plant communities in natural ecosystems to the qualification of agroecosystems in 

the Pampa. 

 

Keywords: Pampa Biome. Ethnoknowledge. Knowledge Ecology. Radio.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Bioma Pampa tem uma superfície de 178 mil km², exclusiva ao do Rio Grande do 

Sul, o que, originalmente, corresponde a 63% do território gaúcho e 2,1% do território 

brasileiro (CHOMENKO; BENCKE, 2016). O Pampa é o mais negligenciado dentre os seis 

biomas terrestres naturais do Brasil e possui hoje apenas 35,84% da área original 

(CSR/IBAMA, 2011; OVERBECK; MU; FIDELIS, 2007). Nos últimos 36 anos foi o bioma 

que teve a maior redução de sua vegetação nativa, perdendo 21,4% dos remanescentes 

registrados em 1985 (Projeto MapBiomas 2021).  Entre 2019 e 2020, 320 mil ha de campos 

nativos transformaram-se em lavouras, pastagens plantadas ou silvicultura, isso corresponde a 

3200 km² de vegetação nativa perdida em apenas um ano. Ou seja, refere-se à uma área maior do 

que o dobro da perda anual de 125 mil hectares entre os anos 2012 e 2018 (MapBiomas 2021). 

Essa perda é um dos reflexos que podemos acompanhar desde o início do século XX, quando 

o bioma passou a sofrer profundas transformações no uso da terra, muito em decorrência do 

avanço das monoculturas na região pampeana. Em função do seu descaso, atualmente é um 

dos mais vulneráveis em perda de biodiversidade (VILELA, 2019). Sua característica 

fisionômica de formações campestres cria uma realidade que acirra o negligenciamento do 

bioma pois não traz o apelo de ambientes florestais desmatados, contudo, destaca-se que além 

dos campos, o Pampa na realidade é um mosaico que inclui também formações savonóides e 

florestais.  

O Pampa está historicamente associado à história econômica e política da região, 

construídas por  suas distintas comunidades e estilos de reprodução social assentadas nas 

paisagens caracterizadas popularmente como campos, coxilhas, rios, lagoas e capões de mato 

(ZARTH; GERHARDT, 2009). Os ecossistemas associados ao bioma moldaram-se tanto com 

a história evolutiva da Terra como por esse uso histórico dos povos pampeanos. Ao final do 

Pleistoceno predominava uma paisagem campestre controlada pelo pastejo da megafauna 

extinta (ZARTH; GERHARDT, 2009). Após a extinção desses grandes herbívoros a 

fisionomia dos campos se estabilizou até a chegada do gado europeu pelos jesuítas (CRUZ; 

GUADAGNIN, 2010). Dos jesuítas ao gaúcho houve um crescente processo de uso e 

ocupação do território, iniciado com a indústria do charque, seguida da introdução do gado, 

mulas, cavalos e ovinos. Assim, se instala um crescente e rápido processo de mudanças nas 

dinâmicas ecológicas já estabelecidas nos ecossistemas do bioma  (CHOMENKO; BENCKE, 

2016; SCHUMACHER; MARION-FILHO, 2013).  
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Atualmente, o Pampa é um mosaico composto por uma paisagem desenhada por 

espécies exóticas, invasoras e dominantes nas pastagens utilizadas pela bovinocultura, 

monoculturas, especialmente a soja, além de blocos de plantações puras de espécies arbóreas, 

especialmente pinus e eucaliptos. De acordo com os resultados da coleção do Projeto 

MapBiomas (2021) o território é composto de 2,8% de silvicultura, 1,5% de área pantanosa, 

9,3% de recursos hídricos, 39,9% de agricultura e pastagem plantada, 32,6% de formação 

campestre e 11,8% de formação florestal, sendo essas duas últimas categorias também 

utilizadas para a pecuária extensiva. Nessa realidade atual, percebe-se que os ecossistemas 

naturais tem sido mais pressionados pelo uso agrícola, especialmente pela soja no território, 

que tem avançado às áreas de pastagens, forçando a conversão de campo nativo sobre o 

pastejo, ou seja, o aumento do número de animais por área e consequente diminuição da 

biodiversidade e qualidade da pastagem. Esse conjunto de dinâmicas nas paisagens do Pampa 

que tem levado à diminuição da atividade pecuária em favorecimento da sojicultura tem 

resultado na instauração de severos processos de degradação dos solos (CAPOANE, 2018; 

CICCONET; MARIA; ALBA, 2015). 

As transformações expostas anteriormente foram historicamente construídas a partir 

da década de 60 com a chamada Revolução Verde. Entende-se como Revolução Verde o 

processo de imposição do modelo agrícola pautado em pacotes tecnológicos de monoculturas 

inseridos em sistemas dependentes de máquinas e insumos, provenientes de grandes 

complexos industriais transnacionais (LAZZARI; SOUZA, 2017). Tal modelo tem 

direcionado as políticas públicas, especialmente de pesquisa, extensão e fomento na direção 

de facilitar e privilegiar agricultores e pecuaristas capitalizados e a concentração de terra. Essa 

realidade, acirrada na atualidade, faz com que os agricultores com capacidade de investimento 

em insumos e maquinários e detentores de grandes porções de terra, se inserem no modelo, e 

os pequenos agricultores são marginalizados e seus conhecimentos tradicionais 

desvalorizados. Assim, fazeres e saberes da agricultura e pecuária familiar tem sido 

abandonados e o fortalecimento da chamada agricultura “moderna” vem se estabelecendo em 

ciclos cada vez mais degradadores dos recursos naturais, da sociobiodiversidade e diversidade 

de tecnologias de produção (TAMAGNO; IERMANO; SARANDÓN, 2018). Esse modelo 

produtivo tem conferido impactos irreversíveis à paisagem, seu patrimônio natural e serviços 

ecossistêmicos na região pampeana (ZARTH; GERHARDT, 2009).  

Diante da situação apresentada, destaca-se a necessidade de construção de processos 

contínuos, com base na educação ambiental crítica, engajada e que envolva a comunidade na 

conservação e construção de um território capaz de abrigar um modelo de desenvolvimento 
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pautado no equilíbrio entre ser humano e natureza (CARVALHO, 2006). Para tal construção, 

as universidades se fazem necessárias e fundamentais como produtoras e difusoras de 

conhecimentos, interagindo com as comunidades, respeitando e valorizando os saberes e 

fazeres tradicionais, fundamentais para a transformação de práticas socioambientais 

(FERREIRA; UTSUMI, 2016). A proposta de extensão universitária baseia-se no 

relacionamento entre as universidades e as comunidades, onde o conhecimento é mútuo, no 

qual a sociedade compartilha seus saberes populares e a universidade estende o saber 

científico (FERNANDES, 2012). Com isso, a extensão universitária é capaz de estabelecer 

dinâmicas e conectar saberes tradicionais de uma determinada região a resultados de pesquisa, 

materializando um fluxo de saberes. Logo, se consolida como elemento articulador dos 

processos de ensino e de democratização do conhecimento (SANTOS JR, 2013). No entanto, 

o entendimento de que a extensão é somente uma parte isolada no processo educacional é 

preciso ser superado, pois é parte central das universidades. A extensão deve ser incluída de 

forma igualitária ao ensino e pesquisa (GADOTTI, 2017) promovendo retroalimentações 

positivas entre as dimensões do sistema educacional. A promoção de saberes pela extensão 

universitária fortalece a conexão entre conhecimentos locais e científicos, valoriza o 

patrimônio natural e fomenta o desenho de modelos produtivos agroecológicos. Nesse 

sentido, permite um elo sobre mundos cognitivos distintos e que não possuem fluxos 

estabelecidos de diálogos, tais como agricultores, universitários e demais atores da 

comunidade (SANDIM, 2021). 

Dentre as mais variadas formas de conexão entre o meio acadêmico e a comunidade 

externa, e principalmente de viabilizar a troca de saberes entre sujeitos sociais, os meios de 

comunicação, como a radiofonia, é uma potente ferramenta (COELHO, 2017; SERRANO, 

2013) tanto para adultos quanto para jovens e crianças (BALTAR; GASTALDELLO, 2008; 

DORIGONI; SILVA, 2014). ANDRELO (2012) destaca que a proposta de transmitir 

conhecimento pelo rádio é tão antiga quanto a própria história da humanidade. O rádio é um 

dos meios de transmissão e comunicação que compõem o grupo de tecnologias do mundo 

moderno e tem um papel estratégico, especialmente em cidades do interior que vivenciam 

uma vida no campo. Historicamente, em 1936, teve início oficialmente a função educativa do 

rádio, baseado na proposta de difundir cultura e educação no Estado do Rio de Janeiro 

(MIGUEL, 2007). Desde o início dos anos 90 do século XX, os programas de rádio 

começaram a refletir sobre o futuro da humanidade, se destacando como um dos primeiros 

canais de informação a abordar a dimensão ambiental num diálogo entre problemas e soluções 

científicas, com destaque aos seguintes temas: fontes de energia, biodiversidade, desequilíbrio 
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ecológico, aquecimento global e transgênicos (SCHWAAB, 2007). Com potente influência, 

as rádios são capazes de provocar mudanças no cotidiano das pessoas, e se destacam como 

importante veículo de ligação entre campo e cidade e popularização dos conhecimentos.  

Na ligação entre os saberes do campo e da cidade, o processo comunicativo, 

construído na dimensão da extensão universitária, com a utilização do rádio, tem como 

oportunidade a facilidade do alcance do público-alvo, já que utiliza uma linguagem simples, 

já internalizada pela sociedade. Nesse sentido, quando o público envolve comunidades 

tradicionais, que possuem saberes e fazeres culturais próprios, a preocupação com a  

linguagem é crucial (MARTINS et al., 2013). A partir das premissas conceituais sobre a 

relação entre comunicação e educação, é possível a criação de diálogos entre saberes peritos e 

leigos em busca de estratégias da extensão universitária ligada à conservação da 

biodiversidade. Nessa relação emerge a educomunicação como estratégia de abertura de 

diálogos e de promoção de comportamentos responsáveis, que analisem e reconheçam a 

urgência da conservação do meio ambiente, evidenciando as problemáticas e oferecendo 

soluções sustentáveis (MIGUEL, 2007). Nessa dinâmica é possível construir modos de 

pensar, agir, relacionar, e também, ensinar e aprender (CARVALHO, 2008). Reconhece-se a 

importância de que todo ato de conhecer, nos faz expandir o pensamento, reflete nossas 

atitudes e por consequência o conhecer nos leva ao fazer e vice-versa. Para todas essas 

reflexões, novos mundos se tornam possibilidades, logo a realidade muda juntamente com a 

sociedade (MATURANA; VARELA, 2001).  

Sob o escopo teórico que abarca o contexto de extensão universitária e o enlace de 

saberes, destaca-se a ecologia de saberes. Esse conceito envolve a promoção de diálogos entre 

o saber científico e saberes leigos, populares, tradicionais, urbanos ou camponeses com 

especial valorização aos conhecimentos da sociobiodiversidade. A ecologia de saberes é onde 

os diferentes conhecimentos cruzam-se num processo de aprendizagem recíproca, 

capacitando-nos para uma visão mais integradora e abrangente, capaz de transformar os 

pensamentos e atos em relação às práticas no meio ambiente (SANTOS, 2007). É um 

aprofundamento da pesquisa-ação envolvida em um conjunto de práticas que promovam a 

inclusão de todos os saberes e o enriquecimento dos diálogos. Esse processo envolve um 

grupo multidiverso de sujeitos sociais tais como pesquisadores, estudantes e cidadãos que, ao 

promoverem processos participativos, ampliam a universidade e o interconhecimento 

(TEIXEIRA, 2013). Dessa forma, promove-se a compreensão dos mais distintos tipos de 

informação e contribui para a construção de uma nova epistemologia, abrangente e diversa. 

Na perspectiva intercultural, fortalece a educação popular e a educomunicação em função da 
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troca de experiências e principalmente com a valorização de pequenos protagonistas de 

grupos sociais invisíveis, oprimidos pelos modelos políticos e produtivos regentes (SANTOS, 

2008). 

Desta forma, o presente estudo buscou promover a ecologia de saberes à promoção de 

atividades que valorizem o território do Pampa, especialmente o seu patrimônio natural. O 

cenário de ação buscou ressaltar o etnoconhecimento por meio da criação de um programa de 

rádio com foco na disseminação do conhecimento da biodiversidade do bioma, a partir do 

tema norteador: as espécies nativas do Pampa. Nesse sentido, nossa hipótese de trabalho foi 

que a radiofonia pode ser um importante meio de educomunicação para promover o enlace 

conhecimentos da sociobiodiversidade de plantas nativas do Bioma Pampa.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender como o programa de rádio Ecos do Pampa pode integrar uma práxis 

pedagógica no processo educomunicativo na realidade do município de Santana do 

Livramento (RS). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estruturar um programa de rádio, de cunho educativo, com abordagem de temas 

relacionados ao bioma local e espécies nativas do Pampa; 

 Verificar se a estrutura e dinâmica do programa é capaz de conquistar audiência; 

 Avaliar as interfaces entre os conteúdos dos roteiros e a participação dos ouvintes; 
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3.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A compreensão do conceito de biodiversidade nativa na dimensão de seus usos e 

características, é fruto de um longo processo histórico, baseado na observação cotidiana de 

cada vegetal nativo na sua região de ocorrência. Como nos diversos biomas brasileiros, as 

comunidades tradicionais do Pampa têm garantido a permanência dos saberes em relação às 

plantas nativas e seus usos a partir das vivências e práticas. Conforme Rahman (2018), a 

etnobotânica é o domínio sobre conhecimentos de uso de plantas para a alimentação, 

proteção, remédios, fabricação de produtos, uso ornamental, madeireiro ou até elaboração de 

ferramentas. Assim, é o estudo da interação direta dos seres humanos com as espécies 

botânicas ocorrentes em uma determinada região. Esse tipo de conhecimento é desenvolvido 

por meio de experiências com os recursos naturais locais, e, por se tratar de conhecimento 

cultural, pode sofrer alterações constantemente. É adaptável, caracteriza o local e ao mesmo 

tempo que carrega saberes de muitas comunidades, é frágil ao seu desaparecimento 

(HANAZAKI, 2013). 

Historicamente essas manifestações de interação, sempre estiveram presentes no 

desenvolvimento das sociedades, principalmente na medicina caseira, no desenvolvimento de 

chás, produtos, tratamentos e manejo das espécies. São vitais para a vida humana, pois 

fornecem nossas amenidades básicas e atuam como elixir na cura de doenças (RAHMAN, 

2018). A etnobotânica tem orientado os interesses das pesquisas científicas, possibilitando a 

confirmação ou necessidade de observação de suas atividades empíricas. Logo, a sua 

importância é analisada e constatada (PARK et al., 2012), e a partir disso, surgem os 

interesses em fármacos, cosméticos ou até mesmo agroindústrias alimentícias. Podemos 

utilizá-lo como referência para melhorar a eficiência dos resultados de pesquisas científicas, 

uma vez que possui papel fundamental na delimitação de temas centrais de interesse da 

ciência. Para Maciel et al. (2002), o uso de plantas nos tratamentos de saúde e na cura de 

enfermidades promove futuras descobertas e conhecimentos terapêuticos. 

Em se tratando de territórios diferentes, cada local possui um conjunto de tratamentos 

e manejos na utilização de plantas nativas. As comunidades tradicionais conhecem muito bem 

a natureza, se adaptam e as utilizam de forma sustentável, sem o esgotamento ou a destruição 

dos recursos naturais, pois tratam de saberes que foram construídos com a história de vidas 

das pessoas naquele lugar (MAFORT, 2019). São saberes e fazeres que ao serem transmitidos 

entre gerações fortalecem as relações entre seres humanos e a natureza. Quem se dispõe a 
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aprender esses ensinamentos tradicionais está em contato diretamente com a etnobotânica. Os 

saberes são capazes de nos identificar enquanto comunidade e refletem a pura identidade das 

populações que nele habitaram e habitam (ZARTH, 2009).  

No contexto da etnobotânica, a crescente demanda por recursos naturais finitos tem 

representado drásticas alterações na biodiversidade vegetal em diversas partes do planeta, 

comprometendo saberes tradicionais. Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio, 

conduzida pelas Nações Unidas, “nos últimos 50 anos, o homem modificou os ecossistemas 

mais rápido e extensivamente do que em qualquer outro intervalo de tempo equivalente na 

história da humanidade”. Esses dados corroboram a tendência de eliminação das áreas de 

vegetação natural que restam no Pampa. Ainda, como tem-se somente 3% do território como 

Unidades de Conservação, grande parte dos 46,1% de vegetação nativa mapeada pelo Projeto 

MapBiomas (2021) está em áreas privadas e com uso da atividade pecuária. Essa 

característica de uso intensivo da terra reflete a história social do Pampa que desde a chegada 

dos primeiros habitantes os ecossistemas naturais passaram a sofrer alterações com a 

implantação de espécies exóticas que promovem a processos de extinção de outras e adoção 

de manejos intensivos e a modificação da paisagem (CRUZ, 2012).  

Sob o escopo do pensamento de conservação da natureza, acredita-se que para que a 

biodiversidade seja protegida, precisaremos isolar os seres humanos de seu domínio. Nesse 

sentido, ao pensar saberes circunscritos na dimensão do conceito de etnobotânica, será 

necessário primeiramente desconstruirmos o paradigma vigente, de separação de “homem” e 

natureza (PEREIRA, 2013). Se considerarmos a história, sociedade e natureza caminham 

juntos há muito tempo. Um retrato disso são as próprias classificações e nomenclaturas de 

espécies botânicas estabelecidas pelas comunidades tradicionais, diferentes da utilizada pela 

ciência tradicional. Nesse sentido, pode-se falar numa etnobiodiversidade, ou seja, a riqueza 

da natureza da qual participam os humanos, nomeando-a, classificando-a e domesticando-a 

(DIEGUES, 2000). 

No contexto exposto, as Universidades podem auxiliar na perspectiva de um processo 

baseado na co-construção e co-evolução dos conhecimentos como componente ativo e 

interativo do sistema, fomentando sentimentos de trocas e pertencimentos. Esse auxílio tem a 

ecologia de saberes e a educomunicação como instrumentos estratégicos. Essa abordagem é, 

por assim dizer, uma forma de extensão ao seu revés, são conhecimentos vindos de ambiente 

externo, para dentro da universidade. Sua base é o diálogo de saberes, o saber científico ou 

humanístico, que a universidade produz, e saberes empíricos, populares, tradicionais, urbanos, 

camponeses, que circulam na sociedade. A ecologia de saberes envolve conjuntos de ações 
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que promovem uma nova convivência ativa de saberes e que implica e aplica uma revolução 

epistemológica, capaz de condensar informações científicas e tradicionais, constituindo uma 

ciência novo paradigmática (SANTOS, 2005; VASCONCELLOS, 2003). Para essa troca de 

saberes, há necessidade de diálogos constantes, onde os conhecimentos tradicionais ampliam 

e instrumentalizam os científicos bem como ao revés. Assim, ampliam-se, entrelaçam-se e 

disseminam-se os saberes. Entende-se que os conhecimentos tradicionais são a base de 

sustentação dessa dinâmica. Nesse contexto, ao ressaltar os saberes sobre sociobiodiverside de 

plantas nativas de um determinado local promove-se o estímulo à cidadania e respeito com o 

ambiente, bem como o incentivo às comunidades locais tornarem-se multiplicadoras de 

hábitos e atitudes que busquem a conservação da flora nativa regional (KLAUDCK & 

BRODBECK, 2010). 

A partir do arcabouço de saberes diante da sociobiodiversidade existente, destaca-se 

frequentes desafios nos territórios. No Pampa os principais desafios são: a manutenção da 

biodiversidade nativa frente aos avanços agrícolas na região, o estabelecimento de sistemas 

produtivos integrados e de baixa exploração dos recursos naturais, o conhecimento de seus 

ecossistemas associados, políticas de conservação dos ecossistemas e recursos hídricos. Nesse 

sentido, frente aos desafios apontados acredita-se que, para a universidade exercer o papel de 

produtora e difusora de conhecimentos, precisamos estabelecer um caminho de “mão-dupla” 

com as comunidades, a fim de respeitar e valorizar os saberes e seus conhecimentos coletivos 

e individuais. Por isso, emerge a importância de instrumentos de comunicação reconhecidos e 

eficientes pelos povos do local. Nesse contexto, destaca-se a radiodifusão como canal de 

intercomunicação, capaz de alcançar grandes audiências pela facilidade de acesso e por 

utilizar a comunicação oral, instrumento de trocas de saberes de povos tradicionais. Pois por 

meio da oralidade, os conhecimentos são transmitidos de geração a geração, preservando modos de 

vida, em torno de valores comuns, em uma circunstância viva. Segundo Moreira (2007), são esses 

saberes que, caracterizados como os mais antigos conceitos e teorias, transformam-se em 

ciência. Nesse sentido, entende-se que todo e qualquer estudo científico, em sua origem teve 

como base saberes ou inquietações empíricas. Dessa forma, possíveis metodologias 

envolvendo tais conhecimentos, podem garantir a conservação e disseminação desses 

conhecimentos para futuras gerações. É nesse lócus de compartilhamento de experiências 

históricas, intergeracionais, que se criam possibilidades de insurgências de novos saberes, 

resultantes da interação entre as trocas orais dos saberes tradicionais e documentos escritos 

dos saberes científicos, que podem ter a via radiofônica como potente promotor de interações 

e insurgências.  



21 

 

De acordo com o Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial (2007), o rádio faz 

parte das tecnologias do mundo moderno e desperta diariamente a sociedade ao senso crítico. 

A radiocomunicação é um invento de 1896, atribuído ao italiano Guilhermo Marconi. Por sua 

vez, é um meio que, ao utilizar apenas o sentido auditivo, é considerado um canal simples de 

comunicação. É baseado em três etapas básicas: transmissor, canal e receptor, por onde as 

mensagens são conduzidas e transformadas em informações (FRENZEL JR, 2012). O meio 

baseado na radiofonia, ao ser um canal de comunicação exclusivo de oralidade é considerado 

um meio difusor de ideias, notícias e entretenimentos. Assim, ao difundir ideias pode ser uma 

potente ferramenta educacional, especialmente nas comunidades mais distantes dos centros 

urbanos. Ressalta-se ainda que pode promover a ligação “universidade-comunidade”, criar 

alternativas e efetivas dinâmicas de trocas de saberes. É um veículo onde as manifestações 

expressas por meio dele abrangem as verdadeiras situações sociais dos indivíduos e seus 

conhecimentos. De acordo com Benincá (2011), muitas universidades brasileiras estão buscando 

novas metodologias de ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, todo e qualquer aprendizado vindo 

da comunicação oral, se torna mais natural, prático, e de melhor compreensão  à sociedade em 

geral (GABRIELA; SANTOS; FARAGO, 2015).   

A radiofonia, como um veículo cultural e informativo, ou como ferramenta à 

educação, constantemente caminha para a  mobilização e participação social, para conhecer os 

saberes da sociedade (HAUSSEN, 2004). Ao possibilitar o contato em tempo real com o 

ouvinte, o rádio, como instrumento dinâmico, se torna um veículo de diálogo simples, claro e 

objetivo. Além disso, como resultante dessa contínua interação, entre agentes sociais, 

emergem constantes mudanças alicerçadas em reinvenções e adaptações cotidianas aliadas às 

realidades e ao público (FERRARETTO, 2014). Ele atua de uma forma flexível em 

linguagem e programação, além de conseguir estar presente em muitos lugares por meio da 

sua simples tecnologia, em aparelhos móveis e acessíveis. O rádio possui uma ação social, de 

debate e interação e, por isso, quando tem em seu planejamento a promoção de ecossistemas 

comunicativos e a ampliação da autonomia dos sujeitos sociais é um instrumento da 

educomunicação  (SILVA, 2010; SOARES, 2011). O veículo utilizado na uducomunicação 

vai muito além do processo de dialogar, ele constrói com crítica e reflexão novos 

conhecimentos e novas formas de expressões. Na perspectiva de ambientes sustentáveis, os 

programas radiofônicos participam da construção de respeito à natureza por meio da 

sensibilização e promoção da cidadania crítica (MUHRINGUER; MARTINS, 2001). Este 

modelo de comunicação é capaz de direcionar os instrumentos conceituais, despertar a 

realidade e sua interpretação. Nesse modelo de difusão, qualquer que seja a mensagem 
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radiofônica, consegue ser enraizada pelos ouvintes, pela forma como é transmitida, oralmente, 

e pela repetição, que consequentemente reflete na conscientização, especialmente na 

construção de uma mentalidade responsável com os recursos naturais (ARRUDA; COSTA; 

SILVA, 2010).  

Ao longo dos anos, com a emergência das questões ambientais que culminou na 

realização da ECO-92 onde 179 países são signatários da Carta da Terra, a qual contém 

diretrizes claras da necessidade de processos de educação ambiental com delimitação de 

estratégias de comunicação em massa. A ECO-92 foi um encontro entre movimentos sociais, 

sociedade civil e iniciativa privada, com o objetivo de propor um novo modelo de 

desenvolvimento econômico que visasse a proteção da biodiversidade e o uso sustentável dos 

recursos naturais (BARRETO, 2009). Nesse período, é ratificada a necessidade de 

desenvolvimento de recursos promissores de conscientização para uma sociedade mais justa, 

equitativa e sustentável. A Carta da Terra estabelece diretrizes, por meio de suas principais 

seções, pautadas na promoção de valores de respeito e cuidado com a vida, integridade 

ecológica, justiça econômica e social e democracia (CAPUCHA, 2006). Nesse contexto, as 

programações dos rádios começam a oferecer espaços críticos ao debate ligado as questões 

ambientais, especialmente de conservação dos recursos naturais. A partir da década de 70, o 

homem começou a inquietar-se diante destes problemas ambientais e de como seria o futuro 

da humanidade, incluindo neste contexto às questões referentes à biodiversidade 

(NASCIMENTO et al, 2010).  

Nesse sentido, sob o processo de construção do conhecimento surge a necessidade de 

identificação de como a extensão universitária, ou seja, a comunidade externa e o corpo 

universitário, docentes e discentes, possam ser sujeitos coletivos na construção compartilhada 

de conhecimentos. Essas relações contribuem para transformações de pensamentos e 

comportamentos sociais, necessários para a conscientização e construção de sujeitos 

transformadores de realidades que ameaçam a qualidade de diversas formas de vida  

(SAMPAIO, 2010). A extensão, como um processo educativo e científico, produz 

conhecimento, viabilizando a relação transformadora entre universidade e sociedade.  Esta 

prática é uma experiência  com o objetivo de proporcionar a troca de saberes populares e 

acadêmicos (SERRANO, 2013). Assim, a dimensão contemporânea sobre as questões 

ambientais, com forte enfoque na necessidade de conservação da biodiversidade, necessita de 

ações de construção compartilhada de conhecimentos e ferramentas eficientes de 

disseminação e enlace desses saberes. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O presente estudo faz parte de um conjunto articulado de atividades do grupo de 

pesquisa Ecologia de Saberes em Agroecossistemas do Bioma Pampa (Ecos do Pampa) da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Para a execução das atividades foi necessária 

uma articulação entre agentes sociais e posterior estabelecimento de objetivos conjuntos e 

planejamento das atividades. Assim, para a execução do programa de rádio, denominado 

“Ecos do Pampa”, estabeleceu-se uma parceria entre a Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul (UERGS) e a Rádio Pioneira Cultura AM, sintonia 1380 de Santana do Livramento, 

(Figura 1). Para sua concepção foram envolvidos: um coordenador docente, o diretor 

comercial da rádio Cultura AM, três estudantes do curso em Desenvolvimento Rural e Gestão 

Agroindustrial (DRGA), sendo um deles profissional locutor de rádio, e um estudante do 

curso de Agronomia. Após a definição da equipe de trabalho, foi realizado um plano de ação 

para execução dos programas, com regularidade semanal. A transmissão dos programas se 

deu aos sábados das 7h30min às 8h, tendo como o tema norteador a biodiversidade do Pampa, 

destacando as espécies vegetais do bioma, entremeados a assuntos gerais correlacionados. 

Para a seleção das espécies do plano de ação, foi utilizada a lista de espécies prioritárias, 

elaboradas pelo grupo de pesquisa de Ecologia de Saberes em Agroecossistemas do Bioma 

Pampa, como forma de unir os saberes acumulados dentro da instituição e traduzi-los em 

extensão e pesquisa universitária. A avaliação foi realizada durante o período de 2019-2020 e 

baseou-se em dimensões qualitativas e quantitativas, centradas em três parâmetros: número de 

programas e envolvimentos, análise crítica dos roteiros estruturados e análise dos discursos.     

                    Figura 1: Reunião de planejamento para criação do programa de rádio 

Da esquerda para a direita: Edison Silva, Adriana Trevisan, Ketlin Sandim, Stefany Severo e Toco Gomes 

 

 

            Fonte: Rádio Pioneira Cultura AM Livramento 
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4.1 ANÁLISE QUANTITATIVA  

 

Segundo Fonseca (2002, p. 20):  

 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa 

podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e 

consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se 

constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa 

quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, 

considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de 

dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e 

neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para 

descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A 

utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais 

informações do que se poderia conseguir isoladamente.  

 

No presente estudo, a análise quantitativa é composta pelos dados referentes ao 

número de programas realizados e aos envolvimentos promovidos nas redes sociais e nos 

programas ao vivo. Para isso, foram sistematizados o número dos programas realizados, a 

quantidade de espécies abordadas, a frequência de apresentação das espécies, a quantidade de 

temas gerais, além das métricas de ligações e interações com os programas ao vivo. As 

métricas de interação foram registradas e analisadas para análise quantitativa, com base nas 

plataformas digitais e banco de dados do projeto: número total de programas apresentados, 

quantidade de temas gerais abordados e temas específicos (espécies nativas), quantas espécies 

distintas foram pesquisadas para debate no programa, quantos programas foram realizados ao 

vivo e quantos gravados. Além das métricas de ligações telefônicas, com participações diretas 

no horário do programa e interações via redes sociais, em acessos posteriores às transmissões. 

 

4.2 ANÁLISE DOS ROTEIROS 

 

Segundo adaptação de Manzini (1991), a metodologia estabelecida para o 

desenvolvimento dos programas foi baseada na elaboração de roteiros estruturados com a 

função de auxiliar os apresentadores no repasse das informações sobre o objetivo da pesquisa 

de cada tema, na sua forma de condução e no ato de envolver o ouvinte. Para isso, a 

linguagem dos roteiros foi organizada de forma a dialogar com o público leigo. Os roteiros 

foram estruturados a partir de dados primários sobre as espécies das pesquisas atuais do grupo 

de pesquisa e de dados secundários, provenientes de pesquisa sistematizada, com os seguintes 

buscadores utilizados: “gênero”, “gênero AND espécie”, “gênero AND Pampa” e “gênero 
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AND espécie AND Pampa” realtiva da planta a ser apresentada no programa. A busca se deu 

a partir de livros e artigos científicos das seguintes bases: Scielo, Science Direct, Redalyc e 

banco de teses e dissertações das universidades da região. A estrutura dos roteiros foi 

composta por dados relativos à taxonomia (nome científico, popular e família botânica), 

ecologia da espécie, características morfológicas da planta, ocorrência no Brasil e no mundo, 

usos científicos e tradicionais, além de conexões com sistemas produtivos utilizando a 

espécie. A cada quatro programas sobre espécies botânicas, foi realizado um programa com 

um tema geral, integrador aos conteúdos apresentados nos outros programas.  Dessa forma, os 

procedimentos à elaboração dos roteiros foram: 1) Planejamento semestral dos temas a serem 

abordados por programa; 2) Realização de pesquisa sobre o tema foco; 3) Elaboração de 

roteiro; 4) Disponibilização do roteiro aos integrantes da equipe; 5) Realização do programa.  

Para que houvesse um maior alcance nos dias de apresentação do programa, uma arte 

gráfica era elaborada sobre o tema a ser abordado e era divulgada nas redes sociais do grupo 

de pesquisa. A referida arte gráfica sofreu mudanças no sentido de se tornar mais atrativa ao 

público-alvo do projeto. Inicialmente foi realizada com o programa @Canva e posteriormente 

com o uso do programa @Photoshop. A análise crítica dos roteiros se deu a partir do 

estabelecimento dos seguintes critérios: fluidez dos programas, perguntas dos ouvintes e 

sugestões da equipe e dos ouvintes. Essas análises resultaram em quatro modelos diferentes 

de roteiros.   

 

4.3 ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS 

 

A análise textual dos discursos foi realizada por meio da análise estatística das 

sequências discursivas, chamadas de corpus textuais, dos roteiros e das falas dos ouvintes a 

partir do ferramental Iramuteq (RATINAUD, 2012). O Iramuteq é um software livre que, 

juntamente com a base estatística do software R, processa a análise textual e é capaz de gerar 

figuras gráficas que expressam a frequência e as relações das palavras no contexto do seu 

conjunto, ou seja, do discurso resultante da interação educomunicativa. A análise de discurso 

não trabalha com conteúdo do texto, mas com o seu sentido, é traduzida por meio da ideologia, da 

história e linguagem de quem se manifesta (CARAGNATO & MUTTI, 2006). Foram transcritos 21 

textos, provenientes das ligações telefônicas recebidas durante os programas ao vivo, e 100 

textos, provenientes dos roteiros, que compuseram os corpus textuais dos ouvintes e dos 

roteiros, respectivamente. Devido a diferença de tamanho dos dois corpus textuais, a análise 

dos discursos foi individualizada e a análise da interação entre discursos foi realizada a partir 
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da observação comparativa entre os gráficos e imagens resultantes das análises. Com isso, foi 

realizada a análise de frequência a partir da nuvem de palavras, e a análise de associação de 

discursos, com a análise de similitude, ambas com o Software Iramutec (RATINAUD, 2012). 

Nos discursos dos ouvintes foram identificados os assuntos de maior domínio da população 

em relação à biodiversidade nativa do Bioma Pampa, destacando expressões, usos, receitas e 

os saberes socioculturais mais enraizados no território a partir da frequência de discursos 

similares. A análise de discurso dos ouvintes considerou todas as palavras ativas em seu 

resultado, e a análise sobre os roteiros considerou as palavras ativas, com frequência acima de 

50 vezes, na soma geral dos roteiros. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 ANÁLISE QUANTITATIVA 

Foram realizados 100 programas no período de dois anos do Programa de rádio Ecos 

do Pampa. O primeiro programa foi ao ar no dia primeiro de junho do ano de 2019. Os quatro 

primeiros roteiros apresentaram temas como a história e atuação da UERGS no território. A 

partir do quinto sábado de programação, iniciou-se a abordagem da biodiversidade botânica 

do Pampa. Durante os nove meses iniciais, os programas foram realizados nos estúdios da 

Rádio Cultura, com os equipamentos de captação e transmissão adequados para a 

apresentação ao vivo, interação via telefone com os ouvintes e transmissões ao vivo via mídia 

social (https://www.facebook.com/ecosaberesdopampa). Em decorrência da pandemia 

mundial da Covid-19, nos 15 meses posteriores, os programas foram gravados via 

videoconferência, editados e enviados para a programação da Rádio Pioneira Cultura AM.  

Foram realizadas 95 postagens de divulgação nas redes sociais, com cartazes realizados na 

plataforma Canva e cinco artes a partir do Photoshop, nos últimos dois meses (Figura 2). A 

seguir, são apresentados o primeiro e o último modelo de cartaz de divulgação do Programa 

nas redes sociais. 

                        

Figura 2: Modelos 1 e 2 do cartaz de divulgação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Fonte: Grupo de pesquisa Ecologia dos saberes em agroecossistemas do bioma Pampa. 
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Ao abordar as métricas de interação, os resultados podem ser observados na tabela 1.  

 

       Tabela 1: Abordagem quantitativa do Programa Ecos do Pampa 

Total de programas 100 

Programas com assuntos específicos 83 

Programas com temas gerais 17 

Número de espécies abordadas distintas 54 

Número de programas com espécies repetidas durante o 

período (2 anos) 

29 

Programas ao vivo 30 

Programas gravados 70 

Número de ligações telefônicas (ao vivo) 40 

Média geral de interações com as transmissões 

(visualizações) 

2.700 

                Fonte: Autora (2021) 

 

Sobre a análise do período de realização dos programas ao vivo, dentre as 54 espécies 

distintas abordadas, muitas foram consideradas desconhecidas pelos ouvintes. Já outras 21, 

registradas nas ligações estão presentes na memória de infância e outras se destacam no dia-a-

dia dos santanenses, nos preparos e usos medicinais e/ou culinários.  Bem como destacam os 

depoimentos a seguir, transcritos a partir de ligações recebidas de ouvintes durante os 

programas: 

“A Veludinha é uma árvore pequena e o fruto tal qual ela. Quase nem 

se encontra polpa, para saciar a fome são necessárias muitas frutinhas. 

Quando a gente era pequeno, passávamos a tarde comendo Veludinha em 

campanha. A árvore dá uma fruta preta de casca aveludada e do tamanho de 

um grão de feijão. A carne da Veludinha é branca, às vezes tem um fundo 

meio rosado. Seu uso é significativo pro rural, por conta da madeira, usada 

para fazer contra ripa e pra quincha de capim. Não é uma madeira 

duradoura, mas ajuda na falta de espécies mais resistentes no campo”. 

“O chá do Garupá é usado para digestão e se faz xarope pra 

resfriado, gripe e tosse dele junto com beterraba. Pra crianças é muito 

indicado. Se usa, Figueira, beterraba, açúcar e Garupá. Ferve todos os 

ingredientes com açúcar, deixa esfriar, coa e guarda em um recipiente de 

vidro. O chá do Garupá, com mel e limão é muito eficiente também como 

expectorante”. 

“Popularmente muita gente considera a Chirca daninha, mas ela tem 

os seus privilégios. As mais conhecidas pela população local são o Chircão, 

que é do tamanho de uma árvore, e a Chirca mais comum, que é a que vemos 

com mais frequência. Tem também uma Chirca bem baixinha e uma mais 

mediana. Dizem os mais antigos que onde tem bastante Chirca, tem forragem 
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boa embaixo pro gado. Isso porque ela dá bastante sombra pro solo, então 

ela protege de certa forma as plantas menores da sua volta. Elas conservam o 

alimento até pras ovelhas. Quando temos uma avenida de Chirca e o gado 

está pastando ao meio, se pode acreditar que há alimento bom ali. Nas 

geadas ela não deixa os pastos queimarem tanto. Ela tem a característica de 

se alastrar, mas pra seu uso eficaz, basta roçar”. 

 

Dentre elas destacam-se as Aroeiras, as mais comentadas pelos moradores do interior, 

enquanto, a Pitangueira, os Butiás e a Marcela são as mais populares dentre os residentes da 

área urbana: 

“Popularmente na região do Pampa são conhecidas quatro tipos de 

Aroeira, a Aroeira vermelha, Aroeira cinzenta, a Aroeira branca e a Aroeira 

brava. Todas encontradas em territórios urbanos e rurais. Suas diferenças se 

encontram principalmente na altura, alguns detalhes de folhas e a fruta que 

também difere”. 

“A folha da Pitangueira é usada para fazer chá. Em tratamento para 

males do sistema gastrointestinal. Muitas crianças procuravam a Pitangueira 

para tirarem uma forquilha e fabricar bodoque, mas isso tempos atrás. No 

centro da cidade são encontradas muitas árvores de Pitangueira, inclusive 

parecem até ter o fruto maior que as da zona rural”. 

“O Butiá de fruto amarelo, é muito apreciado assim que colhido. Mas 

o uso do fruto em licores, tem história no Pampa. Alguns são curtidos por 

cerca de seis meses. E além da cutia, os índios também eram importantes 

plantadores de Butiá e muitas outras espécies nativas”. 
  

O foco do programa em alcançar os habitantes locais, conscientizando e despertando a 

necessidade de estimular a valorização da vegetação natural da região, fortaleceu a ligação 

“campo e cidade”, por meio das trocas realizadas nos 100 programas. Os 17 temas gerais 

foram de extrema relevância uma vez que criavam pontes, conexões para o entendimento dos 

processos de impactos do modelo de uso do território nos ecossistemas do Pampa. Como 

exemplo, destaca-se a espécie nativa Sida rhombifolia, a Guanxuma, considerada 

equivocadamente como invasora, pois é dominante em muitos ambientes é indicadora de 

compactação. Um aspecto importante de destaque, são as diferenciações entre as espécies 

mais populares entre a população urbana e a rural.  Dentre as 21 sequências discursivas 

analisadas, apenas 5 foram registradas como participantes residentes na região urbana do 

município, as demais 16 participações representam representantes das comunidades rurais. 

Dessa forma, registra-se que a maioria dos ouvintes do Ecos do Pampa residem na zona rural 

de Santana do Livramento. 

 

5.2 ANÁLISE DOS ROTEIROS 

Durante os 24 meses de análise do programa, ao perceber os pontos positivos e 

negativos nas estruturas dos roteiros, os mesmos foram modificados, tanto na dimensão da 
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forma e dinâmica de apresentação, quanto nos temas. Essas mudanças foram resultantes da 

análise da interação com os ouvintes, da dinâmica de perguntas e respostas que emergiam 

tanto dos ouvintes quanto do próprio âncora do programa. Foram quatro formatos distintos de 

roteiros utilizados, são eles: texto corrido, texto em blocos, texto com parágrafos 

predestinados aos apresentadores e texto mais palavras-chave (Figura 3). Modelo de roteiro 

em Anexo I. 

O primeiro modelo de roteiro teve o formato de texto corrido, direto, sem prévia 

divisão entre os apresentadores. O segundo formato iniciou o período de a divisão em blocos, 

ainda com a participação de todos apresentadores, mas na estrutura de blocos. Nesse segundo 

formato toda a dinâmica e costura da conversa apresentada, ficava a cargo do âncora do 

programa. No terceiro formato de roteiro, os temas apresentaram-se fragmentados, ou seja, 

cada parágrafo do roteiro ou subtema era previamente destinado a um dos apresentadores nas 

gravações do programa, valorizando as habilidades individuais. Essa adaptação visou 

posicionar cada integrante da equipe em um ponto específico no debate, facilitando a 

preparação prévia individual. Nesse sentido, os estudantes do DRGA poderiam discorrer com 

mais propriedade sobre os assuntos voltados aos aspectos sociais, bem como o estudante de 

Agronomia sobre os aspectos das ciências agrárias. Como resultado da análise desse terceiro 

formato de roteiro, foi identificado pela equipe e por ouvintes que as separações dos temas a 

serem abordados em momentos específicos do programa causaram uma falta de fluidez dos 

assuntos abordados. Assim, procedeu-se a elaboração do último formato, que fora estruturado 

em blocos com o acréscimo de palavras-chave. Este fato marcou o início do período em que 

todos os programas passaram a ser gravados por vídeoconferência.  
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Figura 3: Evolução da elaboração dos roteiros 

 

             Fonte: Autora (2021) 

  

Quanto ao conteúdo dos roteiros, pode-se destacar três tipos, um mais amplo, que teve 

o intuito de apresentar a ideia do programa e apresentar seu propósito ao público. O segundo, 

que é o objetivo central do projeto, que buscou abordar dados científicos sobre a 

biodiversidade vegetal do Pampa, a partir da inserção de conceitos sobre nome popular e 

científico, família botânica, ecologia da espécie, propriedades medicinais e ornamentais. Um 

dos resultados desse formato foi o início das participações dos ouvintes por chamadas 

telefônicas. A primeira espécie abordada foi Baccharis trimera, conhecida localmente como 

Carqueja. Na sequência, as espécies do gênero Schinus, as Aroeiras do bioma Pampa, que 

obtiveram o maior número de ligações. E o terceiro cujo apresentava temas gerais, que se 

destacam nos programas sobre as espécies botânicas. 

Além das mudanças estruturais, a ordem do conteúdo também sofreu variação. 

Iniciamos os roteiros abordando os aspectos científicos primeiro e posteriormente os culturais. 

Durante a evolução e percepção do retorno dos ouvintes, realizou-se a inversão, com a 

intenção de causar maior curiosidade aos ouvintes, e por consequência troca de saberes entre a 

mesa de transmissão e as ligações dos ouvintes. Percebeu-se que quando os dados científicos 

eram apresentados no início, muitos ouvintes perdiam o interesse, possivelmente pelo 

vocabulário ser distante do usual de cada um deles. Já, quando os dados culturais 
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principiavam, o interesse em acompanhar as informações, ligar para a rádio, e participar do 

programa, era notoriamente maior. Tornava-se atrativo enaltecer os saberes territoriais e logo 

informar pesquisas realizadas sobre a espécie, que mostrassem seus potenciais. Essa 

interação, somente fora reduzida, no último formato dos roteiros, cujos programas foram 

gravados.  

 

5.3 ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS 

 

A análise textual dos discursos possibilitou transcender os proferimentos individuais 

de cada ouvinte e apresentadores do programa de rádio Ecos do Pampa e, a partir das 

representações gráficas construídas a partir dos coprus texuais (Anexos I e II.), analisar a 

interação diante da dinâmica educomunicativa. A frequência analisada dos discursos dos 

ouvintes resultou em uma nuvem de palavras, conforme figura 4. Dentre as diversas palavras 

que a transcrição dos discursos dos ouvintes gerou, foram selecionadas e ativadas no Iramuteq 

aquelas cujo sentido expressavam significado com relação ao tema gerador do programa, a 

biodiversidade do Pampa. Assim, foram 19 palavras ativas mais citadas, dentre elas destaca-

se: “uso” presente em 10 dos 21 textos analisados dos ouvintes. Tal presença foi constatada 

nas participações orais, quando os ouvintes referiavam-se a utilização de cada espécie nativa: 

“A Guaçatumba é uma árvore pequena com folhas estreitas. As folhas são usadas para dores 

musculares. Se coloca no álcool e quando se sente dor muscular, se aplica sobre a região do 

corpo”. Ainda, palavras como: “folha”, “fruta”, “xarope” e “popularmente”, são exemplos de 

expressões ativas, também relacionadas aos relatos de utilização de espécies do bioma. Bem 

como: “Anacauita”, “Chirca”, “Pata-de-vaca” e “Pitangueira”, em destaque dentre as palavras 

mais marcantes referenciadas às espécies nativas mais citadas de uso pelos ouvintes da rádio 

Ecos do Pampa. 
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Figura 4: Nuvem de palavras dos discursos dos ouvintes 

 

                           Fonte: Autores (software Iramutec versão 1.0, 2012) 

 

Na estrutura de análise de similitude dos dircursos dos ouvintes, onde é possível 

observar as ligações entre um termo com os demais, suas ramificações e blocos de palavras 

com relação próxima, pode-se identificar as palavras-chave, que conduziram o discurso para 

que as demais fossem também abordadas. Assim como a palavra “espécie”, que faz referência 

à “uso”; “conhecido” às espécies “Aroeira” e “Anacauita”, espécies amplamente conhecidas 

pela população; “chá” ao termo “usar”, o método cultural da região mais utilizado para 

tratamento de enfermidades; “Pampa” à “produzir” e; por fim, a palavra “árvore” associada à 

outras nativas, já que muitas das espécies debatidas representam este hábito. Tal qual a figura 

(5) a seguir. 
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Figura 5: Análise de similitude dos discursos dos ouvintes 

 

                           Fonte: Autores (software Iramutec versão 1.0, 2012) 

 

A análise de similitude do corpus textual dos roteiros resultou em 40 palavras ativas de 

maior expressão. Nessa análise, como o tamanho da sequência discursiva foi bem maior que 

dos ouvintes, foi realizado um ponto de corte relativo à frequência de uso da palavra, assim, 

apenas palavras com frequência acima de 50 vezes foram incluídas na análise dos 100 

roteiros.  Destas, sete foram também citadas na análise de discurso dos ouvintes, a saber: 

“espécie”, “Pampa”, “popularmente”, “madeira”, “árvore”, “folha” e “chá”. Aquelas que 

diferem, relacionam-se a nomenclaturas técnicas relacionadas a ecologia, taxonomia e usos, 

como por exemplo: “folha”, “flor”, “fruto”, “semente”, “caule”, “aroma”, “raíz”, “casca”, 

“arbusto”, “natural”, “ornamental”, “popular, “tratamento” e “diurético”. 
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Figura 6: Nuvem de palavras “Análise dos roteiros” 

 

                           Fonte: Autores (software Iramutec versão 1.0, 2012) 

 

Por fim, analisando as ramificações da análise de dos roteiros, destaca-se que os elos 

centrais são: “espécie”, “folha” e “fruto”, conforme figura (7): 
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Figura 7: Análise de similitude “Análise dos roteiros” 

 

                           Fonte: Autora (software Iramutec versão 1.0, 2012) 

 

 As palavras destacadas na figura acima apresentam as conexões apresentadas nos discursos 

dos roteiros na rádio os quais refletem o que há de pesquisa científica sobre o tema norteador do 

trabalho: as espécies botânicas do Pampa. Assim, nota-se que a maior ênfase se dá às características 

ecológicas e botânicas correlacionando-as aos respectivos usos, demonstrando assim a maior 

densidade de dados científicos. A partir daí, a condução do discurso se dá nas especificadades do uso 

das partes das plantas: folha e fruto, este com menor densidade de estudos. Destaca-se que entre as 

espécies avaliadas as mais estudas são: Timbó (Enterolobium contortisiliquum), Guaçatonga 

(Casearia sylvestris), Guanxuma (Sida rhombifolia), Espinheira-santa (Maytenus ilicifolia), 

Carqueja (Baccharis trimera), Goiabeira Serrana (Acca sellowiana), Pata-de-vaca (Bauhinia 

forficata), Guabiroba (Campomanesia xanthocarpa), Anacauita (Schinus molle) e Pitangueira 

(Eugenia uniflora), segundo revisão em bases de dados científicos. 
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 A palavra “folha”, destacada na Figura 7 acima no grupo de tom rosa, apresenta as 

conexões mais fortes com a forma de uso e aspectos de qualidade bem como a sua ligação 

com as flores. Como exemplo destaca-se o programa sobre o Garupá (Aloysia gratissima): 

“Uma nativa cuja inflorescência de coloração clara e aroma forte, atrai as comunidades 

de abelhas. Uma aromática usada na produção de óleos essenciais e no tratamento de 

problemas respiratórios, na forma de chás das folhas”. Os frutos, apresentados no grupo 

de palavras da cor azul, é visível a menor desnsidade de estudos científicos e, os existentes 

relatam sua relação direta com a alimentação. Como exemplo, destaca-se o programa 

relativo ao Butiá (Butia odorata): “o Butiá é uma palmeira cujo fruto possui polpa de 

sabor único, propícia para ser consumido em doces caseiros da região”.  

Sob o olhar das interações que emerge do processo educomunicativo, nota-se 

semelhanças entre ambas análises: discursos dos ouvintes e roteiros (Figura 8). Entretanto, 

algumas expressões presentes nos roteiros, descrevem melhor as características ecológicas 

das espécies além de apresentar formas de usos e a botânica da espécie. Além de palavras 

presentes em pesquisas científicas, que não são mencionadas nos 21 corpus dos ouvintes, 

onde os comentários baseiam-se na utilização popular, medicina natural, emprego na 

culinária, artesanato, relatos históricos e uso madeireiro.  

 

Figura 8: Semelhanças e particularidades das análises "Nuvem de palavras" 

 

  Fonte: Autora (software Iramutec versão 1.0, 2012) 

 

É possível afirmar, que o programa Ecos do Pampa, apresentado na rádio Cultura 

AM, demonstrou intenso crescimento à medida que os temas eram discutidos durante os 
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sábados. Tanto a comunidade urbana e acadêmica, quanto as comunidades rurais, 

adaptaram-se à rotina de cedo acompanharem a programação, participarem e ainda 

contribuírem com saberes práticos sobre o Pampa, suas características, sua importância e 

suas espécies nativas. Após vinte e quatro meses de duração do Ecos do Pampa, 

conseguimos ir além da informação, mas criaram-se elos que adentram as famílias, 

questionam pessoas e principalmente as movem em um processo de desenvolvimento 

crítico. 

Torna-se nítido o domínio das comunidades locais, em assuntos relacionados aos 

saberes práticos, aos conhecimentos populares, passados de uma geração para outra. Os 

remédios caseiros, receitas para feridas, espécies mais apropriadas para fabricação de 

ferramentas, cercas e usos na culinária regional, além das frutas in natura, doces e licores. 

As espécies nativas apresentadas no estudo, em sua grande maioria são utilizadas 

medicinalmente. E assim, como descreve SILVA (2012) são como fontes medicamentosas 

em preparações tradicionais de cura nas comunidades locais, por meio de chás (infusões), 

sucos e xaropes. 

É importante compreendermos que grande parte da população não tem acesso a 

pesquisas científicas, porque a desigualdade de conhecimentos prevalece no mundo 

contemporâneo (TILLY, 2006). Logo, confiam no uso das plantas nativas baseados na 

credibilidade de cada uma delas na sua construção cultural. No entanto, outras são 

utilizadas de maneira equivocada, ou até mesmo confundidas, como é o caso da verdadeira 

e falsa Guaçatonga, Casearia sylvestris. A guaçatonga já é uma espécie cultivada em 

função do seu vasto uso na medicina tradicional e por isso, é citada na Relação Nacional de 

Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema único de Saúde (RENISUS), onde constam 71 

espécies que podem atender às doenças com maior incidência no Brasil (SILVA, 2016).  

Nesse sentido, torna-se indispensável que a informação se estabeleça como um 

fluxo entre os diversos sujeitos do território. Assim, como as pesquisas devem chegar aos 

moradores, os saberes necessitam de disseminação e pesquisa, para além de validar 

espécies e potenciais, mas também para que os saberes empíricos sejam valorizados. As 

pesquisas relacionando espécies vegetais e conhecimentos empíricos, de cunho 

essencialmente interdisciplinar, vêm se mostrando promissoras e abrangentes para geração 

de desenvolvimento local dos territórios. ROCHA (2015) bem destaca que se o desafio é 

incluir o ser humano no processo de conservação da natureza, desenvolvimento de 

pesquisas que evidenciem e valorizem a biodiversidade nativa, fica configurada a 
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necessidade do estabelecimento de instrumentos que possibilitem essa inclusão. Sobre essa 

análise, o rádio funciona como um elo de inclusão em massa, como descreve (TILLY, 

2006). 

Podemos recorrer a HAYASHI (2021), que garante diante de sua análise, que esta 

forma de tecnologia midiática, mesmo considerada ultrapassada, mostra-se um forte 

instrumento de agregação e integração comunitária não formal, capaz de promover 

educação e reflexões diante das situações ambientais. Na fronteira oeste gaúcha esse meio 

é ainda mais expressivo, diante das tantas famílias rurais que fazem do rádio sua única 

mídia de diálogo. Ainda JANE (2006), destaca que programas de rádio como este, são 

realizados pela comunidade para a comunidade, são melhor transmitidos até mesmo pela 

linguagem local, transmitem novos conhecimentos e interligam ouvintes e os promotores 

dos programas. É indiscutível a popularização e o reconhecimento de seu alcance, ao 

fomentar qualquer processo de desenvolvimento, pois não há nenhum outro veículo com 

tamanha contribuição social, desde a sua chegada no Brasil, até os dias atuais (RUAS, 

2002). 
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6. CONLUSÕES 

 

O Ecos do Pampa surgiu em um momento oportuno para contribuir na distribuição de 

informações e construção de pensamentos críticos. Como uma “mudança de chave” nas 

comunidades urbana e rural, fomentou o protagonismo local dos sujeitos do território a partir 

da mediação de conteúdos de qualidade. Com início em 2019, e atuante até hoje, tem 

registrado preciosidades de detalhes com os ouvintes, em manifestações orais de saberes sobre 

espécies praticamente desconhecidas na pesquisa. À medida que o progrma se consolidava, 

novos ouvintes conheciam o programa de rádio, indicavam para outros, manifestavam apreço 

nas redes sociais ou, de foma mais frequente, iam à rádio fisicamente ou realizavam ligações 

telefônicas. Com estes contatos emergiam os diálogos com sugestões de temas e, 

especialmente, grande parte do público feminino salientava os usos na culinária de cada 

espécie, bem como medicinais. Mesmo quando do início da pandemia, quando houve a 

limitação dos programas serem ao vivo e iniciou o modelo de gravação e envio à emissora, 

não houve registros de perda no alcance da comunidade santanense. 

A partir da análise dos resultados, entende-se que a hipótese de que a radiofonia 

poderia ser um importante meio de comunicação para promover o enlace de conhecimentos da 

sociobiodiversidade de plantas nativas do Bioma Pampa é confirmada. As pesquisas 

existentes em relação às espécies nativas, as publicações disponíveis e bases de revisão 

apresentadas nos roteiros do programa, sobretudo traçam caminhos muito semelhantes ao que 

a população possui culturalmente de conhecimento. Logo, o Ecos do Pampa é um caminho de 

discussão e fomento para a elaboração de novas pesquisas, na perspectiva de validar, valorizar 

e promover a mediação dos saberes tradicionais a partir da educomunicação. A maioria da 

população tem domínio sobre os tratamentos de medicina tradicional e preparos culinários 

com nativas, ainda que não em relação à todas espécies apresentadas pelo programa, mas isto 

fomenta a necessidade de pesquisa e extensão, disseminando os saberes populares locais e a 

vegetação nativa. 

Por fim, as universidades mostram-se pontos de apoio, transformação e informação 

para a mudança da realidade atual de negligenciamento enfrentado pelo Bioma Pampa. São 

necessárias iniciativas entre as instituições de ensino e apoio do poder público para que o 

território não perca a riqueza de flora e por consequência da fauna do Pampa. Considerando 

que, para além da conservação da diversidade botânica nativa, essas alternativas podem ser 

direcionadas ao desenvolvimento de modelos produtivos conscientes, aliados à geração de 
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renda e qualidade de vida das comunidades locais. Se considerarmos as espécies nativas no 

desenvolvimento, compreenderemos que elas não apenas compõem parte da cultura e do 

território da região, mas fortalecem os nossos ecossistemas e agroecossistemas e resguardam a 

nossa vegetação, contra os modelos que sufocam o bioma. 
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ANEXO I – MODELO DE UM TEXTO DO CORPUS TEXTUAL DOS ROTEIROS 

 

**** *n_p023 

A Casearia sylvestris ou popularmente Guaçatonga ou Chá_de_Bugre é uma espécie da 

família Flacoutiacea. É uma planta_pioneira rústica e produtora de grande quantidade de 

sementes, sendo bastante comum em beira de estradas e ao longo de cercas de arame farpado, 

com característica e preferência pelos sub_bosques. Isso porque as aves são importantes 

dispersoras da espécie. Tem ocorrência especialmente nos estados de São_Paulo, Paraná, 

Santa_Catarina e Rio_Grande_do_Sul. Podendo ainda ser encontrada desde Cuba, Jamaica, 

Porto_Rico, Ilhas_Virgens, Trinidade_e_Tobago, México, América_central, e do sul, 

principalmente Bolívia, Paraguai, Uruguai. A espécie é extremamente usada na medicina 

popular. O gênero Casearia possui quase cento e oitenta espécies e pertence à família 

Flacourtiaceae, que possui oitenta e nove gêneros e mil e trezentas espécies distribuídas em 

países de regiões tropicais e temperadas. É uma planta perenifólia. Suas folhas são 

persistentes, ponteagudas de quatro a treze cm de comprimento por dois a cinco centímetros 

de largura. A Guaçatonga produz flores pequenas, de coloração creme_esbranquiçada, cujo 

aroma reflete um cheiro forte, como se fora uma mistura de mel e ácido úrico. As flores 

apresentam num formato de cachos, as quais surgem nos galhos. Floresce durante os meses de 

junho a agosto, cujos frutos amadurecem a partir de setembro, estendendo até início de 

dezembro. Após a floração, aparecem seus pequenos frutos verdes, redondos, de três a quatro 

melimetros em diâmetro, que ao amadurecerem se tornam vermelho_alaranjados, deiscentes, 

que se abrem e mostram três sementes de coloração marrom. Os frutos são em forma de 

globos e possuem de duas a seis sementes de até dois melimetros, de cor alaranjada. É 

polinizada por pequenos insetos e têm suas sementes dispersas por pássaros. Por seus aspectos 

ecológicos, o uso da Guaçatonga é altamente recomendável em projetos de recuperação de 

áreas e para o paisagismo. Além de atrair uma ampla gama de insetos durante a sua floração, é 

considerada extremamente atrativa para os pássaros, que se alimentam de suas sementes. A 

espécie atrai tiês, pica_paus, tesouras, bem_te_vis, sanhaços, sabiás, entre outros. Para fins de 

propagação, vale ressaltar que as sementes de Guaçatonga apresentam maiores taxas de 

germinação em temperaturas constantes próximas à vinte e cinco graus célsius. Quem tem 

Guaçatonga em casa, ou próximo, consegue observar o quanto esta espécie atrai e se relaciona 

com inúmeros insetos e pássaros da região. Além de medicinal, ela foi registrada como 

importante auxiliar de pólen_apícola. Tal característica deve ser levada em consideração por 
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apicultores e fruticultores de todas as regiões onde ocorre a Guaçatonga. A Guaçatunga tem 

uma tradição muito rica na história da medicina tribal em praticamente todos os países onde 

ela existe como planta nativa. Em especial na tradição dos índios Carajás, relatos registram o 

seu uso no combate à diarreia através da maceração de sua casca. Os índios Bolivianos e os 

Shipibo_Conibo do Peru mantém uso similar através da decocção da casca, estendendo sua 

aplicação não apenas para diarreias, mas também para bronquites e gripes. Outras tribos 

indígenas brasileiras amazônicas maceram as raízes e as sementes para o tratamento de feridas 

e de úlceras pela redução de ácidos no estômago. Afrodisíaca, anestesiante, antidiarreico, anti-

hemorrágica, antimicrobiana, antirreumática, antisséptica, calmante, cicatrizante, 

depurativo_do_sangue, estimulante da circulação, fungicida e imunoestimulante. Indicada pra 

artrite, herpes, inchação das pernas, inflamação, lesão por picadas de cobra, micose, 

mordeduras de cobras, obesidade, picada de inseto, reumatismo, sapinho, sarna e úlcera. Se 

deve tomar cuidado pela espécie ser abortiva. Em certo estudo foram utilizados quinze 

camundongos aleatoriamente distribuídos em três grupos com cinco animais, que receberam 

vários tratamentos com medidas diferentes de extrato de Guaçatonga sobre feridas na coluna 

durante treze dias. Os ferimentos não foram sequer cobertos com curativos, apenas tratados 

com a planta. Os resultados apresentados a um por cento de aplicação apresentaram maior 

tendência à cicatrização, uma vez que houve cicatrização total em menor prazo. Os resultados 

mostram uma tendência em aceleração da cicatrização através do uso de Casearia sylvestris, 

especialmente quando utilizada na solução de um por cento, em feridas. Um estudo no Paraná 

chamado Meio_Ambiente sustentável em Ponta_Grossa, avaliou a ação cicatrizante em 

animais domésticos com a aplicação do folhas da Guaçatonga sobre feridas abertas em cães 

do município, feridas que chegavam a afetar até três camadas de pele dos animais.  Após uma 

simples limpeza da lesão com algodão esterilizado, evitando assim não proporcionar qualquer 

espécie de dor, preparar a cocção de cerca de trinta folhas vivas e novas, cuidadosamente 

retiradas dos ramos, selecionadas e lavadas várias vezes em água corrente normal e em 

seguida mergulhadas numa solução de um por cento de hipoclorito de sódio por cerca de 

cinco minutos. Após isso as folhas foram maceradas imediatamente e misturadas com um 

volume aproximado de cinquenta centímetros de água mineral, em temperatura ambiente. A 

este volume de água foi adicionado duas colheres de sopa de óleo_de_canola associado a uma 

colher de açúcar. E foi se repetindo esse procedimento de aplicação a cada doía dias, 

mudando o curativo também. O resultado do acompanhamento foi positivo, recuperando as 

camadas de tecido das áreas afetadas em cerca de sessenta dias. Na cultura_popular, a 

preparação de chás usando as folhas dessa planta, elimina o colesterol, ajuda emagrecer, é 
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depurativo, auxiliar nas afecções dos ovários e próstata, inchaço das pernas e males do 

coração. Suas folhas são utilizadas na forma de chás como anti-inflamatórias, antirreumáticas 

e vem sendo atualmente utilizada também para redução de peso. As pessoas mais experientes 

do meio rural faziam um chá da planta pra mordida de cobra. Pegavam uma xícara de chá da 

folha ou casca picada pra um litro de água. Tomava de três a quatro xicaras de chá por dia, 

mais compressas do suco das folhas no local afetado. 
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ANEXO II – MODELO DE UM TEXTO DO CORPUS TEXTUAL DOS OUVINTES 

 

**** *n_p13 

O Araçá tem uma fruta_avermelhada. Nas matas_nativas, temos um Araçá diferente 

popularmente conhecido, com uma fruta bem pequena, menor que uma pitanga. Existem pelo 

menos duas espécies aqui no município, o de fruta_amarela, e o de fruto_vermelho. 

 

 


