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RESUMO 

 

 

O rádio local tem a capacidade de reforçar laços culturais, organizar a vida diária, perpetuar 

tradições e demarcar temporalidades. Ele indica as horas que passam devagar, confirma 

acontecimentos, serve para mandar recados e compartilha com os sinos das igrejas os avisos 

de falecimentos e missas. Ele aproxima as zonas rurais das urbanas, faz a população ser 

ouvida e se ouvir, é parte do cotidiano das pequenas cidades em hábitos de escuta 

compartilhados entre gerações. Desde 1973 a Rádio Itatiaia Ouro Preto desempenha esse 

papel na cidade patrimônio, buscando construir um elo bastante próximo com a população 

ouro-pretana que se vê representada pela emissora. Esta pesquisa parte dessas associações 

para explorar os discursos dos ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto sobre aspectos que 

envolvem o lugar social, memorial e tecnológico das experiências de escuta radiofônica, as 

dinâmicas do localismo nas características da emissora ouro-pretana e para verificar as 

expectativas da audiência em meio à migração da rádio do AM para FM. O processo de 

migração, tomado como ponto inicial e final da investigação, está afetando as formas de 

produção, transmissão, formatos, modelos de negócio, programação, identidade, interação e 

outros fatores da estrutura da radiodifusão no país. Enquanto pesquisa de recepção, o trabalho 

desenvolvido teve uma sustentação multimetodológica dividida em duas fases: a primeira 

buscou entender como a Rádio Itatiaia Ouro Preto se constituiu e se inseriu na vida cotidiana 

da cidade e as ações referentes ao seu processo de migração para FM; a segunda identifica nos 

discursos dos ouvintes suas relações com a rádio através das experiências cotidianas de escuta 

e das associações com o local, além das impressões sobre o processo de migração. Para 

explorar o viés da emissora foram feitas entrevistas de história oral e semiestruturada, 

pesquisa documental, aplicação de questionário e escuta sistematizada da programação 

durante quatro semanas alternadas. O viés do ouvinte, central na pesquisa, é entendido a partir 

da aplicação de questionários online e realização de entrevistas com uma amostra voluntária. 

Os dados são explorados com base nos métodos da Análise Textual Discursiva (MORAES; 

GALIAZZI, 2016). Os resultados apontam que a Rádio Itatiaia Ouro Preto é parte do dia a dia 

da cidade patrimônio e tem papel fundamental na manutenção das identidades cotidianas. Os 

resultados da migração estão sendo sentidos pela audiência fiel e acostumada com as 

características tradicionais da emissora. 

 

Palavras-chave: rádio; rádio local; Ouro Preto; Rádio Itatiaia Ouro Preto; migração; 

experiências de escuta; recepção; Análise Textual Discursiva. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

Local broadcast has the capacity to strengthen cultural ties, organize daily life, perpetuate 

traditions and set temporalities. It indicates the hours that pass slowly, confirms events, serves 

to send messages and shares with church bells the notices of deaths and masses. It brings rural 

areas closer to urban areas, makes the population heard and be heard, is part of the everyday 

life of small cities in listening habits shared between generations. Since 1973 Radio Itatiaia 

Ouro Preto has played this role in this heritage city, seeking to build a very close link with the 

population of Ouro Preto that is represented by this station. This research is part of these 

associations to explore the speeches of the listeners of Radio Itatiaia Ouro Preto on aspects 

that involve the social, memorial and technological place of radio listening experiences, the 

dynamics of localism in the characteristics of the ouro-pretana radio station and to verify the 

expectations of the AM to FM radio. The migration process, taken as the initial and final point 

of the investigation, is affecting the forms of production, transmission, formats, business 

models, programming, identity, interaction and other aspects of the broadcasting structure in 

the country. As a reception research, the work developed had a multi-methodological support 

divided into two phases: the first one tried to understand how the Radio Itatiaia Ouro Preto 

was constituted and inserted in the daily life of the city and the actions regarding its migration 

process to FM; the second one identifies in the discourses of the listeners their relations with 

the radio through the daily experiences of listening and the associations with the place, as well 

as the impressions about the migration process. In order to explore the station bias interviews 

where made about oral history and semi-structured, documentary research, questionnaire 

application and systematic listening of the programming during four alternate weeks. The 

listener's bias, central in the research, is understood through the application of online 

questionnaires and interviews with a voluntary sample. The data are explored based on the 

methods of Discursive Textual Analysis (MORAES; GALIAZZI, 2016). The results indicate 

that the Itatiaia Ouro Preto Radio is part of the daily life of the heritage city and plays a 

fundamental role in the maintenance of everyday identities. The results of the migration are 

being felt by the loyal and accustomed audience with the traditional characteristics of the 

station. 

 

Keywords: radio; local radio; Ouro Preto; Radio Itatiaia Ouro Preto Radio; migration; 

listening experiences; reception; Discursive Textual Analysis.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em múltiplos formatos e configurações, o rádio contraria as previsões mais 

pessimistas e se afirma, cada vez mais, como trilha sonora da vida cotidiana, 

como espaço de manifestação social, cultural, política, como lugar em que 

ouvimos os sons do mundo, do país e da cidade e em que devemos lutar para 

nos fazer ouvir (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 135). 

 

A capacidade de adaptação do rádio às mudanças tecnológicas que, em previsões 

pessimistas, sempre vêm anunciar seu fim reafirma a perenidade do meio e a importância que 

ele assumiu na vida dos ouvintes ao longo de mais de cem anos de história. O rádio é parte do 

cotidiano das pequenas cidades em hábitos de escuta compartilhados entre gerações. Ele 

indica as horas que passam devagar, confirma acontecimentos, serve para mandar recados e 

pedir músicas e compartilha com os sinos das igrejas os avisos de falecimentos e missas. 

Dessa maneira o rádio local ajuda a manter tradições, culturas e valores compartilhados 

socialmente. 

 A tricentenária Ouro Preto carrega tradições culturais e representa “o reduto da 

história e identidade mineiras, o chão sólido e incorruptível da tradição de Minas Gerais. A 

cidade seria assim o próprio passado de glórias presentificado, visível em sua forma e 

arquitetura” (NATAL, 2003, p. 14). Mais que um epíteto, o título deste trabalho referencia ao 

reconhecimento da cidade de Ouro Preto como patrimônio da humanidade sendo a primeira 

propriedade cultural do Brasil tombada pela UNESCO, em 5 de setembro de 1980, por seu 

valor histórico e arquitetônico. A cidade é a única no Brasil reconhecida integralmente como 

patrimônio, não apenas seu centro histórico ou regiões específicas e, dessa forma,  

 

a materialidade, a topografia e morfologia, a natureza de seu entorno, a 

arquitetura e o espaço urbano em geral se tornam símbolos históricos, signos 

de uma memória coletiva e, portanto, de uma identidade. Ouro Preto é a 

imagem fechada, terminada, natural e íntegra, do passado: conforma-se 

enquanto uma auto-referência, uma verdade visível e palpável, convincente, 

inquestionável, autônoma e absoluta (NATAL, 2003, p. 97). 

 

O imaginário social de Ouro Preto como cidade patrimônio e representante da 

identidade e tradição de Minas Gerais foi incorporado pela população ouro-pretana, 

construído a partir da vivência cotidiana, reverberado pela imprensa local e ganhou força com 

os primeiros sinais de rádio emitidos entre a Serra do Itacolomi e a Serra de Ouro Preto. Em 

1974 surgiu o principal e mais duradouro meio de comunicação da cidade dos inconfidentes: a 
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Rádio Cultura de Ouro Preto, hoje Rádio Itatiaia Ouro Preto e, entre os ouvintes, sempre 

Rádio Ouro Preto. 

 Desde o seu início, a Rádio Ouro Preto buscou construir um elo bastante próximo com 

a população que se via representada nas notícias e programas da emissora. A programação no 

começo era baseada em produções religiosas e noticiário local, além de música popular 

brasileira. Marcadamente, a rádio se constituiu com características de emissora local, 

reverberando acontecimentos da vida diária da população ouro-pretana, se inserindo no 

cotidiano da cidade e confirmando um lugar de afeto entre os habitantes. 

 Seja por meio dos assuntos abordados, da linguagem utilizada, da identificação muito 

próxima entre ouvintes e comunicadores, do uso de expressões e sotaques próprios da 

comunidade, as rádios locais conseguem atender aos interesses e necessidades da população, 

se tornando uma espécie de poder no território de disputa e uma companheira no território 

social. Desse modo, a rádio local “está centrada na vida social, econômica, política e cultural 

de sua área de abrangência e também em tudo o que ocorre em seu exterior e que tenha 

repercussões na vida da comunidade” (CEBRIÁN HERREROS, 2001, p. 146, tradução 

nossa
1
). 

 Ainda que com características já assinaladas, as emissoras locais também estão 

propensas às mudanças ocorridas na radiodifusão sonora, uma vez que elas fazem parte de um 

ecossistema midiático e é evidente que a mídia se modifica, a mídia é transformada, a mídia 

se adapta às rupturas e continuidades desse ecossistema. O rádio, de maneira muito aguerrida, 

vem suportando as pressões dos novos meios de comunicação e se metamorfoseando a partir 

das mudanças tecnológicas. O meio hoje se apresenta como expandido, já que seu conteúdo 

extrapola as transmissões hertzianas e pode ser consumido através de smartphones, 

computadores, tablets, televisores, smartspeakers e notebooks. 

 Essas configurações e possibilidades trazidas pelo desenvolvimento tecnológico 

possibilitaram que o rádio alcançasse novas audiências e diversificasse seu conteúdo em uma 

construção narrativa fundamentada em uma matriz sonora “complementada pelo conteúdo 

multimídia de transmissão multiplataforma” (LOPEZ, 2010, p. 9). Com certo atraso em 

relação aos grandes conglomerados midiáticos, as rádios locais estão entendendo essa nova 

conformação da mídia e expandindo seus conteúdos para outras plataformas. A tradicional 

Rádio Itatiaia Ouro Preto, com mais de 40 anos no ar, conta hoje com transmissão via 

                                                
1
  No original: Se centra en la vida social, económica, política y cultural de cada lugar o bien en todo cuanto se 

genera en el exterior con repercusiones en la vida de la localidad. 
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internet, veiculação ao vivo dos programas através das redes sociais digitais e interação com o 

ouvinte por aplicativos de celular. Marcelo Kischinhevsky alerta que, 

 

embora tenham passado a alcançar novas audiências, as emissoras de modo 

geral permanecem fortemente locais, auxiliando na negociação de 

identidades individuais, regionais e nacionais e na construção de sentimentos 

de pertença e de comunidades de gosto, e competem hoje pela atenção dos 

ouvintes com estações de outras praças e mesmo de outros países, 

disponíveis a um clique no browser do computador ou em múltiplos 

aplicativos para smartphones (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 17). 

 

 Recentemente, as emissoras locais começaram a passar por mais uma metamorfose 

desafiadora, já que tende a modificar diversos aspectos já assimilados pela audiência. Trata-se 

da migração das rádios AM para FM, um processo dinâmico que tende a afetar 

estruturalmente a radiodifusão de maneira geral e, de modo específico, as emissoras e seus 

ouvintes. As formas de produção, transmissão, formatos, gêneros, modelos de negócio, 

programação, identidade, relação com o ouvinte e outros fatores podem ser modificados a 

partir do processo de migração e impactar diretamente a forma como a audiência entende a 

emissora, consome seus produtos radiofônicos e se relaciona com ela. Além disso, o processo 

é significativo por sua magnitude, sendo que nunca foi realizado algo dessa proporção na 

radiodifusão. 

 Apontado como um fenômeno concebido na intenção de salvar as emissoras AM da 

estagnação mercadológica e tecnológica, o processo de migração foi iniciado em 2013 pelo 

Governo Federal após estudos de viabilidade técnica. As mudanças na estrutura das rádios 

AM representam uma reivindicação dos radiodifusores que vinham tendo perdas de 

rendimento com a desvalorização desse tipo de emissora. As rádios locais foram as primeiras 

afetadas pela migração, uma vez que em cidades de menor porte havia canais já disponíveis 

para a veiculação do sinal das emissoras que passariam a funcionar em FM. 

 A Rádio Itatiaia Ouro Preto está entre as primeiras emissoras de Minas Gerais que 

iniciou o funcionamento em FM a partir do processo de migração. Embora ainda funcionando 

com a mesma programação simultaneamente nos dois dials, a emissora assinou o termo 

aditivo para adaptação de outorga em março de 2017 e começou as operações em FM em 

julho do mesmo ano, com previsão de desligamento do sinal AM para dezembro de 2017. 

Contrariando essa previsão inicial, a emissora continua transmitindo nas duas frequências 

devido a uma diminuição da área de alcance do sinal após a migração. 
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 Entendendo os aspectos determinantes da fidelidade do ouvinte e a tradicionalidade
2
 

da Rádio Itatiaia de Ouro Preto, com características marcadamente do rádio AM, esta 

pesquisa tem como objetivo compreender a percepção e expectativas dos ouvintes da 

emissora sobre a migração da rádio do AM para FM a partir de aspectos característicos dos 

dois dials e como as mudanças nesses aspectos afetam a produção de sentidos na relação entre 

rádio e ouvinte a partir das experiências cotidianas de escuta. 

A escolha por estudar os desdobramentos da migração olhando para a audiência, sob o 

viés dos estudos de recepção, representa um desafio e ao mesmo tempo uma contribuição para 

o campo comunicacional uma vez que, segundo Jacks (2010), esse tipo de estudo com foco no 

rádio ainda é pouco explorado. Além disso, a ótica da recepção dialoga de forma direta com a 

área de concentração do Programa de Pós-Graduação que acolhe a pesquisa no que diz 

respeito à função da comunicação no cotidiano da vida social. Ora, se os estudos de recepção 

buscam compreender as práticas da audiência em relação com os meios, é preciso considerar 

as percepções do ouvinte e a vida social como preponderantes para as produções de sentido 

nessas associações. 

 Ancorada nessas percepções, a pesquisa discute a estruturação do local social da 

escuta radiofônica, pensando que os ouvintes estão inseridos em núcleos variegados e 

tangentes sociais que influenciam efetivamente suas memórias e percepções da realidade 

cotidiana. A experiência, enquanto conhecimento transmitido entre gerações, vai além do 

sentido mecanicista dos modos de ouvir e, assim, as experiências de escuta são construídas 

socialmente por múltiplas agregações afetivas e até mesmo decorrentes da transformação 

tecnológica e percepção da temporalidade. 

A avó ligava o rádio às seis da manhã e só desligava na hora do almoço, o avô ouvia 

todos os jogos a Atlético pelo pequeno rádio de pilha junto com o neto, a mãe ligava o rádio 

para ouvir músicas do Fábio Jr., a irmã gravava fitas e mais fitas cassete com os lançamentos 

da rádio pop na década de 1990. Todas essas formas de escuta transformadas em memória 

social, nesse caso do autor da dissertação, influenciaram as experiências de escuta construídas 

hoje, como um conhecimento transmitido por todas essas gerações. 

A pesquisa se ancora nessas perspectivas porque parte da dimensão sociodiscursiva 

dos estudos de recepção, uma abordagem que “trata o discurso dos sujeitos a partir de 

                                                
2
  Ao longo da pesquisa será considerado o termo tradicionalidade em detrimento de tradicionalismo. O termo 

tradicionalidade é usado no estudo para qualificar "uma propriedade exclusiva de que seriam dotados os fatos 

ditos tradicionais" (LENCLUD apud CAPONE, 2004, p. 255). Tradicionalidade é, então, “uma qualidade 

inerente ao tradicional e não um comportamento ligado à perpetuação da tradição (tradicionalismo)” 

(CAPONE, 2004, p. 255). 
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enfoques teórico-metodológicos que se dedicam à análise dos discursos sociais, os quais 

emanam da mídia e dos receptores” Schimitz et. al (2015, p. 112), não observando as práticas 

culturais, mas considerando suas relações cotidianas. Dessa forma, têm-se como principais 

objetos de estudo os discursos dos ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto sobre a mídia e as 

dimensões sociais desses discursos, considerando o contexto da cidade e as reverberações da 

vida diária. Além disso, em fase preambular foi necessário compreender as relações da rádio 

com os ouro-pretanos e como ela se constituiu e transformou até a migração para FM.  

Para viabilizar o estudo, as etapas metodológicas foram divididas na tangente da 

emissora e do ouvinte. Como forma de entender o viés da emissora foi feita uma pesquisa 

documental na biblioteca pública de Ouro Preto em busca de pistas da história da rádio. 

Constatando que a história da Rádio Itatiaia Ouro Preto não estava documentada, foram 

realizadas entrevistas de história oral com a primeira secretária da então Rádio Cultura de 

Ouro Preto, Maria Nazaré Oliveira, com o primeiro programador e jornalista, Maurílio Torres, 

e com o bispo emérito de Oliveira, Dom Francisco Barroso, importante incentivador da rádio 

nos primeiros anos, a fim entender as dimensões do processo de constituição da rádio que 

levaram ao que ela é atualmente. 

 

O pesquisador, ao produzir e utilizar esses relatos como fonte, não deve 

perder de vista a dimensão problemática e processual da história. As 

experiências dos indivíduos devem ser pensadas na sua singularidade 

subjetiva, mas também nas suas relações com dimensões mais amplas que as 

transcendem (GOULART, 2015, p. 88). 

 

Esse é um cuidado da pesquisa, tanto ao entender os relatos das pessoas que viram a 

Rádio Ouro Preto nascer até na atividade de interpretar os relatos dos ouvintes sobre as 

experiências de escuta, suas memórias, afetos e sentidos formados a partir da escuta 

radiofônica. Ainda na tangente que trata da emissora, foi realizada entrevista semi-estruturada 

com o diretor promocional, Daniel Pedrosa, para entender a configuração atual da Rádio 

Itatiaia Ouro Preto, suas perspectivas quanto ao processo de migração e a fase atual de 

transformação da emissora em FM.  

Juntamente com essa parte, foi realizada escuta sistematizada durante quatro semanas 

alternadas para compreender não só aspectos estruturantes da grade de programação, mas 

buscar entender também aspectos de como a rádio se insere no cotidiano da cidade, como os 

ouvintes interagem com a emissora, como ela se configura enquanto emissora AM e quais os 

desafios ela enfrentará enquanto migrante. A pesquisa conta ainda com as respostas 
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registradas pela Rádio Itatiaia Ouro Preto em questionário aplicado às emissoras migrantes 

para realização de estudo no âmbito do Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom. 

Como forma de entender o viés do ouvinte, esses foram convidados, através de 

chamadas veiculadas pela Rádio Itatiaia Ouro Preto, a responderem um questionário 

estruturado disponível online. A amostra voluntária respondente foi convidada também a ser 

entrevistada pelo autor para aprofundamento das questões e entendimento das suas percepções 

sobre o processo de migração da emissora para FM. 

Assim, o corpus da pesquisa é constituído de sete entrevistas semiestruturadas 

realizadas com uma amostra voluntária de ouvintes da emissora, três entrevistas de história 

oral com dois dos primeiros funcionários e com um importante incentivador da rádio para 

entender como a rádio se estruturou e uma entrevista semiestruturada com um atual diretor a 

fim de entender as dinâmicas atuais da emissora e como o processo de migração tem ocorrido 

internamente, além de respostas registradas nos questionários. 

Todos os dados obtidos nessas etapas foram analisados com base na Análise Textual 

Discursiva (ATD), método de análise de dados qualitativos que se debruça sobre o processo 

de pesquisa como um todo sem poder prever seus resultados finais. Segundo Moraes e 

Galiazzi, o corpus que compõe a ATD pode ser entendido 

 

como produções linguísticas, referentes a determinado fenômeno e 

originadas em determinado tempo e contexto. São vistos como produções 

que expressam discursos sobre diferentes fenômenos e que podem ser lidos, 

descritos e interpretados, correspondendo a uma multiplicidade de sentidos 

que a partir deles podem ser construídos. Os documentos textuais da análise 

constituem significantes a partir dos quais são construídos significados 

relativos aos fenômenos investigados (MORAES; GALIAZZI, 2016, p.). 

 

Nessa perspectiva, podem ser evidenciadas justificativas para a realização da 

investigação, considerando que ela apresenta contribuições importantes para o campo 

comunicacional, pensando que o processo de migração é um fenômeno ainda em andamento, 

por isso seus resultados foram pouco explorados e muitos desdobramentos ainda não são 

conhecidos. As pesquisas que tratam da migração ainda são emergentes, têm como foco 

localizar o processo na historicidade da radiodifusão ou o viés do comportamento da emissora 

frente às mudanças trazidas pela migração. A multimetodologia usada também é ponto 

importante porque pode servir de base para outros estudos de recepção, bem como análises 

realizadas a partir da ATD. Proceder a pesquisa a partir do processo de migração na Rádio 

Itatiaia de Ouro Preto foi uma escolha baseada na localização do PPGCom da UFOP, 
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pensando na sua própria importância regional, e também nas especificidades da radiodifusão 

local. 

O estudo tem aderência ainda com as experiências do pesquisador durante sua 

trajetória acadêmica no curso de graduação em Publicidade e Propaganda, onde foi estagiário 

do Laboratório de Rádio da PUC Minas, e no curso de Jornalismo da UFMG, quando 

investigou os aspectos característicos das rádios universitárias públicas através da análise das 

suas programações. Ao longo do mestrado as pesquisas desenvolvidas e a participação nos 

Grupos de Pesquisa Convergência e Jornalismo, da UFOP, e Rádio e Mídia Sonora, da 

Intercom, possibilitaram o aprofundamento de diversos aspectos teóricos e metodológicos já 

trabalhados e a expansão do conhecimento acerca da radiodifusão sonora em um novo cenário 

de convergência midiática. A experiência laboral do autor enquanto Programador de Rádio e 

Televisão na Universidade Federal de Minas Gerais também se aproxima com o 

desenvolvimento deste estudo. 

O referencial teórico para constituição da pesquisa é estruturado com base na divisão 

dos assuntos em capítulos complementares e interdependentes. Como campo de pesquisa em 

constante transformação, o primeiro capítulo apresenta os elementos teóricos da pesquisa de 

recepção com base nos trabalhos de Jacks (2010, 2017), Ronsini (2004, 2018), Escosteguy 

(2010, 2012) e Vassallo de Lopes (2000). A escolha por trabalhar com as interpretações de 

autoras brasileiras se deve ao alargamento do campo das pesquisas de recepção midiática nos 

últimos anos no país (JACKS et al., 2017).  

O segundo capítulo apresenta o panorama geral do processo de migração com base em 

dados oficiais e na pesquisa coordenada por Prata e Del Bianco (2018). Uma necessidade 

surgida ao longo da pesquisa foi a de buscar especificidades do rádio AM e FM como forma 

de entender melhor os impactos do processo de migração. Assim, são considerados aspectos 

de identidade indicados por Prata (2002), Bruck (2003a) e Farias e Zuculoto (2017), 

tecnológicos, com base nos trabalhos de Ferraretto (2008; 2014) e Kischinhevsky (2008; 

2016) e de modelos de negócios, com base em Avelar (2017). 

No terceiro capítulo são evidenciadas as especificidades das emissoras locais 

ancorando em pesquisas que mostram a importância dessas rádios para a população de 

pequenas cidades, como as perspectivas de Raddatz (2011), Maia (2006) e Peruzzo (2005), 

aquelas que buscam as vertentes sociais, como as de Peruzzo (2004; 2005) e Camponez 

(2002), e geográficas, nas perspectivas de Bourdin (2001), Moreira (2012) e Haesbaert 

(2014). Nesse capítulo também é apresentada a construção histórica da imprensa ouro-pretana 
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e da Rádio Itatiaia Ouro Preto, com base em pesquisa documental e nas entrevistas de história 

oral. 

O quarto capítulo notabiliza os entendimentos de experiências de escuta abarcados 

pela pesquisa, tanto como lugar social na perspectiva principal de Kaseker (2012) e também 

de Kerckhove (1999) e Elias (1994) como nas perspectivas mais técnicas abordadas por 

Ferraretto (2001; 2014), Kischinhevsky (2016), Del Bianco (2005; 2012) e Lopez (2009; 

2010). Por fim, o capítulo empírico apresenta o percurso metodológico e descreve as etapas 

procedimentais da Análise Textual Discursiva, uma vez que é um método pouco utilizado no 

campo da comunicação. Essa descrição tem inspiração no trabalho de Martins (2017) e base 

no texto do precursor do método, de Roque Moraes em conjunto com Galiazzi (2016). 

 Dessa forma a pesquisa se estrutura para responder às questões surgidas e chegar aos 

objetivos pretendidos, mostrando as relações de proximidade da Rádio Itatiaia Ouro Preto 

com a população da cidade histórica e como as adaptações trazidas pela migração para FM 

poderão modificar as configurações dessa emissora de quatro décadas, influenciar as relações 

com a audiência e atuar sobre as experiências de escuta. 
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CAPÍTULO 1 - A PESQUISA DE RECEPÇÃO 

 

 

Sabemos que nas teorias encontraremos um guia provisório de perguntas e respostas, e a 

partir delas construímos caminhos de acesso em direção aonde queremos chegar, mas as 

linhas que configuram nosso mapa são pontilhadas e estão sendo traçadas pela empiria do 

nosso caminhar. 

 

Veneza Mayora Ronsini, 2004 

 

 

Enquanto ancorado na pesquisa de recepção, o estudo aqui desenvolvido está se 

inserindo em um campo complexo de variegadas associações e que se transforma a cada nova 

experimentação metodológica por sua natureza empírica e, assim, cambiante. Por isso, o 

primeiro capítulo da presente dissertação contextualiza a pesquisa de recepção no campo da 

comunicação para evidenciar sua atual estrutura multimetodológica e justificar, em meio a 

outras alternativas, a perspectiva acolhida na investigação. 

Com isso será possível buscar, nas características da pesquisa de recepção, técnicas 

que possam ser utilizadas para alcançar os objetivos preteridos e as respostas às indagações do 

estudo. Tais são expostas no segundo tópico deste capítulo, que trata da organização 

metodológica da pesquisa. 

A tipologia de pesquisa que se volta para os sujeitos e seus discursos tende a explorar 

sentidos, memórias, experiências e afetos de maneira muito particular. Assim, o corpus da 

pesquisa, focado nos discursos dos ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto, é delimitado 

também pelo entendimento da conjuntura local e cotidiana da cidade, das experiências de 

escuta dos ouvintes e suas relações contextuais e de aproximação com o lugar. Essa visão 

também se aplica aos elementos teóricos trazidos pela pesquisa de recepção que serão 

explorados adiante. 

 

1.1 Elementos teóricos da pesquisa de recepção 

 

As pesquisas que têm como foco o receptor podem ser consideradas uma vertente 

recente nos estudos brasileiros de comunicação e que, por isso, ainda dimensionam múltiplas 

interpretações e usos conceituais e metodológicos. Os estudos que viriam a ser conhecidos 

como estudos de recepção tiveram início por volta de 1940 ligados, sobretudo, à antropologia 

e à psicologia.  
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No campo da comunicação, as pesquisas de audiência se desenvolveram a partir da 

década de 1980. Em entrevista concedida a Nilda Jacks (1993), um dos principais estudiosos 

do tema, Guillermo Orozco, explica que  

 
os primeiros estudos sobre a recepção giravam sempre em função do 

emissor. Então o receptor era estudado como um consumidor, em função de 

suas necessidades, seus gostos, para ver de que maneira seriam oferecidos 

mercadorias e serviços (OROZCO, 1993, p. 30). 

 

Com o desenvolvimento dos estudos, muito em função da consolidação de cursos de 

pós-graduação em comunicação, inclusive no Brasil, as pesquisas sobre audiência ganharam 

novas dimensões. Ainda conforme Orozco, “agora se trata de entender a recepção como 

processo, entender o receptor como sujeito deste processo, entender o meio social deste 

receptor e ver as possibilidades deste conhecimento para uma democratização do processo 

comunicativo” (OROZCO, 1993, p. 32). 

Outro teórico da escola latinoamericana dos estudos de audiência, mas com uma visão 

voltada para as mediações, Martín-Barbero lembra que a recepção “não é apenas uma etapa 

do processo de comunicação. É um lugar novo, de onde devemos repensar os estudos e a 

pesquisa de comunicação” (MARTÍN-BARBERO, 1995, p. 39). Esse lugar novo sugere 

diferentes experimentações metodológicas e investigações dos múltiplos fatores e agentes 

envolvidos em um mesmo processo comunicativo. Assim, o fenômeno da migração aparece 

como um lugar bastante aprazível para esse tipo de estudo porque dimensiona vários sujeitos 

em um contexto que envolve diferentes fatores associativos. 

De acordo com Jacks e Escosteguy (2005, p. 15), a área dos estudos de recepção em 

comunicação tem como foco a “relação das pessoas com meios ou veículos de comunicação, 

com programas, gêneros, mensagens ou momentos particulares, abarcando a complexa 

configuração de elementos e fatores que caracterizam o fenômeno como um todo”. Embora 

essa definição possa parecer a princípio muito abrangente, os teóricos das matrizes 

internacionais e das tradições latinoamericanas dos estudos de recepção adotam diferentes 

abordagens, classificações e nomenclaturas que particularizam os tipos de pesquisa centrados 

na audiência. 

As teorias latinoamericanas dos estudos de recepção estão direcionadas principalmente 

na percepção do receptor sob a esfera de seu espaço cultural, considerando “o papel das 

mediações na configuração da relação entre sujeito-receptor e meios de comunicação e não 

apenas as indicações de sua influência ideológica” (JACKS, 2010, p. 3). Nesse sentido, Jacks 

e Escosteguy (2005) entendem que  
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a problemática da recepção, tratada à luz das contribuições dos estudos 

culturais, está vinculada a um quadro amplo de relações sociais e culturais, 

isto é, abrange o estudo de diferentes mediações sociais e culturais que estão 

além da exposição imediata e uso dos media (JACKS; ESCOSTEGUY, 

2005, p. 132) 

 

Nilda Jacks ressalta que as pesquisas de recepção em comunicação realizadas no 

Brasil passaram a ser influenciadas pelas características metodológicas e discursivas dos 

referenciais latinoamericanos a partir da década de 1990. Por sua vez, as teorias 

latinoamericanas se desenvolveram, sobretudo, com base nos estudos culturais de Néstor 

García Canclini, nas teorias de mediações de Jesús Martín-Barbero e nos estudos de 

Guillermo Orozco que avançam a partir de “uma interseção entre sua teoria da recepção, 

fundamentada nas mediações, e o uso de dados empíricos, obtidos através da pesquisa de 

campo” (MARCONDES FILHO, 2008, p. 77). 

No Brasil, as pesquisas de audiência também se desenvolveram a partir de intenções 

mercadológicas nas décadas de 1950 e 1960. Conforme Jacks e Escosteguy, as práticas de 

recepção começaram a ser estudadas a partir da década de 70, mas a maioria delas descoladas 

das pesquisas em comunicação. Segundo as autoras, “somente podemos falar, portanto, em 

pesquisa acadêmica interessada nas práticas de recepção midiática a partir dos anos 70, logo, 

sua trajetória é relativamente recente” (JACKS; ESCOSTEGUY, 2005, p. 82). Outro ponto 

importante sublinhado pelas autoras é a dispersão das pesquisas brasileiras de recepção, que, 

diferentemente de outras trajetórias latinoamericanas, eram investigações isoladas, 

desenvolvidas de forma individualizada e esporádica. Nos anos que se seguiram as pesquisas 

de recepção midiática no Brasil incorporaram alguns referenciais dos teóricos 

latinoamericanos, sobretudo os de Martín-Barbero, que tratam das mediações, e a partir dos 

estudos culturais. 

Ao traçarem um panorama recente dos estudos de recepção, Schimitz e outras autoras 

sugerem alguns desafios que podem ser digeridos pelos atuais estudos comunicacionais de 

recepção, refletindo a necessidade de que as práticas de recepção sejam estudadas a partir de 

um contexto que siga o desenvolvimento das mídias, mas  

 

não se menospreza a necessidade de aprofundar o entendimento dos meios e 

gêneros tradicionais, visto que ainda são pouco estudados. As investigações 

podem visar à compreensão das identidades no bojo da convergência 

midiática, na investigação das transformações da recepção matizadas pelo 

novo estatuto social da técnica (Lopes, 2011, p.412) em sociedade. Também 

é necessário aventurar-se à realização de pesquisas comparativas, mais 
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amplas, que auxiliem a entender as práticas dos receptores situados em 

diferentes contextos (SCHIMITZ et al., 2015, p. 124). 

 

 As autoras ainda apontam um desenvolvimento das pesquisas de recepção a partir da 

“sólida contextualização dos objetos de pesquisa, aprofundamento da discussão sobre as 

identidades, abordagem multimetodológica e exploração de cenários empíricos pouco ou nada 

conhecidos” (id., ibid.). 

As pesquisas de recepção radiofônica, embora comumente centradas em programas ou 

emissoras específicas, têm sua importância nesse panorama de amadurecimento dos estudos 

de recepção em comunicação. Nesse ponto é oportuno destacar mais uma vez a relevância da 

pesquisa em tratar de um fenômeno que mobiliza diversos operadores (técnicos, políticos, 

sociais, culturais, mercadológicos), sob diferentes aspectos, a ser estudado com foco na 

recepção, com a possibilidade de mobilizar também diferentes sentidos metodológicos. 

 

1.2 Organização metodológica da pesquisa 

 

Partindo do pressuposto defendido por Orozco e González de que “a dimensão dos 

fenômenos sociais se entenderia melhor se, ao mesmo tempo em que se conhecem as 

dimensões do fenômeno, se identificam as explicações que os sujeitos dão a elas” (OROZCO; 

GONZÁLEZ, 2012, p. 31, tradução nossa
3
), o modelo metodológico que orienta a pesquisa é 

fundamentalmente qualitativo, considerando que  

 

os processos de recepção devem ser vistos como parte integrante das práticas 

culturais que articulam processos tanto subjetivos como objetivos, tanto 

micro (ambiente imediato controlado pelo sujeito) como macro (estrutura 

social que escapa a esse controle). A recepção é então um contexto 

complexo, multidimensional em que as pessoas vivem o seu cotidiano. Ao 

mesmo tempo, ao viverem este cotidiano, as pessoas se inscrevem em 

relações de poder estruturais e históricas, as quais extrapolam as suas 

práticas cotidianas (VASSALLO DE LOPES, 2000, p. 98). 

 

Considerando que nas relações entre os sujeitos sociais e os meios são acionadas 

diversas variantes cognitivas, locativas, afetivas e históricas, os estudos de recepção mais 

recentes precisam levar em conta a emergência dos novos meios e das possibilidades 

múltiplas de interações e conexões, o que “exige mais do que nunca o enfoque teórico 

complexo das mediações na recepção, pautado por um protocolo multimetodológico para sua 

                                                
3
  No original: Tal como argumentamos aquí, la dimensión de los fenómenos sociales se entendería mejor si, al 

mismo tiempo que se conocen las dimensiones de ese fenómeno, se identifican las explicaciones que los 

sujetos dan a esas dimensiones. 
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pesquisa empírica” (VASSALLO DE LOPES, 2011, p. 413). É nessa base multimetodológica 

que a pesquisa aqui desenvolvida está se centrando, tendo em vista que diferentes técnicas e 

fluxos teórico-metodológicos são necessários para entender de maneira satisfatória o 

enredamento e a complexidade das mediações em um processo em andamento e com 

resultados ainda não conhecidos. 

Nesse sentido, as estratégias práticas dos estudos mais recentes utilizam de múltiplas 

técnicas. Em pesquisa que mapeou os estudos de recepção radiofônica na década de 2000, 

Jacks, Knewitz e Ribeiro (2010; 2017) apontam para essa multiplicidade de métodos 

utilizados nos estudos de recepção, ainda que a maioria das pesquisas sejam de ordem 

qualitativa (pelos motivos anteriormente elencados). As pesquisadoras propõem a divisão dos 

estudos em três abordagens, a saber: sociocultural
4
, sociodiscursiva e comportamental

5
. 

A partir das análises de Escosteguy (2004), Schimitz et. al (2015, p. 112) explicam 

que “a abordagem sociodiscursiva é a que trata o discurso dos sujeitos a partir de enfoques 

teórico-metodológicos que se dedicam à análise dos discursos sociais, os quais emanam da 

Mídia e dos receptores” e que a tarefa dos estudos de recepção com esse enfoque devem 

“abordar os discursos dos sujeitos sobre suas práticas de recepção e sua relação com os 

conteúdos midiáticos” (id. ibid). Escosteguy ainda aborda alguns principais enfoques teórico-

metodológicos utilizados nas pesquisas que visam entender o contexto e os discursos dos 

receptores em conexão com a mídia: 

 

Incluem-se aí a semiótica, a análise de discurso e de conteúdo de tipo 

qualitativo, a retórica, a linguística, a teoria das representações sociais, entre 

outras possibilidades teóricas, cuja tarefa é abordar os discursos dos sujeitos 

sobre suas práticas de recepção e sua relação com os conteúdos midiáticos. 

Tratadas na ancoragem de um contexto social, as falas dão materialidade às 

representações dos sujeitos a respeito de suas relações com os meios e seus 

conteúdos (ESCOSTEGUY apud SCHIMITZ et. al., 2015, p. 112). 

 

No entendimento das questões aqui propostas e das possibilidades tangíveis de 

realização do estudo, essa abordagem é a que acolhe os anseios desta pesquisa. Ao priorizar 

uma abordagem sociodiscursiva e perspectivas teórico-metodológicas que atendam os 

objetivos propostos a partir dessa vertente, busca-se não só entender os discursos dos 

                                                
4
  A abordagem sociocultural problematiza “a complexidade da relação das audiências com os meios de 

comunicação quando adentra no universo cotidiano e examina as práticas culturais dos sujeitos sociais em 

questão” (JACKS et. al., 2010, p. 161). 
5
  “Caracterizam-se como abordagem comportamental os estudos dos diferentes impactos derivados dos meios, 

isto é, aqueles em que o produto midiático é considerado um estímulo que provoca diversas reações nos 

públicos” (JACKS; KNEWITZ; RIBEIRO, 2010, p. 27) 
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receptores, mas também esses partindo das relações dos sujeitos com o meio (e com seus 

conteúdos), como essas relações sugestionam experiências de escuta e as práticas de recepção.  

Embora as pesquisas de recepção operem sob a perspectiva de uma audiência cada vez 

mais ativa, com mais possibilidades de replicar e ressignificar os conteúdos dos emissores, 

interagir com eles e questioná-los, Ana Carolina Escosteguy (2004) alerta que, 

 

entretanto, reivindicar uma ruptura com concepções passivas da audiência, 

substituindo-as por uma abordagem mais dinâmica, ou seja, onde se passa a 

pensar a relação entre o campo de emissão/produção e recepção/consumo, 

não significa descartar completamente o poder dos media em prover 

determinadas categorias dentro das quais as audiências tendem a operar. 

(ESCOSTEGUY, 2004, p. 131) 

 

Para entender os termos práticos da realização do processo de migração na Rádio 

Itatiaia de Ouro Preto foi aplicado um questionário (Anexo A) como parte da pesquisa 

coletiva do Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) sobre o impacto do processo de migração do 

rádio AM para o FM. A pesquisa, sob coordenação das professoras Nair Prata (UFOP) e Nélia 

Del Bianco (UnB), envolveu investigadores e emissoras migrantes de todo o Brasil e explorou 

o caminho do fenômeno da migração através da análise do processo, sustentabilidade, 

audiência e impacto no conteúdo, programação e estratégias de relacionamento com a 

audiência. 

Todos os eixos do questionário interessam à pesquisa, uma vez que ele foi estruturado 

para entender o fenômeno de maneira ampla partindo da lógica das emissoras. As respostas 

dadas pela Rádio Itatiaia Ouro Preto estão incorporadas ao longo da análise e apresentadas em 

sua completude como anexo do estudo. Complementarmente à aplicação do questionário, foi 

feita uma entrevista semiestruturada com o diretor de promocional da Rádio Itatiaia de Ouro 

Preto, Daniel Pedrosa, para entender os detalhes internos do processo de migração. 

Sob a ótica das vertentes incluídas na pesquisa do GP Rádio e Mídia Sonora é possível 

verificar de maneira completa os aspectos da mudança feita na emissora que poderão ser 

comprovados e complementados pela entrevista e pela audição sistematizada da programação 

durante quatro semanas, entendendo que a amplitude e o ineditismo do fenômeno de migração 

têm reflexos também nas práticas de produção. A audição sistematizada consiste na ordenação 

de dias e horários distintos de acompanhamento da programação da emissora para verificar a 

grade como um todo e possíveis rupturas e continuidades no decorrer da programação. 
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Nos idos iniciais da pesquisa foi realizada uma busca documental que constatou a 

existência de parcos dados que pudessem contextualizar a constituição da Rádio Itatiaia Ouro 

Preto. Assim, após a localização de sujeitos que contribuíram de maneira direta para a 

concepção e efetivação da emissora, foram realizadas entrevistas de história oral com o 

objetivo de identificar as características fundantes da então Rádio Cultura de Ouro Preto e 

buscar descrever a conjuntura da mídia ouro-pretana daquela época. O uso desse método para 

recuperação histórica da emissora se justifica por sua utilidade na “obtenção de dados sobre o 

passado inexistentes em arquivos e em documentos de outra natureza, como os escritos, os 

iconográficos e os audiovisuais” (RIBEIRO, 2015, p. 75). 

As entrevistas foram realizadas com o primeiro jornalista e programador da emissora, 

Maurílio Torres; com a primeira secretária, Maria Nazaré Oliveira e com o bispo emérito 

Francisco Barroso Filho (Dom Barroso), incentivador da rádio nos primeiros anos da 

emissora. A escolha desses três sujeitos se justifica através da concepção de que “os 

depoimentos ajudam a recuperar informações sobre fatos e processos que só podem ser 

conhecidos pela narrativa daqueles que os viveram diretamente ou daqueles que os 

presenciaram de alguma maneira” (RIBEIRO, 2015, p. 75). A busca pelo histórico da 

emissora em jornais da época, na sede da rádio e em conversas informais com jornalistas 

levou ao nome da secretária, Maria Nazaré, que indicou outros sujeitos que poderiam 

contribuir com as informações procuradas
6
.  

Considerando que “o ideal é ouvir, ao lado das personalidades e grandes lideranças, 

profissionais ligados à ponta do processo produtivo e que possam testemunhar os fatos e os 

processos de diferentes perspectivas” (id. ibid.), os entrevistados forneceram à pesquisa um 

panorama dos modos de produção, modelo de programação e da inserção da rádio na 

comunidade de Ouro Preto nos primeiros anos de funcionamento que foi complementado pela 

pesquisa documental. Essa recuperação histórica em contextualização com o cotidiano dos 

sujeitos é importante porque  

 

apreender somente o tempo presente pode significar ocultar a conexão com 

as apropriações pretéritas das tecnologias ao longo de gerações, 

privilegiando as apropriações espaciais. Esconde-se o que o espaço tem de 

tempo, isto é, esconde-se o lugar (RONSINI, 2018, p. 113). 
 

                                                
6
  Em entrevista ao pesquisador: “Ele [Maurílio Torres] morava ali de frente o Correio, na subida, pra cima do 

Fórum, de frente mesmo o Correio e acho que ele mora lá até hoje. Mas ali se você perguntar, se ele morar o 

pessoal vai saber ou que paradeiro ele tomou. Mas ele deve morar ali ainda, ele já deve estar aposentado” 

(OLIVEIRA, 2018). 
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Conforme aponta Nilda Jacks e outras autoras (2010), a pesquisa de recepção é 

empírica por natureza. Assim, como a amostra necessária para explorar os objetivos da 

pesquisa é constituída de ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto, foram divulgadas chamadas 

em diferentes horários da programação da emissora acionando os ouvintes a responderem 

voluntariamente um questionário estruturado que foi disponibilizado no endereço on-line 

especialmente criado para pesquisa: www.pesquisaufop.com.br
7
. 

Depois da aplicação do questionário foram entrevistados sete ouvintes voluntários 

com o objetivo de esclarecer e aprofundar algumas questões e entender as experiências de 

escuta dos ouvintes, a relação que a comunidade ouro-pretana tem com a emissora, e como 

são verificadas por eles as mudanças provocadas pelo processo de migração. Os ouvintes 

entrevistados são apresentados no Capítulo 5, que trata do percurso metodológico prático e 

exterioriza os resultados da pesquisa. 

Considerando que a ótica sociodiscursiva dos estudos de recepção leva em conta os 

discursos dos sujeitos sobre a mídia, a pesquisa utiliza do método de Análise Textual 

Discursiva (ATD) buscando a interpretação, categorização e o agrupamento dos dados 

estruturados. Para Moraes e Galiazzi (2006), “a análise textual discursiva é uma abordagem 

de análise de dados que transita entre duas formas consagradas de análise na pesquisa 

qualitativa que são a análise de conteúdo e a análise de discurso” (MORAES; GALIAZZI, 

2006, p. 118). Os autores consideram ainda que “a Análise Textual Discursiva pode ser 

entendida como o processo de desconstrução, seguido de reconstrução, de um conjunto de 

materiais linguísticos e discursivos, produzindo-se a partir disso novos entendimentos sobre 

os fenômenos e discursos investigados” (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 134). 

Nilda Jacks (2000) evidencia que alguns dos principais teóricos dos estudos de 

recepção, entre eles Orozco e Martín-Barbero,  

 

pensam as relações comunicativas entre os meios e sua audiência através de 

uma densa trama teórica, operacionalizada por uma multimetodologia, para 

dar conta da complexidade de fenômenos que ocorrem nos âmbitos da 

produção, da mensagem e da recepção, todos contextualizados por uma 

realidade histórico-cultural (JACKS, 2000, p. 125). 

 

 

Nesse sentido, tencionando explorar as diversas possibilidades da pesquisa de 

recepção, o uso do método da Análise Textual Discursiva enquanto em combinação com 

outras técnicas já exploradas nas pesquisas de comunicação, de rádio e de recepção midiática, 

                                                
7
  O endereço foi registrado com nomenclatura simples para ser um facilitador de acesso ao questionário. O 

acesso ao site é redirecionado automaticamente para o formulário.  
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como entrevistas semiestruturadas e escuta sistematizada da programação, possibilita captar 

os discursos dos receptores sobre seus modos de escuta e sua relação com a Rádio Itatiaia 

Ouro Preto ao passo em que observa a relação desses sujeitos com a mídia em seu contexto 

histórico, social, cultural e tecnológico. Além disso, será possível analisar a forma de 

construção da migração da Rádio Itatiaia Ouro Preto de AM para FM levando em conta suas 

particularidades territoriais, tecnológicas e de inserção social. 

 

Figura 1 – Etapas da metodologia 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

De maneira desintrincada, o percurso metodológico se divide em duas frentes: 

emissora e ouvintes. Para explorar o viés da emissora, em primeira instância, foram feitas 

entrevistas de história oral e pesquisa documental e, em segunda instância, foi aplicado o 

questionário base da pesquisa da Intercom, feita escuta sistematizada da programação durante 

quatro semanas alternadas e entrevista semiestruturada com o diretor promocional da Rádio 

Itatiaia Ouro Preto. O viés do ouvinte, central na pesquisa, é entendido a partir da aplicação de 

questionários online e realização de entrevistas para uma amostra voluntária. Os dados são 

explorados com base nos métodos da Análise Textual Discursiva. O percurso metodológico 

será explicitado detalhadamente adiante, no primeiro tópico do capítulo 5 deste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 - MIGRAÇÃO DO RÁDIO AM PARA FM 

 

 

As condições do passado muitas vezes moldam o futuro. A cultura de origem das emissoras 

dentro de um contexto político e econômico do estado pode dar a exata medida se a 

migração, como oportunidade de modernização, obteve êxito ou não. 

 

Nair Prata e Nélia Del Bianco, 2018 

 

 

Durante sua história o rádio passou por diversas mudanças
8
 estabelecidas a partir do 

desenvolvimento tecnológico, de determinações da legislação ou da própria percepção de 

transformação do público. Em referência ao processo constante de transformação midiática, 

Fidler (1997) utiliza o termo midiamorfose para pensar esses fenômenos como a adaptação do 

sistema de comunicação às mudanças do ecossistema midiático, considerando que novos 

meios surgem a partir da metamorfose, das transformações, de meios antigos que seguem 

evoluindo e se adaptando às mudanças. 

A partir desse conceito, Prata (2008) aponta o termo radiomorfose para afirmar que o 

rádio busca essa adaptação e que o meio na internet, embora se configure com características 

hertzianas, “ao mesmo tempo insere novos formatos, enquanto reconfigura elementos antigos, 

numa mistura que transforma o veículo numa grande constelação de signos sonoros, textuais e 

imagéticos” (PRATA, 2008, p. 61). Lopez concorda que “o contexto da radiomorfose afeta 

práticas, gestão, formas de transmissão, de difusão e de fruição e a própria definição do 

formato e do conteúdo radiofônicos” (LOPEZ, 2017, p. 1). O rádio é um meio em 

transformação. 

Com base nos estudos de García Avilés e outros autores (2008)
9
, Ferraretto e 

Kischinhevsky (2010) refletem sobre quatro âmbitos básicos da radiodifusão que estão sendo 

modificados a partir das novas tecnologias e da inclusão dos meios de comunicação no 

ambiente de convergência:  

 

                                                
8
  Alguns pesquisadores propõem o estudo histórico do rádio a partir de marcos. Ferraretto (2001), por 

exemplo, indicou seis fases temporais para a compreensão da história do rádio brasileiro. De certo não cabe 

na pesquisa expor esses marcos porque as modificações na radiodifusão nacional seguem ocorrendo e apenas 

uma revisão histórica seria capaz de determinar esses novos momentos, mas deve ser considerada a consulta 

ao trabalho do autor. 
9
  In: SALAVERRÍA, Ramón; GARCÍA AVILÉS, José Alberto. La convergencia  tecnológica  en  los  medios  

de  comunicación:  retos  para  el  periodismo. Trípodos,  Barcelona: Universitat  Ramon Llull, n. 23, p. 31-

47, 2008. 
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a) Tecnológico – Engloba a infraestrutura de produção, distribuição e 

recepção de conteúdos em suportes digitais, tais como computadores, 

gravadores, softwares de edição e gestão de conteúdos, bases de dados, redes 

de fibra óptica etc. b) Empresarial – Compreende a origem e a composição 

dos capitais que controlam os grupos de comunicação, suas alianças, fusões 

e aquisições, participações societárias cruzadas etc. c) Profissional – A 

integração de estruturas para produção de conteúdos a serem distribuídos em 

múltiplos suportes, as mudanças nas rotinas e nas relações de trabalho e as 

questões relacionadas à formação e à qualificação de mão-de-obra em 

ambiente multimídia. d) Dos conteúdos – A produção de conteúdos, com a 

exploração de novas linguagens e formatos possibilitados pela hibridização 

de formas simbólicas desenvolvidas para difusão multiplataforma 

(FERRARETTO; KISCHINHEVSKY, 2010, p. 176). 

 

Em 2013 o Governo Federal oficializou o processo de migração de emissoras AM para 

FM, uma nova grande mudança que compreende os campos descritos pelos autores e tem 

transformado diferentes esferas da radiodifusão brasileira de maneira abrangente em todos os 

âmbitos considerados por Ferraretto e Kischinhevsky (2010) e especialmente na estrutura das 

emissoras migrantes. 

Os principais motivos apontados pelo então Ministério das Comunicações para a 

migração são ligados à melhora da qualidade do som, menor interferência no sinal e a 

possibilidade da sintonia através de dispositivos móveis como smartphones – que suportam 

apenas a faixa FM. Além disso, fatores econômicos também podem ser apontados como 

motivação para o início desse processo, uma vez que as emissoras AM vinham sofrendo com 

a queda de anunciantes (FARIAS; ZUCULOTO, 2017, p. 9) e os canais liberados por essas 

rádios poderão ser usados por empresas de telefonia. 

É preciso deixar claro que a maioria dos dados disponíveis sobre variações de 

audiência
10

 – e, ainda, por conseguinte, de anunciantes – no rádio são de pesquisas realizadas 

em regiões metropolitanas, o que pode não representar a realidade dos interiores do Brasil. 

Desse modo, o próprio governo usa dados gerais para justificar as motivações do início do 

processo de migração e desconsidera as diversas particularidades das rádios e audiências 

locais. O primeiro tópico deste capítulo apresenta um panorama amplo do processo de 

migração. 

 

 

                                                
10 Pesquisas da Kantar Ibope Mídia que monitoram os índices de audiência do rádio nas regiões metropolitanas 

brasileiras apontam que, entre setembro e novembro de 2016, 8,3% dos ouvintes de rádio em Belo Horizonte 

estavam sintonizados em emissoras AM, já entre novembro de 2017 e janeiro de 2018 esse número caiu para 

6,9% (KANTAR IBOPE MEDIA, 2018a; 2018b). 
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2.1 Panorama geral do fenômeno 

 

As mudanças na estrutura das emissoras AM representam um pedido antigo dos 

radiodifusores baseado na queda de rendimento dessas rádios após longo período de 

desvalorização pela falta de interesse do Governo, pelas mudanças tecnológicas que 

beneficiaram apenas a Frequência Modulada e pela concorrência por anunciantes que foi 

ampliada pelas redes digitais e pela introdução de novos dispositivos. Os investimentos no 

sistema de TV digital fizeram acirrar ainda mais essas reivindicações dos donos de rádio ao 

passo em que essa digitalização das emissoras de TV representou uma possibilidade para a 

mudança preterida no sistema brasileiro de radiodifusão sonora. 

O processo começou efetivamente a ocorrer em 2010, quando a Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) publicou um estudo realizado no estado de Santa Catarina sobre a 

exequibilidade técnica da migração do rádio AM para a faixa de FM a partir do uso dos canais 

desocupados pelas emissoras de TV que passaram para o modelo digital. O relatório justifica 

que  

 

dentre todas as destinações possíveis, a expansão da faixa de FM é a que traz 

o melhor conjunto de benefícios, tanto quanto ao uso eficiente e racional do 

espectro de radiofrequências eletromagnéticas, quanto ao acesso da 

população brasileira a um meio de comunicação social eletrônica que tem 

fundamental importância na distribuição de informações e da cultura 

nacional e regional (AGÊNCIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES, 2010, p. 31). 

 

 Além disso, os estudos iniciais da Anatel concluem que a migração das emissoras AM 

para FM se transforma em uma alternativa importante para descongestionar o espectro nos 

grandes centros urbanos e que a Frequência Modulada representa uma faixa “adequada aos 

serviços de radiodifusão, plena, livre e sem impacto negativo na planta de serviços instalada” 

(AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, 2010, p. 30). É preciso relativizar 

esses estudos enquanto amostra técnica, entendendo a Agência Nacional de 

Telecomunicações como um órgão governamental e, como tal, atende aos interesses do 

Governo nesse processo
11

. Os dados apresentados são relevantes e marcaram o início do 

fenômeno, mas não se pode desconsiderar a importância das emissoras em Amplitude 

                                                
11

  As faixas deixadas pelas emissoras AM migrantes representam ponto importante para a política 

governamental junto a operadoras de telecomunicações para implementação de sistemas de telefonia e 

internet. 
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Modulada para muitas comunidades que, após o desligamento do sinal AM, ficarão sem 

cobertura de rádio, conforme indicado adiante. 

Após outros estudos e consultas, o processo foi oficializado pela então presidenta 

Dilma Rousseff no dia 07 de novembro de 2013 através do Decreto 8.139 (BRASIL, 2013). 

Durante a cerimônia de oficialização do início da migração, o então presidente da Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) destacou que “a assinatura do decreto 

é o fato mais relevante para o rádio AM nos últimos 50 anos” (SLAVIERO apud MACEDO, 

2013, s.p). A estagnação da radiodifusão brasileira, sobretudo das emissoras AM, é de fato 

notória também porque se trata de um sistema baseado em uma legislação antiga, ultrapassada 

e que desconsidera diversos desenvolvimentos tecnológicos já assimilados por uma parcela 

considerável de ouvintes e até mesmo por muitas empresas de comunicação como, por 

exemplo, o consumo de rádio em mobilidade. 

Como exemplificação desse comportamento de consumo radiofônico, Del Bianco e 

Prata (2018) esclarecem que “o celular se converteu na principal porta de entrada para o 

consumo de rádio, além de alargar as formas de mobilidade antes restritas aos aparelhos 

transistorizados e de automóvel” (DEL BIANCO; PRATA, 2018, p. 99). Ao disponibilizar no 

mercado apenas aparelhos celulares e sons automotivos que são compatíveis exclusivamente 

com a sintonia do rádio em FM, a indústria acelerou o enfraquecimento das emissoras AM e 

contribuiu, dessa maneira, para a aceitabilidade do processo de migração. Embora muitas 

emissoras AM – mesmo as locais – transmitam também via streaming pela internet, é 

necessário levar em conta, mais uma vez, a qualidade da conexão e o alcance ainda limitado 

dos serviços. O consumo de rádio em mobilidade permitiu ainda aumentar os potenciais 

interativos do meio, complexificar narrativas usando espaços agora multimidiáticos. Dessa 

forma, consumir rádio em mobilidade não se trata apenas da possibilidade de escuta pelo 

celular, mas representa uma mudança na estrutura da radiodifusão sonora, nas experiências de 

escuta e modos de consumo do áudio – transformações que não incluíam as tradicionais 

emissoras AM. 

Em 12 de março de 2014, o então Ministério das Comunicações publicou a Portaria nº 

127 (BRASIL, 2014) contendo normas básicas a serem seguidas pelos radiodifusores para a 

realização do processo de adaptação de outorga para FM. A figura a seguir (Figura 2) 

apresenta as etapas que devem ser seguidas pelas emissoras AM interessadas em adaptar a 

outorga para FM, conforme a portaria citada.  
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Figura 2 – Etapas a serem seguidas pelas emissoras migrantes 

 

Fonte: Adaptado de Teletronix (2019) com dados do Ministério das Comunicações (2014) e do Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (2017). 

 

A primeira condicionante foi que a emissora com possibilidade de migração 

apresentasse documentos que comprovassem o cumprimento das obrigações tributárias e dos 

encargos sociais instituídos por lei além de certidão que afirme a adequação às leis 

trabalhistas. Uma vez habilitada na primeira etapa, a emissora requerente precisou preencher e 

encaminhar o formulário cadastral ao Ministério das Comunicações que notificou a rádio a 

efetuar, em até 180 dias
12

, o pagamento de boleto com o valor relativo à adaptação da outorga. 

Com a confirmação do pagamento, a Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica 

(SCE) do MCTIC expediu o ato referente à adaptação de outorga e o contrato aditivo foi 

assinado em sessões públicas realizadas pela SCE em cada estado brasileiro especialmente 

para essa finalidade. Na quinta etapa do processo, a emissora teve até 120 dias após a 

assinatura do termo aditivo para apresentar projeto técnico de aprovação de locais e uso de 

equipamentos. Depois de cumpridas essas determinações, a emissora pôde então começar a 

transmitir em Frequência Modulada. 

Dando sequência ao processo, em 24 de novembro de 2015, foi publicada pelo mesmo 

ministério a Portaria 6.467 (BRASIL, 2015) contendo a lista das emissoras com possibilidade 

de migração, sua classe e os valores da adaptação de outorga para cada tipo de emissora. A 

                                                
12

  Inicialmente o prazo dado para o pagamento do boleto foi de 90 dias, porém a Portaria MCTIC nº 
3.071, 2017 facultou a prorrogação por mais 90 dias diante de pedido justificado. 
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separação das emissoras em classes é uma definição técnica com base, sobretudo, na 

capacidade de alcance e no contorno protegido
13

 das rádios. De acordo com o regulamento 

técnico publicado na Resolução nº 116, de 25 de março de 1999, da Anatel, as emissoras em 

AM podem ser da classe A, B ou C. A regulamentação leva em conta as características 

técnicas de cada emissora e explicita que emissoras da classe B, como a Rádio Itatiaia Ouro 

Preto, são destinadas a “prover cobertura das zonas urbanas, suburbanas e rurais de um ou 

mais centros populacionais contíguos contidos em sua área de serviço primária” (AGÊNCIA 

NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, 1999). A potência máxima das emissoras dessa 

classe é de 50 kW, conforme exemplificado no quadro a seguir. Essa classificação foi um dos 

fatores considerados no estabelecimento dos valores da adaptação de outorga das emissoras 

migrantes. O Quadro 1 apresenta essas definições técnicas das emissoras antes e após a 

migração. 

 

Quadro 1 – Definições técnicas das emissoras migrantes 

Faixa de Frequência 

AM (em kHz) 

Classe de FM 

imediatamente anterior 

Potência da 

classe de FM 

Distância máxima ao 

contorno protegido 

Emissoras AM – Classe A 

540 a 1.420 E2 75 kW 67,5 km 

1430 a 1.610 E3 60 kW 54,4 km 

Emissoras AM – Classe B 

540 a 620 E3 60 kW 54,4 km 

630 a 860 A1 50 kW 38,5 km 

870 a 1.030 A2 30 kW 35,0 km 

1040 a 1.170 A3 15 kW 30,0 km 

1.180 a 1.610 A4 5 kW 24,0 km 

Emissoras AM – Classe C 

540 a 810 B1 3 kW 16,5 km 

820 a 1.100 B2 1 kW 12,5 km 

1.110 a 1.610 C 0,3 kW 7,5 km 

Fonte: BRASIL (2013) 

                                                
13

  O contorno protegido indica que dentro do raio considerado pela distância máxima, o sinal da emissora não 

terá interferência com o sinal de outra rádio legalizada. 
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Conforme indica o quadro anterior, as emissoras em FM também são divididas em 

classes determinadas pela Anatel a partir de especificações técnicas regulamentadas pela 

resolução nº 67, de 12 de dezembro de 1998 que define que “a classe de uma emissora de FM 

é identificada pela maior distância ao contorno protegido” (AGÊNCIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES, 1998) e é identificada por letras entre A e E, sendo que as 

emissoras especificadas como A são regionais com cobertura até 40 km, as enquadradas nas 

classes B e C são rádios locais de pequeno e médio alcance, já as da classe E são emissoras 

regionais com alcance de até 78 km e, por fim, as emissoras comunitárias que funcionam em 

FM integram a classe C, com cobertura de até 1km (AGÊNCIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES, 1998; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE 

RÁDIO E TELEVISÃO, 2015). A Rádio Itatiaia Ouro Preto está classificada como B em AM 

a partir do relatório técnico da Anatel e funciona na frequência 1.120 kHz, assim, conforme o 

Quadro 1, a classe da emissora quando migrante será A3, com potência de 15 kW e distância 

máxima ao contorno protegido de 30,0 km (BRASIL, 2013). 

Além dessa classificação técnica, a determinação do valor a ser pago por cada 

emissora migrante para adaptação de outorga ainda levou em conta características das cidades 

sede e região de alcance dessas rádios. O Ministério das Comunicações considerou 

indicadores como Produto Interno Bruto Municipal (PIB), Indicador de Desenvolvimento 

Humano e Renda (IDH-R) e o Índice de Potencial de Consumo (IPC) para categorizar 

também os municípios de cada emissora migrante em distinções que vão de A a F. Além 

dessas ponderações, levou-se em conta a população dos municípios sedes das emissoras 

migrantes. Nessa conta complexa que considera diferentes variantes, Ouro Preto, com uma 

população de 70.281 pessoas e Índice de Desenvolvimento Humano 0,741 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), foi classificado como município 

de categoria E
14

, a mesma que municípios mineiros maiores como Juiz de Fora, Sete Lagoas e 

Divinópolis. 

Diante de todos esses dados apresentados, o quadro a seguir (Quadro 2) exemplifica 

como o cálculo foi feito e indica o valor pago pela Rádio Itatiaia Ouro Preto para adaptação 

de outorga. 

 

                                                
14

  Para exemplificar, os cálculos determinam que uma cidade do porte de São Paulo seja categorizada como 

município A. Impulsionado pelos indicadores de PIB, IDH-R e IPC, Belo Horizonte aparece como município 

C, enquanto Fortaleza foi classificado como D mesmo tendo população mais numerosa que a capital mineira 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). 
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Quadro 2 – Valores pagos pelas emissoras migrantes com potência de até 25 kW
15

 

População 

Categoria do município e valores pagos em R$ 

A B C D E F 

Até 800.000 261.474,12 236.127,14 201.441,80 182.765,07 165.422,40 149.858,47 

Até 400.000 220.563,20 198.329,01 179.652,29 166.756,45 155.194,67 144.522,26 

Até 200.000 148.079,73 135.628,58 116.507,18 107.168,81 98.275,14 90.270,83 

Até 100.000 128.958,32 116.507,18 107.168,81 100.943,24 94.717,67 89.381,46 

Até 50.000 116.507,18 107.168,81 97.830,45 88.047,41 79.598,41 72.038,79 

Até 25.000 100.943,24 97.830,45 88.047,41 78.709,05 70.260,05 62.700,43 

Até 10.000 40.466,23 39.132,18 35.130,03 31.572,56 28.015,08 24.902,30 

Fonte: Adaptado de Anatel (2015). 

 

A emissora ouro-pretana pagou R$ 94.717,67 apenas pela adaptação da outorga, 

desconsiderando gastos com trocas de aparelhos por exemplo. O diretor promocional da rádio 

afirma que a emissora tem um planejamento financeiro que possibilitou a adaptação, mas que 

ainda assim os preparativos para a migração começaram anos antes da efetivação. A diretora 

financeira da Rádio Itatiaia Ouro Preto, Sanderli Carneiro considera alto o valor pago pela 

adaptação da outorga. 

Assim como a diretora da rádio de Ouro Preto, 60% dos radiodifusores participantes 

da pesquisa “Migração do rádio AM para o FM: avaliação de impacto e desafios frente à 

convergência tecnológica” julgaram o custo alto ou muito alto, uma vez que os gastos vão 

além dos valores pagos ao governo para a adaptação de outorga, mas incluem “compra e 

instalação de equipamentos, infraestrutura e investimento em programação e profissionais”. 

(PRATA; DEL BIANCO, 2018, p. 51). Tendo em vista que todas as emissoras participantes 

da pesquisa estão localizadas em cidades de pequeno ou médio porte e que as rádios AM de 

maneira geral estavam passando por crises financeiras, é justificável que o valor seja 

considerado alto. Segundo Prata e Del Bianco (2018), com base nas respostas dos 

radiodifusores, foram necessárias diversas alternativas para que algumas rádios conseguissem 

cobrir os gastos com o processo de migração, incluindo venda de bens e empréstimos 

bancários. Mesmo assim, a expectativa para o aumento da audiência e, consequentemente, 

                                                
15

  O cálculo divulgado pela Anatel também incluiu cidades com populações maiores e emissoras com outras 

potências. O quadro reproduzido nesta pesquisa é um fragmento. 
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com o ganho financeiro, faz com que os gestores de maneira geral considerem os valores 

pagos como sendo um investimento. O gráfico seguinte mostra a expectativa de aumento no 

faturamento indicada pelos gestores: 

 

Gráfico 1 – Expectativa de aumento de faturamento – Emissoras que já operam em FM 

 
Fonte: Adaptado de Prata e Del Bianco (2018, p. 56). 

 

Nesse cenário, das 1.781 emissoras comerciais que operavam em AM no Brasil, 1.622 

solicitaram a mudança de frequência e 650 delas já estão operando na faixa de FM
16

. A 

primeira emissora a concluir o processo de migração foi a Rádio Progresso, de Juazeiro do 

Norte, no Ceará, que passou a operar em FM no dia 18 de março de 2016. Em Minas Gerais, 

68 emissoras migrantes já transmitem suas programações no espectro FM
17

, sendo a Rádio 

Difusora de Formiga a primeira do estado a concluir a transferência, começando a transmitir 

em FM no dia 17 de outubro de 2016 (STARCK, 2016; MASSARO, 2016). 

A Rádio Itatiaia de Ouro Preto assinou o termo aditivo de outorga em março de 2017 e 

em julho do mesmo ano passou a transmitir em FM a mesma programação do AM. O 

engenheiro de radiofrequência da Rede Itatiaia, Clayton Bomfim, esclarece que “a operação 

vai ficar em paralelo durante um período (com transmissões nas duas frequências) para que o 

ouvinte não sofra aquele corte seco. Ainda será definido quanto tempo vai durar essa 

transmissão simultânea” (BOMFIM apud BRITO, 2017, s.p). 

O infográfico a seguir (Figura 3) agrupa alguns dados do processo de migração. 

                                                
16

  Dados da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) atualizados no mês de maio de 

2018 (MASSARO, 2018). 
17

  Dados do monitoramento do tudoradio.com em 19 de abril de 2019. 
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Figura 3 – Os números da migração
18

 

 
Fonte: Adaptado de Bertolotto e Gerab (2018) com dados da ABERT (2018) e do MCTIC (2018) 

 

O infográfico apresenta algumas informações relevantes sobre o processo geral de 

migração que estão sendo esquadrinhadas ao longo da pesquisa e contextualizadas no âmbito 

da radiodifusão sonora local em consonância com as características da Rádio Itatiaia Ouro 

Preto. Nesse tocante é preciso destacar que o período máximo que uma emissora migrante 

presente na primeira listagem divulgada pelo MCTIC pode transmitir em simulcast
19

 é de 180 

dias para adaptação da audiência e as emissoras do chamado lote residual poderão transmitir 

desse modo durante cinco anos. Apesar da determinação, a Rádio Itatiaia Ouro Preto (presente 

no primeiro lote) continua veiculando em AM mesmo depois de passado o prazo. 

Outro dado que o infográfico apresenta diz respeito ao processo de migração nas 

grandes cidades, onde o dial precisará ser estendido já que as frequências do dial 

                                                
18

  Dados do mês de maio de 2018. As informações não são atualizadas com frequência pelo MCTIC. 
19

  Transmissão simultânea em AM e FM. 
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convencional (de 87,7 MHz a 107,9 MHz) nessas cidades não comportam novas emissoras. 

Com o desligamento da TV analógica, as faixas entre 76.1 MHz até 87.5 MHz serão liberadas 

para as emissoras que pediram a migração em locais com o espectro já totalmente ocupado. 

Um dos grandes problemas do dial estendido é que a maioria dos receptores existentes 

atualmente não comporta as faixas estendidas, desse modo o ouvinte só consegue sintonizar 

as frequências do dial tradicional. Como forma de solucionar o problema, o Governo Federal 

editou, em setembro de 2017, a Portaria Interministerial nº 68, que determina a incorporação 

de capacidade de recepção da faixa estendida em todos os receptores fabricados no Brasil a 

partir de 2019 (BRASIL, 2017). De acordo com Massaro (2018), “a indústria de som 

automotivo está intensificando a produção de rádios com a faixa estendida do FM” 

(MASSARO, 2018, s.p), porém é difícil prognosticar quando de fato o mercado vai de fato se 

adaptar a essa nova realidade, o que pode atrasar o processo de migração nas capitais. 

Além disso, é apresentada no infográfico informação importante a respeito das 

emissoras que não aderirem ao processo de migração para FM, que se tornariam AM 

regionais. É importante salientar que esse dado diz respeito apenas a emissoras que operam 

com potência abaixo de 1 kW, consideradas rádios locais de pequeno alcance em AM e que 

teriam contorno protegido máximo de 12,5 km caso migrassem para o FM. O quadro a seguir 

apresenta a classificação apontada pelo MCTIC na Portaria nº 6 de 2018 como referência para 

fins específicos de adaptação da outorga dessas emissoras: 

 

Quadro 3 – Classificação de rádios AM quanto à área após a migração 

Caráter Potência Diurna Máxima (p) 

Nacional p > 10 kW 

Regional 1 ≤ p ≤ 10 kW 

Local p < 1 KW 

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (2018). 
 

Dessa forma, as rádios locais de pequeno alcance que optam por não migrar têm que 

aumentar a potência para no mínimo 1 kW e máximo de 10 kW (entre 24 e 30 km de distância 

máxima ao contorno protegido). Ou seja, mesmo a emissora que não migrar passará por 

mudanças substanciais em seu caráter local, podendo expandir em até quatro vezes sua área 

de abrangência. Segundo o MCTIC, as rádios AM nacionais e regionais que se recusaram a 

aderir ao processo de migração continuam operando normalmente, mas existem pesquisas 

(CURADO, 2015; JOBIM, 2015; FARIAS e ZUCULOTO, 2017) que afirmam que o atual 
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modelo do AM não se sustentará por muitos anos e que as emissoras AM não migrantes na 

prática deixarão de existir ou estarão ainda mais isoladas no universo da radiodifusão 

nacional
20

. Historicamente a consolidação das grandes mudanças envolvendo a radiodifusão e 

o conhecimento dos seus efeitos demoram alguns anos. Apesar da possibilidade de fazer 

inferências com base no andamento do processo e na radiografia da radiodifusão sonora, é 

possível apontar, nesse sentido, que a totalidade do processo de migração (e de não migração) 

das emissoras AM ainda apresenta mais interrogações que respostas. 

Conforme explicitado anteriormente, uma preocupação que se tem quanto ao processo 

de migração é a redução da área de cobertura das emissoras depois da ida para a faixa de FM. 

O estudo inicial da ABERT (2010) sobre a viabilidade da migração considera acertadamente 

que as emissoras brasileiras em AM atualmente não têm mais um caráter expansivo, elas não 

mais transbordam para outros estados e menos ainda para outros países, pelo contrário, elas se 

voltam para suas localidades tanto em cobertura quanto na formatação de suas programações. 

Existem pesquisas (AVRELLA, 2014; ZUCULOTO et. al., 2018; LOPEZ et. al., 2018) que 

nesse mesmo sentido apontam emissoras migrantes que ganharam alcance após a ida para o 

FM. Essa amostra é importante como dado, porém se baseia em alguns casos específicos e em 

emissoras AM de baixa potência, desconsiderando rádios que abrangem áreas remotas e 

comunidades rurais, por exemplo.  

É um equívoco pensar que as AMs locais não migrantes, que se transformarão em 

regionais, terão capacidade de atingir grandes áreas, já que o contorno máximo protegido 

dessas rádios não ultrapassará 30 km desconsiderando especificidades geográficas e 

topográficas. É preciso, portanto, relativizar os dados que indicam baixa expansividade das 

emissoras em AM e aumento da área de alcance após a migração quando se pensa em um país 

de tamanho continental como o Brasil, com múltiplas representações sociais e geográficas. 

Muitas localidades no país não têm sequer acesso a sinal de televisão ou de telefone, para as 

populações desses lugares o único meio de informação é o rádio AM. 

 

O efeito colateral é que a mudança ondulatória da amplitude modulada (AM) 

para a frequência modulada (FM) vai diminuir drasticamente o alcance, 

abandonando justamente o público mais dependente desse modelo: as 

populações das pequenas cidades, campo, sertões e florestas. Ou seja, mais 

convergência e menos abrangência (BERTOLOTTO, 2018, s.p). 

 

                                                
20

  Grandes redes, como o Sistema Globo de Rádio, já estão eliminando parcerias com afiliadas que 

permanecerem operando em AM. Conforme Massaro (2018, s.p.), “o Sistema Globo de Rádio já não afilia 

mais emissoras na faixa AM há pelo menos dois anos, mantendo apenas as afiliadas AMs que já estão em 

processo de migração para a faixa FM. Toda a expansão recente envolveu rádios FMs”. 



 
 
 

45 

 

Para além dos fatores técnicos do processo de migração, pensando na função social 

que as emissoras AM desempenham e considerando o fenômeno como um todo, em sua 

importância e magnitude, a pesquisadora Daniela Ota, citada por Bertolotto (2018), destaca 

que “nas rádios pantaneiras ainda tem o tradicional programa de recados. Pessoas avisando 

que vão chegar de viagem, quem morreu, quem nasceu. O rádio é essencial ali, e a mudança 

para a FM vai prejudicar essa população” (OTA apud BERTOLOTTO, 2018, s.p). 

É pertinente nesse momento expor que existem diversos desertos de notícias no Brasil, 

isto é, municípios que não contam com sequer um meio jornalístico local. Pesquisa
21

 realizada 

em 2018 pelo Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (ProJor), mantenedor do 

Observatório da Imprensa, mapeou cerca de doze mil veículos de comunicação e constatou 

que 15% da população nacional, em 51% dos municípios, “vive em desertos de notícia – 

municípios sem a presença registrada de veículos jornalísticos locais, como jornais, sites 

noticiosos, emissoras de TV e rádios” (OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA, 2018). Além 

disso, 30% dos municípios brasileiros são considerados quase desertos, contando com apenas 

um ou dois canais noticiosos, assim, 64 milhões de pessoas vivem em desertos ou quase 

desertos de notícias. O mapa a seguir (Figura 4) representa onde estão localizados os desertos 

de notícias no Brasil, segundo a pesquisa. 

 

Figura 4 – Os mapas dos desertos de notícia no Brasil 

 
Fonte: Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (2018). 

                                                
21

  Chamada de Atlas da Notícia, a pesquisa tem o objetivo de mapear veículos produtores de notícias no Brasil, 

com olhar prioritário para o jornalismo local.  A metodologia se baseia na contabilização e localização de 

veículos de notícia no Brasil, através de levantamento próprio e de outros institutos, incluindo o IBGE e 

MCTIC. 



 
 
 

46 

 

 

Pesquisa do Instituto Ipsos
22

 realizada em 2018 colocou a população brasileira como 

uma das que tem a percepção mais equivocada da própria realidade (IPSOS, 2018). 

Considerando que a mídia afeta diretamente a percepção das pessoas sobre a realidade, os 

desertos de notícias podem ser vistos como importantes agentes de desinformação da 

população. Para Hack e Rosa (2019, s.p.), “não há como reconhecer uma realidade sobre a 

qual não se tem acesso. E não estamos falando de uma realidade em nível nacional apenas, 

mas de uma realidade local, com a qual os cidadãos têm contato e que influencia diretamente 

em suas ações”. Correlato a isso, os desertos de notícias deixam ainda espaço para fontes de 

informação não confiáveis e para a propagação de fake news
23

 que afetam diretamente a vida 

das pessoas, sobretudo as que vivem em áreas com menos desenvolvimento social. Dados da 

pesquisa do ProJor apontam que “os municípios do norte e nordeste têm o pior cenário em 

relação à cobertura regional: até 70% das cidades do norte do país estão em desertos de 

notícias, enquanto no Sudeste o índice cai para 38%” (OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA, 

2018). 

Além dos desertos de notícias, o ProJor mapeou também as zonas de silêncio, que são 

cidades sem nenhuma emissora de rádio ou televisão. Considerando que desde a sua 

popularização o rádio sempre foi o meio de comunicação mais abrangente em todo o país, 

tendo a possibilidade de chegar a comunidades onde nenhuma outra modalidade midiática 

consegue acessar, as zonas de silêncio são menores que os desertos de notícia, mas mesmo 

assim os dados divulgados pela pesquisa com foco em radiodifusão mostram que 25% dos 

brasileiros não têm acesso a emissoras locais de rádio ou televisão. 

O mapa seguinte mostra onde estão localizadas as zonas de silêncio no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

                                                
22

  O levantamento foi realizado entre 28 de setembro e 16 de outubro de 2018 através de entrevistas com 

28.115 pessoas de 37 países e compara a percepção desses sujeitos sobre assuntos relacionados a crimes, 

meio ambiente, sexo, saúde, economia e população com dados oficiais fornecidos pelos governos. 
23

  A temática das fake news se popularizou mundialmente após as eleições estadunidenses de 2016 e teve 

grande impacto nas eleições brasileiras de 2018. Müller e Souza (2018, p. 2) afirmam que “’notícias falsas’, 

‘mentiras’, ‘boatos’, ‘fatos alternativos’, entre outros, têm sido utilizados como sinônimos ou equivalentes à 

‘fake news’”. Os autores recorrem a Marshall (2017) para afirmar que “as fake news têm se mostrado como 

uma endemia da sociedade da informação, não apenas da internet ou da mídia” e citam Gelfer, que reitera 

que “qualquer definição putativa de “fake news” deve estar situada em relação a [...] variadas formas de 

desinformação pública e às distorções dos processos comunicativos” (GELFER apud MÜLLER; SOUZA, 

2018, p. 2). 
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Figura 5 – Zonas de silêncio no Brasil 

 
Fonte: Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (2018). 

  

Outro fator importante que precisa ser considerado é que a pesquisa foi realizada 

utilizando dados de 2017, ou seja, as zonas de silêncio podem ser amplificadas com 

andamento do processo de migração das rádios, já que a abrangência das emissoras FM é 

menor. Ainda assim, a pesquisa mostra que a população de regiões mais afastadas dos grandes 

centros é dependente do rádio e que cidades menores tendem a ter cobertura menos 

satisfatória. Cidades consideradas desertos de notícia têm em média 11 mil habitantes. 
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Gráfico 2 – Veículos mapeados pelo Atlas da Notícia 

 
Fonte: Adaptado de Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (2018). 

 

A realidade dos desertos de notícia não se aplica diretamente às comunidades 

alcançadas pela Rádio Itatiaia Ouro Preto, já que, mesmo que algumas delas deixem de 

receber o sinal da emissora, todas as localidades têm em alguma medida acesso a outras 

fontes de informação locais, porém o rádio ainda é importante e insubstituível quando se 

considera a imediaticidade do meio e as divisões geopolíticas das localidades, já que 

informações e avisos cotidianos referentes ao município onde esses lugares estão vinculados 

são veiculados pelo rádio local. 

 

2.2 Especificidades do rádio AM e FM 

 

Mesmo que tenha passado por diversas mudanças ao longo dos anos, o rádio é um 

meio com características bem definidas e algumas especificidades ligadas ao seu modelo 

comunicacional, incluindo linguagem, gênero e formato, além de outras particularidades 

quanto às estruturas de produção, tecnologias e modelos de negócios. “São características que 

o descreve e sobretudo que o define ao longo de sua trajetória, que também é marcada pela 

especialização de conteúdo e programação bastante diferenciada em cada espectro” (FARIAS; 

ZUCULOTO, 2017, p. 5). 

Ferraretto (2014, p. 15) aponta que o que se entende como rádio antes era associado 

somente aos fatores tecnológicos e que agora são as características da linguagem radiofônica 

que baseiam o entendimento do termo. Entre mudanças nas possibilidades de irradiação e 
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acesso à mídia, o rádio se tornou plural também a graças a alguns outros fatores: “aos modos 

de processamento do sinal (analógico ou digital); à definição legal (comercial, comunitária, 

educativa, estatal ou pública); ou mesmo ao conteúdo (cultural, jornalístico, popular, musical, 

religioso…)” (FERRARETTO, 2014, p. 15). 

 Embora com muitas características que se aplicam ao meio de forma geral, alguns 

aspectos diferenciam as emissoras que operam em Amplitude Modulada e em Frequência 

Modulada. Essa diferenciação se mostra a partir dos modelos de programação, linguagem e de 

uma especialização dos conteúdos que “se acentuou principalmente a partir da implantação e 

do desenvolvimento das emissoras FM, acabando por mostrar-se uma fórmula eficaz para que 

o rádio pudesse encontrar outra vez o caminho da expansão”. Karina Farias e Valci Zuculoto 

(2017) fizeram um estudo onde identificam alguns fatores que diferenciam os dois espectros. 

Os aspectos que serão levantados aqui abarcam os citados pelas autoras e incluem outros que 

dizem respeito a fatores práticos de produção, programação e características identitárias das 

emissoras, privilegiando as características identificadas como sendo potencialmente mais 

afetadas pela migração.   

Alguns elementos são sugeridos como determinantes para o desencadeamento do 

processo de migração, entre eles a diminuição da audiência no rádio AM. Nair Prata já 

considerava, há mais de dez anos, que “uma tendência da audiência do rádio no Brasil é a 

queda pela preferência do AM. As emissoras FM a cada dia têm abocanhado faixas 

importantes do público que antes era cativo do AM” (PRATA, 2007, p. 3-4). Isso de fato se 

concretizou como um dos motivos que levou ao processo de migração. Ainda segundo a 

autora, “uma das razões desta queda pode ser apontada como a baixa qualidade de som do 

AM, sempre associado a chiadeiras e ruídos constantes” (id. ibid.). Outra justificativa para a 

queda da audiência das emissoras AM é o avanço do número de pessoas que ouvem rádio 

através dos aparelhos celulares, onde hoje estão disponíveis apenas os canais em FM. Sobre 

esse aspecto, Betti (2015) concorda que  

 

os celulares e smartphones também impactaram negativamente o rádio AM, 

isto por que os aparelhos com rádio integrado permitem sintonizar apenas o 

FM. A personalização modificou também o hábito de escuta nos automóveis. 

Com as playlists pessoais a programação musical ficou ainda rara nas AM, 

estando restrita a poucos programas populares ligados à cultura local 

(BETTI, 2015, p.6). 

 

Ainda de ordem tecnológica, a migração pode impactar de maneira bastante direta 

ouvintes de cidades com grande território e zonas rurais que sintonizam rádio AM, uma vez 
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que as emissoras em FM, embora tenham o som melhor, possuem o alcance mais limitado. 

Nesse sentido, Ferraretto considera que “a vantagem competitiva das estações em AM é o 

alcance geograficamente maior em relação às em FM, uma vantagem que vai diminuindo à 

medida que cresce a popularização da internet e se difunde a veiculação do áudio das 

emissoras na rede mundial dos computadores” (FERRARETTO, 2008, s.p). 

 Mesmo que a internet possa aumentar as possibilidades de sintonia do rádio, é preciso 

levar em consideração a heterogeneidade da população, as especificidades do meio em 

diferentes lugares e as distintas realidades sociais do ouvinte
24

. 

 A programação das emissoras AM e FM também apresenta características distintivas 

que se configuraram ao longo da história do rádio e formataram identidades bem definidas 

para esses dois tipos de emissoras. A escolha pela Rádio Itatiaia de Ouro Preto enquanto uma 

rádio local passa também pela possibilidade de estudar a relação com o ouvinte a partir desse 

viés, configurando-se como um rádio que se aproxima mais das questões do dia a dia da 

cidade e, assim, do ouvinte. Nesse sentido o rádio AM se apresenta como um rádio 

companheiro da população seja a partir de seu conteúdo, linguagem e até mesmo os modos de 

locução. “O tom íntimo das transmissões, representado pelas expressões “amigo ouvinte”, 

“caro ouvinte”, “querido ouvinte”, proporciona uma aproximação e uma intimidade únicas” 

(BARBOSA FILHO, 2009, p.47).  

Fazendo referência à Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, mas perfeitamente aplicável à 

Rádio Itatiaia de Ouro Preto e outras emissoras AM que seguem um padrão semelhante, 

Mozahir Bruck também aponta para essa intenção das emissoras de criarem um vínculo de 

proximidade com seus ouvintes através dialogicidade e de padrões de fala próprios de sua 

audiência: 

 

A Itatiaia investe com muita ênfase no modo mineiro de dizer as coisas. 

Aliás, mineiridade é um aspecto reforçado a todo momento pela emissora. 

Às vezes, os repórteres criam uma pretensa dialogicidade conversando com 

o ouvinte em meio às matérias. A forma como é tratado o entrevistado 

(principalmente quando se trata de pessoa comum) também revela isso 

(BRUCK, 2003a, p. 126). 

 

A identificação com os locutores, que muitas vezes passam anos apresentando um 

mesmo programa com uma linguagem e formato específicos, aliada à forma de locução mais 

próxima do ouvinte, como citado anteriormente, também é uma característica importante do 

                                                
24

  Como exemplo, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE mostrou que, em 2016, 

30% dos domicílios brasileiros não possuíam nenhuma forma de acesso à internet, a maior parte deles, quase 

oito milhões, na região Nordeste. (CORREA; RIBEIRO, 2018, s.p.). 
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rádio AM. Nair Prata aponta que as emissoras que operam em AM têm mais fidelidade do 

ouvinte se comparadas às emissoras que operam em FM, algo justificado, entre outros fatores, 

pela tradicionalidade, pela manutenção de seus formatos e de seus apresentadores. 

 

A tradição é importante porque, mesmo que não dê uma audiência grande, 

mas fique no ar muitos anos, o programa acaba tornando-se sinônimo da 

emissora. Assim, também viram sinônimo da emissora o locutor, aquele 

formato determinado, a linguagem utilizada. As emissoras FM têm sempre 

uma fidelidade muito menor em função disso, porque a música é que faz o 

diferencial e não o locutor. Esta é uma das diferenças importantes do AM 

para o FM: a locução no AM é que faz a diferença, no FM é a música. O 

peso do locutor do FM é menor do que o do AM e, muitas vezes, o ouvinte 

nem sabe o nome do comunicador da rádio FM que ouve há muito tempo 

(PRATA, 2002, p. 6). 

 

Aspecto diretamente ligado a essa identificação do ouvinte com os locutores e com a 

estética da emissora, as propagandas no rádio AM também têm especificidades que as 

distinguem do rádio FM. Os anúncios do tipo testemunhal são comuns no rádio AM em uma 

clara tentativa dos anunciantes vincularem sua imagem aos locutores populares “numa aposta 

ao carisma destes comunicadores que falam diretamente ao ouvinte e que são vistos como 

possíveis influenciadores de marcas e produtos” (FARIAS; ZUCULOTO, 2017, p. 148). O 

tipo de locução e programação do rádio em Amplitude Modulada também beneficia esse tipo 

de publicidade, uma vez que ainda hoje é possível distinguir o rádio AM como mais falado e 

menos musical, baseado em jornalismo, esporte e acontecimentos locais. 

Ao analisar os modelos de negócio das emissoras, Kamilla Avelar explica que “ao 

longo da história do rádio, programação e publicidade podem ser compreendidas como dois 

conjuntos em interseção, mantendo suas individualidades, porém possuindo elementos em 

comum” (AVELAR, 2017, p. 156). O tipo de programação do rádio AM e, como 

consequência, seus formatos publicitários fazem com que os anunciantes nessas emissoras 

sejam principalmente empresas locais de varejo, enquanto no FM os anúncios são 

normalmente de empresas maiores, apostando também na configuração em rede de muitas 

dessas emissoras. 

 Assim, Ferraretto (2014, p. 48) indica que a construção de identidade de uma emissora 

de rádio passa por alguns condicionantes baseados na relação entre emissora e ouvinte, 

cabendo à primeira parte envolver o ouvinte e criar uma empatia com ele, “colocando-o 

dentro, no plano imaginário, da narrativa; simulando um diálogo; oferecendo-lhe o que, em 

tese, ele deseja escutar”. O autor ainda cita Steve Warren (2005) para explicar esse processo 

de construção de identidade das emissoras: 
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A identidade de uma emissora precisa ser uma combinação de tudo que a 

rádio representa para os seus ouvintes, sintetizada em um ou dois elementos 

altamente identificáveis. Uma identidade é a única coisa que, quando as 

pessoas veem, ouvem ou pensam no nome da emissora, proporciona 

essencialmente uma imagem instantânea da própria rádio. A identidade da 

emissora pode ser obtida principalmente por meio do que é oferecido aos 

ouvintes em termos de programação (WARREN apud FERRARETTO, 

2014, p. 41).  

 

Além de algumas características já abordadas aqui que ajudam a moldar a identidade 

das emissoras, é importante destacar que os formatos e linguagem dos programas são outra 

diferença que marcam as rádios AM e FM e que podem representar um grande desafio na 

reconfiguração de identidade das emissoras migrantes.  

Com a chegada da rádio FM em 1970, os dois espectros precisaram definir 

especificidades e formatar identidades para buscar seus lugares próprios na relação com o 

ouvinte, para além das particularidades técnicas da mídia radiofônica. Na década de 1980 as 

emissoras FM se disseminaram, provocando mudanças e fazendo ressurgir o mercado 

radiofônico brasileiro, que vinha em decadência desde a popularização da TV 

(KISCHINHEVSKY, 2008, p. 4). “No início dos anos de 1980, estabelece-se, assim, uma 

“fórmula FM” pautada na música massiva, na publicidade e em uma sutil e importante 

participação do DJ” (HOLZBACH, 2012, p. 271). Nesse sentido, Karina Farias e Valci 

Zuculoto (2017), recorrem a Ferrareto para afirmar que  

 

a popularidade das emissoras em FM foi conquistada por rádios alternativas 

inspiradas nos modelos norte-americanos, onde os comunicadores utilizavam 

de uma linguagem “descolada” e, por vezes, bem-humorada e voltada ao 

entretenimento (FARIAS; ZUCULOTO, 2017, p. 150). 

 

Enquanto isso, o rádio AM se especializou em programas de longa duração, com 

âncoras populares, em programas jornalísticos, sobretudo os de prestação de serviços 

(CÉSAR, 2009), informações locais e transmissões esportivas. A alternativa por esses 

formatos aproximou o rádio AM do ouvinte e tornou sua programação mais popular. O rádio 

FM se posicionou através de uma programação musical também ao estilo norte-americano, 

prevalecendo a veiculação de músicas massivas e poucas falas. “Isso pôde ser visto com a 

segmentação nos anos 80 e 90, quando o AM se especializou por faixas de horários e faixas 

de ouvintes, e o FM especializou-se por camadas e segmentos (dos jovens, das músicas 

clássicas, pop rock)” (FARIAS; ZUCULOTO, 2017, p. 149). 
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Embora essas características tenham ficado bastante claras ao longo dos anos, com a 

chegada de tecnologias e a expansão do rádio para outras mídias (KISCHINHEVSKY, 2016), 

o veículo vem perdendo algumas especificidades que antes eram bem definidas. Alguns 

autores estão atentando até mesmo para um hibridismo dos gêneros, formatos e características 

da programação de algumas emissoras. Conforme Nair Prata (2002), 

 

é certo que o rádio FM vem abocanhando grossas fatias do público do AM, 

isto porque, entre outras razões, o FM tem, sabiamente, feito uma 

programação - em algumas emissoras - muito parecida com o que as pessoas 

gostam no AM, de bate-papo, entrevistas, jornalismo, entretenimento, sem 

uma predominância musical muito forte (PRATA, 2002, p. 11). 

 

 Ainda sobre esse aspecto, Morgado e Cruz (2017) afirmam que o ecletismo da 

programação no rádio FM não é novidade, mas que essa característica tem avançado, 

marcadamente pela transmissão simultânea de programas em AM e FM, ou pela 

retransmissão em FM da programação do AM, algo que é feito pela Rádio Itatiaia de Belo 

Horizonte, por exemplo, há muitos anos. Já outras emissoras tradicionais, como a 

Inconfidência, mantêm programações distintas nos dois espectros. O simulcasting tem sido 

uma alternativa escolhida por muitas emissoras migrantes para o período de transição, 

considerando que “emitir a partir de uma nova frequência é sinônimo de renovação da 

programação e os radiodifusores consultados se sentem desafiados a produzir e apresentar 

novos conteúdos” (PRATA; DEL BIANCO, 2018, p. 59). 

Além disso, ainda há a percepção de que os ouvintes já estão acostumados com a 

programação, com os locutores, com os formatos dos programas e notícias, com os gêneros 

musicais veiculados e com outros aspectos que definem as emissoras AM como tradicionais. 

No capítulo seguinte, as características dos dois espectros são abordadas com base nas 

emissoras locais e nas especificidades da radiodifusão ouro-pretana, buscando evidenciar a 

relação social cotidiana que as rádios locais têm com a audiência e a importância delas para as 

comunidades. 
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CAPÍTULO 3 – O RÁDIO LOCAL E A IMPRENSA OURO-PRETANA 

 

 

Por isso, querida Ouro Preto, [...] pelo teu passado de glórias e sofrimentos, és hoje 

condecorada com um diploma merecido e honroso, cuja frase nos enaltece ao ouvi-la 

diariamente através das potentes e sonoras ondas da nossa querida Rádio Ouro Preto  

em um dos seus prefixos que fala com muita sonoridade e entusiasmo a belíssima frase, 

repito: ‘Ouro Preto, cidade monumento mundial’. 

 

José Pettinati Vieira, 1984 

 

 

As emissoras locais, mesmo já incluídas no cenário de convergência midiática 

(JENKINS, 2009) e configuradas como hipermidiáticas
25

 (LOPEZ, 2010) e expandidas
26

 

(KISCHINHEVSKY, 2016), têm raízes consistentes no ambiente onde estão inseridas. Seja 

por meio da linguagem, identificação dos ouvintes com os locutores, assuntos abordados, 

sotaques e expressões próprias da comunidade, essas rádios buscam reverberar a rotina e as 

manifestações sociais locais. Assim, a hipermidialidade e as novas possiblidades de difusão e 

acesso oportunizam que os ecos do local sejam repercutidos além do espaço geográfico 

determinado pelas ondas hertzianas. 

O rádio com características de mídia expandida e hipermidiática potencializou 

também as dinâmicas de interação com a audiência e de difusão e circulação de conteúdos. 

Vale explicitar que potencialmente o rádio AM também poderia abranger características 

narrativas expandidas e hipermidiáticas não fossem as particularidades tão engendradas ao 

longo dos anos de transmissão exclusiva de emissoras em Amplitude Modulada que fazem 

com que as elas tenham feições analógicas e, sem certa medida, arcaicas. 

Assim, o processo de migração tem submetido às emissoras AM uma nova 

conformação. As dimensões do local agem nesse processo legitimando as características do 

rádio AM que há anos está presente no dia a dia das pessoas. Esse preâmbulo é importante 

para demarcar desde já as conexões que serão feitas a seguir no tocante ao rádio local, já que 

as especificidades do rádio AM e FM foram evidenciadas no capítulo anterior. 

                                                
25

  A narrativa do rádio hipermidiático “apresenta-se como multimídia, mas sempre fundamentada em uma base 

sonora, por isso se configura como rádio. Esta comunicação sonora [...] é complementada pelo conteúdo 

multimídia de transmissão multiplataforma” (LOPEZ, 2010, p. 9). 
26

  Segundo Kischinhevsky, “o rádio expandido, remediado pelos meios digitais, pode oferecer não apenas seus 

elementos sonoros tradicionais - voz, música, efeitos -, mas também imagens, vídeos, gráficos, links para 

blogs e toda uma arquitetura de interação” (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 133). 



 
 
 

55 

 

É preciso esmiuçar o que se entende por local nesse contexto para compreender como 

as emissoras se inserem no ambiente, repercutem a vida cotidiana e transacionam sentidos 

específicos com sua audiência. Por nomenclatura, a diferenciação entre os meios considerados 

locais e comunitários é facilitada quando se trata da radiodifusão, já que existe uma legislação 

específica que trata das emissoras comunitárias e as características dessas rádios são bastante 

exploradas em diversos estudos na área da comunicação (PERUZZO, 2004; 2010; DETONI, 

2004; BERTI, 2009). 

Ao tratar do rádio no contexto local, a investigação flexiona diferentes dinâmicas que 

convergem para o campo comunicacional, buscando em alguma medida as representações 

cotidianas que constroem as características das sociabilidades do local ligadas “às formas de 

pensar intercambiáveis, aos ethos
27

, valores significados contidos de coisas, palavras, gestos, 

comportamentos e ideias” (PESAVENTO, 2006, p. 36). Todas essas esferas repercutem nas 

formas da mídia local, engendradas na rotina da cidade e indissociáveis das relações sociais 

cotidianas. Sônia Virgínia Moreira valida o estudo com base em múltiplas associações 

considerando que “a observação dos sistemas de mídia e de telecomunicações é determinante 

para a análise das várias camadas de contextos – geográfico, midiático cultural, econômico, 

político, identitário – que compõem o processo contemporâneo da comunicação (MOREIRA, 

2012, p. 16). Dessa forma, as especificidades do rádio local são tratadas nas próximas linhas a 

partir de referenciais que explorem a multiplicidade de contextos e conexões que o local 

presume, sejam aspectos geográficos, culturais, sociológicos e até mesmo tecnicistas.  

 

3.1 Especificidades do rádio local 

 

As questões acerca do rádio local demandam algumas reflexões complexas porque 

acionam diferentes características intrínsecas à construção social, dinâmicas de proximidade, 

marcos geográficos, formação cultural, dinâmicas de interação e, mais recentemente, às 

mediações por meios digitais. Quando concebe os valores sociais do lugar em que está 

                                                
27

  Frederico Tavares (2007, p. 22) define ethos a partir da concepção do filósofo Henrique Vaz (1988), para 

quem “o termo ethos possui dois sentidos, variando de acordo com o vocábulo grego a ser usado para 

escrevê-lo. Em um primeiro sentido, ethos designa a morada do homem, sua casa. [...] Nesse sentido, o ethos 

não é dado, é construído pelo homem. É ele o espaço humano onde irão inscrever-se “[...] os costumes, os 

hábitos, as normas, os valores e as ações” (VAZ apud TAVARES, 2007, p. 22). A segunda acepção do ethos 

diz respeito “[...] ao comportamento que resulta de um constante repetir-se dos mesmos atos” (id. ibid.). 

Quando dizemos aqui de um ethos social, falamos justamente da relação entre ambas concepções, cuja 

circularidade se dá na existência de certos costumes e na ação do homem sobre os mesmos através de sua 

vontade, de seu hábito (hexis), sendo tal ação permeada por certos valores e normas, também gerados pelo 

próprio homem e pela sociedade (TAVARES, 2007, p.22). 
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inserida, a rádio local gera formas comunicacionais que são partilhadas com a população, 

retratando a realidade com base nos diferentes componentes identitários. 

A mídia local “tende a reproduzir a lógica dos grandes meios de comunicação, 

principalmente no que se refere ao sistema de gestão e aos interesses em jogo” (PERUZZO, 

2005, p. 91), diferenciando-se ao focar em temáticas regionalizadas que não têm espaço na 

grande mídia e perceber as particularidades dos interesses de uma população estrita. Para 

Cebrián Herreros,  

 

as emissoras locais são um elemento de identidade [...]. É uma emissora de 

programação especializada dentro de uma concepção generalista de enfoque 

geral sobre tudo o que concerne à localidade em que está situada. Uma rádio 

que atende aos interesses, responde aos gostos e necessidades de serviços de 

comunicação. A rádio está centrada na vida social, econômica, política e 

cultural de sua área de abrangência e também em tudo o que ocorre em seu 

exterior e que tenha repercussões na vida da comunidade (CEBRIÁN 

HERREROS, 2001, p. 146, tradução nossa
28

). 

 

As dinâmicas de proximidade no rádio local são costuradas por esses componentes 

sociais e identitários. Nesse sentido, Peruzzo (2005, p.78) destaca que “a mídia de 

proximidade caracteriza-se por vínculos de pertença, enraizados na vivência e refletidos num 

compromisso com o lugar e com a informação de qualidade”. Quando a mídia reconhece as 

singularidades locais e associa sua linguagem com as especificidades cotidianas da população, 

ela cria vínculos que vão além da associação dialógica emissora-ouvinte. “Sendo assim, o 

meio de comunicação local tem, teoricamente, a possibilidade de mostrar, melhor que 

qualquer outro, a vida em determinadas regiões, municípios, cidades, vilas, bairros, zonas 

rurais, comunidades, etc” (SANTOS, 2010, p. 5). 

Aqui é apontada a ideia de local também enquanto território, que será discutida na 

tangente geográfica, porém apontando para os aspectos sociais mencionados anteriormente. 

“Não há porque desprezar o território geográfico enquanto fonte de significados, pois ele faz 

parte das condições objetivas de vida advindas do tipo de solo, de clima, das tradições, da 

língua, dialetos etc. e com a construção de valores e práticas sociais” (PERUZZO, 2004, p. 

54). Nesse sentido, a pesquisa abarca a noção de local proposta por Lopez García (1995) que, 

conforme Daniela Ota (2012), “aponta que a definição do local deve ser feita tomando-se 

                                                
28

  No original: Las emisoras locales son un elemento de identidad, ya que se le da importancia a la 

programación. No compite con las grandes cadenas pues se centra en su contenido más específico y el que 

mejor conoce. Es una emisora de programación especializada en un contexto global; ya que atiende a los 

intereses locales, da respuesta a los gustos y necesidades de servicios de comunicación. Se centra en la vida 

social, económica, política y cultural de cada lugar o bien en todo cuanto se genera en el exterior con 

repercusiones en la vida de la localidad. 
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como base a geografia, sem nos esquecermos do aspecto social. Assim o local é um espaço 

territorial singularizado” (OTA, 2012, p. 207). 

 A inserção física da emissora em meio à sua audiência pode facilitar o interesse do 

ouvinte, as possibilidades interativas e aumentar o sentimento de pertencimento que “faz parte 

de uma busca pela inclusão ante processos de fragmentação” (MAIA, 2006, p. 6). Não por 

menos, muitas emissoras locais se apresentam como “a rádio da cidade”
29

, o que pode ser 

entendido como uma estratégia mercadológica de se destacar ante à concorrência, mas 

também é um mote de inserção, de aproximação com a população e de pertencimento. 

A associação do sentimento de pertencimento com o território também é apreendido 

pelo sociólogo francês Alain Bourdin (2001), que reflete acerca de algumas caracterizações 

do local tratadas por diferentes vertentes (antropológica, cognitiva, social) e considera que 

“todo grupo de pertença é por princípio associado a um território” (BOURDIN, 2001, p. 35). 

O autor afirma que  

 
toda espacialidade exprime a pertença a um nós, que constroi e se manifesta 

por recortes territoriais. O espaço de pertença resulta do conjunto de recortes 

“que especificam a posição de um ator social e a inserção de seu grupo de 

pertença num lugar”, o espaço de referências define o sistema de valores 

espaciais que se inserem esses recortes e organiza a relação do aqui com o 

alhures (BOURDIN, 2001, p. 33). 
 

Na medida em que o imaginário coletivo concebe a importância dos meios de 

comunicação, a existência de uma emissora próxima gera esse sentimento de pertença porque 

ela reverbera acontecimentos da vida cotidiana do ouvinte, que se vê representado e percebe 

“no rádio mais um componente de inserção na vida urbana” (MAIA, 2006, p. 6). Através da 

rádio ele pode mandar recados, pedir músicas, interagir com locutores, ele pode se escutar 

nessa emissora - que passa a ser também dele.  

Nesse sentido, Vera Raddatz explora as características de proximidade e o sentimento 

de pertencimento no rádio AM local ponderando que esse tipo de emissora 

 

cumpre sua função voltada principalmente para a informação e o serviço, 

mas fortalece sua trajetória pela afinidade com o ouvinte que nele se enxerga 

e se vê representado pela linguagem, pelas temáticas e pela possibilidade de 

ouvir seu nome, o nome do seu amigo, da localidade onde mora ou dos 

lugares que frequenta (RADDATZ, 2011, p. 1). 

                                                
29

  Em uma simples busca na internet pelo termo específico “a rádio da cidade”, é possível encontrar vários 

resultados. Alguns exemplos: Rádio Nova FM, de Arceburgo - MG, Rádio Educadora FM, de Caldas Novas - 

GO, Rádio Criativa FM, de Capitólio - MG, Rádio Nascente, de Salesópolis - SP, Rádio Belo Jardim, de Belo 

Jardim - CE, Rádio Jenipapo, de Jenipapo de Minas - MG, Rádio Cristal FM, de Entre Rios - SC, Rádio 

Camará FM, de Camaragibe - PE. 
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Ainda segundo Raddatz (2011), em muitas cidades do interior o rádio exerce uma 

posição de centralidade em diversos aspectos da vida social, anunciando objetos perdidos, 

veiculando notas falecimentos, convites para missas e até mesmo servindo de elo de 

comunicação entre pessoas da sede do município e habitantes da zona rural através de recados 

individuais que um cidadão destina a outro. Nesse sentido, Soares, citada por Bertolotto 

(2018), expõe que “a AM entra pelos igarapés até as comunidades ribeirinhas. Nas casas de 

farinha, o som é do radinho. Ele fortalece nossa identidade e traz conhecimento. Na 

Amazônia, ela é tão primordial como o WhatsApp para as pessoas da cidade” (SOARES apud 

BERTOLOTTO, 2018, s.p). Assim, “o local coloca em forma o mundo da vida diária, sendo 

ele próprio fundador da relação com o mundo do indivíduo, mas igualmente da relação com o 

outro, da construção comum do sentido que faz o vínculo social” (BOURDIN, 2001, p. 36). 

No contexto de desenvolvimento do processo de migração, algumas dessas 

características do rádio na relação com a audiência deverão ser alteradas. Tomando como base 

o município de Ouro Preto, alguns distritos ficarão sem a cobertura da Rádio Itatiaia após o 

desligamento do sinal AM. Isso representa um impacto no que diz respeito à identidade local, 

já que a mídia ajuda a conformar ou modificar modos identitários, uma vez que “o consumo 

cultural midiático participa da organização da cotidianidade e da conformação da competência 

cultural” (RONSINI, 2005, p. 124). Além disso, a população das regiões que ficarão sem o 

sinal da Rádio Itatiaia Ouro Preto perderá uma fonte de informação muito importante no que 

diz respeito a notícias oficiais, tendo em vista que a emissora é a principal empresa midiática 

local contratada pela prefeitura
30

 para realizar “serviços de publicidade dos atos programas, 

obras, serviços e campanhas do poder público nas diversas áreas da Administração Pública 

Municipal” (OURO PRETO, 2016). É através da emissora que a prefeitura leva até os 

distritos informações sobre campanhas de vacinação, coleta de lixo, atendimento médico e 

outras de caráter extremamente relevante para a população desses lugares e do município de 

maneira abrangente. 

Embora haja uma expansão dos meios de comunicação através da internet até mesmo 

para as cidades do interior e localidades mais afastadas
31

, o processo de migração leva a uma 

                                                
30

  O contrato vigente celebrado entre a Rádio Itatiaia Ouro Preto e a prefeitura tem valor fixado em R$ 

225.000,00 e validade até 02 de janeiro de 2020 (OURO PRETO, 2019). 
31

  De acordo com pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (Cetic.br), apenas os moradores de 34% dos domicílios brasileiros localizados em zonas rurais 

tinham acesso à internet em 2017 (CETIC, 2017). A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

do IBGE aponta que, em 2010, os moradores de menos de 10% dos domicílios rurais da cidade de Ouro Preto 

possuíam computador com acesso à internet (IBGE, 2010). 
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nova configuração da audiência, seja pela obrigatoriedade de procurar outra fonte de 

informação que substitua o rádio que não poderá mais ser sintonizado ou pela possibilidade de 

sintonizar o rádio de outras maneiras. As novas oportunidades de escuta modificam dinâmicas 

no âmbito da emissora, na medida em que a rádio precisa adequar sua programação em busca 

dos diferentes públicos que ela passa a alcançar, e externas, pensando nas possibilidades de 

escuta em mobilidade disponíveis apenas no rádio FM. 

O mundo é globalizante e “a realidade é multifacetada, online, sem fronteiras e 

intercultural – plural” (MOREIRA, 2012, p. 16). Nesse contexto em que se desenvolve a 

migração, a configuração da audiência local também se renova, já que, em tempos de novas e 

matizadas possibilidades de acesso e circulação de conteúdos midiáticos diversos e de outros 

entendimentos das dinâmicas de proximidade, a conformação do rádio local na sociedade 

conectada em rede ganha ainda mais importância: muitas vezes só ele mostra as realidades da 

cidade. Aqui é possível acionar a dimensão comunicacional do local pensando que 

 

essa proximidade da comunidade de lugar, criada na partilha de valores de 

um território é também geradora de formas comunicacionais características 

de que a imprensa regional e local é um exemplo. E isso faz a diferença entre 

o órgão de comunicação “da terra” e os outros: os de outras regiões, os 

nacionais, os além fronteiras (CAMPONEZ, 2002, p.20). 

 

Mesmo em coberturas jornalísticas de fatos acontecidos em cidades pequenas, mas 

que demandam a grande imprensa, a mídia local potencialmente poderia entender essas 

questões de maneira mais aproximada da realidade, ou múltiplas realidades da população 

daquele lugar. Potencialmente porque algumas emissoras locais também estão eivadas com 

sistemas mercadológicos típicos da grande mídia que beneficiam determinados sujeitos e 

eixos de poder, considerando também que elas estão inseridas em territórios de disputa
32

 

(HAESBAERT, 2014).  

Embora a mídia local se baseie muito em fatos relacionados aos poderes oficiais da 

cidade e acontecimentos regionais de grande porte ou que envolvam pessoas de relevância 

social, segundo Peruzzo (2005), nos últimos anos é possível perceber que as emissoras locais 

têm se aberto “a conteúdos mais característicos dos meios comunitários de comunicação, 

justamente numa fase da história em que o clamor pela cidadania tomou conta de vários 

                                                
32

  Rogério Haesbaert considera que “territórios estão “em disputa” tanto no sentido político mais concreto 

quanto no nível conceitual”. Assim, “o que se coloca para nós, então, em termos de uma problemática geral a 

ser trabalhada, é que a lógica zonal, visível na luta política (e nos conceitos que utilizamos), parecia ter se 

tornado secundária, quase irrelevante, num mundo marcado pela fluidez, pelas chamadas “organizações em 

rede” e, para muitos, pela própria “desterritorialização” (como se o único território fosse o “território-zona”, 

que estaria em franca decadência)” (HAESBAERT, 2014, p. 1-3). 
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segmentos, pessoas individualmente e instituições da sociedade civil” (PERUZZO, 2005, p. 

75). 

Cabe exemplificar aqui a representação da imprensa local sobre o rompimento da 

barragem de rejeitos da mineradora Samarco, em 5 de novembro de 2015, no distrito de Bento 

Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais. Mesmo que muitas vezes a mídia local se veja em 

meio a disputas variadas de poder, elas tendem a noticiar de forma segura os fatos relevantes 

ocorridos no seu meio. A representação do Jornal Lampião
33

 do que é um dos maiores 

desastres ambientais do país se acerca das dinâmicas de proximidade e vínculo social de uma 

mídia inserida na comunidade. Embora seja uma reportagem especial, “[convivem] na 

cobertura jornalística realizada pelo Lampião acerca do rompimento da barragem do Fundão 

as políticas de memória e das vítimas a serviço de um jornalismo local que se relaciona com a 

comunidade em que está inserido, com as coletividades locais que reporta” (BARBOSA; 

CARVALHO, 2017, p. 31).  

É pertinente e possível fazer um rápido paralelo entre essa representação desenvolvida 

pela imprensa local e a feita pelas alhures. O trabalho de Wilson Bueno (2017) analisou
34

 a 

cobertura de quatro jornais impressos de circulação nacional ao longo do primeiro mês depois 

do crime ambiental ocorrido em Mariana, sendo eles O Estado de S. Paulo, O Globo, Folha de 

S. Paulo e Valor Econômico. A avaliação que o pesquisador faz é que nesses jornais a 

cobertura “prendeu-se prioritariamente a fontes oficiais e empresariais e não assumiu, na 

maioria das vezes, uma postura pró-ativa, ou seja, não explorou linhas de investigação 

próprias, [...] para esclarecer os fatos” (BUENO, 2017, p. 34), por mais que a cobertura tenha 

se estendido de forma ampla pelos veículos devido à magnitude do acontecimento. “Quase 

sempre, os jornais estiveram a reboque dos fatos, apenas acompanhando e repercutindo 

informações geradas por fontes externas” (id. ibid). 

Ao contrário das coberturas de meios “de fora”, a imprensa local buscou estar presente 

na cena do acontecimento e, enquanto as reverberações do fato não são mais notadas em 

grandes veículos, a mídia local segue acompanhando os desdobramentos do desastre focando 

na situação dos moradores e das cidades atingidas. Foi nesse sentido que a Rádio Itatiaia Ouro 

Preto produziu, em fevereiro de 2019, uma série de reportagens mostrando a situação da 

                                                
33

  Embora seja um jornal produzido no âmbito do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, 

em Mariana, os apontamentos de Barbosa e Carvalho (2017) estabelecem e dimensionam sua conexão com o 

jornalismo local, observação que foi acolhida pela pesquisa. 
34

  A análise levou em conta cinco categorias: a) número de unidades informativas publicadas; b) percepção dos 

leitores sobre o crime ambiental; c) destaque dados pelos veículos ao tema; d) comparação entre o volume e o 

tom de cobertura entre os jornais de informação geral e o de negócios; e) a presença das empresas envolvidas 

(Samarco e Vale) como fonte na cobertura jornalística (BUENO, 2017, p. 31-32). 
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população dos distritos e subdistritos marianenses três anos após o rompimento da barragem. 

A equipe da emissora se deslocou até a zona rural de Mariana e ouviu pessoas diretamente 

atingidas que relataram as dificuldades em retomar o cotidiano e a falta de amparo da 

Samarco e da Prefeitura de Mariana após o desastre. A chamada da série deixam claros os 

interesses da Rádio Itatiaia Ouro Preto em ouvir os habitantes dessas localidades: “Nesta 

segunda feira a Itatiaia traz uma série de reportagens sobre os distritos de Mariana atingidos 

pelo Rompimento da Barragem de Fundão. Há falta de serviços básicos e moradores 

reclamam negligência da Fundação Renova e Prefeitura de Mariana” (RÁDIO ITATIAIA 

OURO PRETO, 2019a).  

A fotografia a seguir, publicada em redes sociais da emissora, mostra a repórter Jil 

Isidoro em meio à população de uma das comunidades visitadas para produção da 

reportagem. 

 

Figura 6 – Equipe da Rádio Itatiaia Ouro Preto e moradores da comunidade de 

Campinas, subdistrito de Mariana, durante produção da reportagem 

 
Fonte: Rádio Itatiaia Ouro Preto (2019a). 

 

Tanto a imagem anterior quanto o formato escolhido para as reportagens, priorizando 

a fala dos habitantes das comunidades, mostram um entendimento particularizado da situação 

e a proximidade com a população local que dificilmente uma emissora distante teria. 
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Corroborando para este entendimento, as reportagens produzidas pela equipe ouro-pretana 

foram veiculadas pela Rádio Itatiaia de Belo Horizonte e integra a “central de áudios” da rede 

(RÁDIO ITATIAIA, 2019a; 2019b). De maneira geral, a população reconhece essa 

capacidade que as emissoras locais têm de acompanhar de maneira mais próxima e imediatista 

os acontecimentos das suas cidades. Nesse sentido, a ouvinte Conceição Aparecida, em 

entrevista concedida ao pesquisador, relembra como acompanhou os primeiros momentos da 

cobertura do desastre ambiental ocorrido no distrito marianense através da Rádio Itatiaia Ouro 

Preto e da televisão: 

 

Teve a notícia de Bento Rodrigues há pouco tempo agora. A gente ficou 

sabendo e todo mundo ficou abalado com aquilo. [...] A gente ficava ouvindo 

pra ver se conhecia alguém porque tinha gente de Ouro Preto trabalhando lá. 

Eu tava ouvindo os tópicos pela rádio né? Então assim, na televisão foi a 

imagem e já tinha passado, já tinha acontecido. Agora na rádio tava 

acontecendo aquele fato naquele momento, a gente não tava vendo a 

imagem, mas ouvia no momento exato que tava acontecendo (MATA, 

2018). 

 

A vertente espacial por si só não determina a dinâmica de proximidade das emissoras 

locais com a população, porém não se pode deixar de considerar as condições objetivas do 

lugar na construção social, produção e consumos midiáticos. Ainda assim, a pesquisadora 

Cicilia Peruzzo (2005) alerta que  

 

a mídia local se ancora na informação gerada dentro do território de pertença 

e de identidade em uma dada localidade ou região. Porém, ela não é 

monolítica. Não há uniformidade no tipo de vínculo dos meios de 

comunicação em suas regiões, pois a inserção (mais ou menos) 

comprometida localmente depende da política editorial de cada veículo 

(PERUZZO, 2005, p. 74-75). 

 

 Os contextos da convergência e da globalização têm alterado os modos de produção, 

consumo e circulação midiática. As dinâmicas de proximidade ganham um novo lugar com a 

comunicação mediada, já que ao simples toque no celular é possível se comunicar com uma 

pessoa do outro lado do mundo. “Apesar das distâncias geométricas, vivemos uma nova 

sensação de proximidade, assente no conceito de rede e de conexão, onde a noção de marco 

geodésico fica profundamente perturbada: o centro está aqui e está em todo o lado” 

(CAMPONEZ, 2002, p.25). A tecnologia dilui algumas fronteiras, possibilita o acesso a 

emissoras do mundo todo e a novas possibilidades de escuta do rádio. 
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O acesso permanente ao canal aberto da internet flui paralelo ao cotidiano da 

vida de um número crescente de pessoas. Essas pessoas se movimentam em 

territórios diversos e, junto com elas, a mídia portátil está em todos os 

lugares constituindo e intermediando fluxos: de informação, de 

conhecimento, de intercâmbios (MOREIRA, 2012, p. 16). 

 

Nesse sentido, o que a princípio poderia representar o fim da comunicação local 

mostrou-se exatamente o contrário: “A abertura das fronteiras e a homogeneização dos modos 

de vida reforçam a necessidade de estar em algum lugar” (WOLTON, 2004, p. 177). Haussen 

(2009) esclarece que “se na primeira metade do século XX o rádio pôde cumprir, num certo 

sentido, um papel unificador (seguido pela TV na outra metade), com a fragmentação da 

oferta de comunicação e da informação e a inserção do país num mundo globalizado, isto não 

é mais possível” (HAUSSEN, 2009, p. 29). Assim, o que aconteceu foi uma “revalorização da 

[comunicação local], sua emergência ou consolidação em diferentes contextos e sob múltiplas 

formas” (PERUZZO, 2005, p. 70).  

No dialogismo temporal, “quando tempo e espaço se dissolvem, as pessoas se agarram 

aos espaços físicos” (CASTELLS, 2018, p. 85). O autor concorda que “o espaço de fluxos não 

permeia toda a esfera da experiência humana na sociedade em rede. Sem dúvida, a grande 

maioria das pessoas nas sociedades tradicionais, bem como nas desenvolvidas, vive em 

lugares e, portanto, percebe seu espaço com base no lugar” (CASTELLS, 2001, p. 447). 

Assim, ainda que tenham sido alteradas (potencializadas) suas dinâmicas de proximidade e 

interação, a dimensão local do rádio continua exercendo um papel de centralidade na 

cotidianidade da população. A Rádio Itatiaia Ouro Preto está inserida de maneira bastante 

estável na vida cotidiana da cidade, por ser uma emissora tradicional, com mais de quatro 

décadas de existência, e por manter uma linha editorial que se aproxima da população através 

dos atributos discorridos acima, de tradicionalidade, proximidade e formação do sentimento 

de pertencimento. 

 

3.2 As primeiras ondas entre as montanhas: o surgimento do rádio em Ouro Preto 

 

A pesquisa não tenciona fazer uma contextualização histórica detalhada da imprensa 

ouro-pretana, porém é importante destacar algumas iniciativas que deram a Ouro Preto lugar 

significativo no desenvolvimento da imprensa mineira, sobretudo nos anos da cidade como 

capital da então província das Minas Gerais (1823-1897) para entender os caminhos que 

levaram à criação da Rádio Ouro Preto já que o desenvolvimento midiático de maneira geral é 

construído por continuidades e transformações e não por rupturas. Segundo Fidler (1997), “ao 
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estudar o sistema de comunicação como um todo, veremos que os novos meios não surgem 

espontaneamente, nem de modo independente – emergem gradualmente pela metamorfose 

dos meios antigos” (FIDLER, 1997, p. 23, tradução nossa
35

, grifos do autor). 

 

As mutações longas da sociedade de consumo só podem ser bem 

compreendidas com a voz do receptor de hoje e das ressonâncias nela da 

memória social. Fatos, conjunturas e estruturas sociais estão interligados às 

mentalidades que são subjetivas e objetivas, produtos da ordem reguladora 

das atividades conjuntas dos homens no espaço (RONSINI, 2018, p. 113). 

 

Dessa forma, é possível inferir que o rádio em Ouro Preto surgiu a partir de uma série 

de elementos estruturantes que vieram sendo construídos desde a elevação da vila à cidade. 

Entre esses elementos é possível citar a consolidação da então capital como principal polo de 

imprensa de Minas Gerais no século XIX, a presença de estabelecimentos de ensino, como a 

Escola de Farmácia, o Liceu Mineiro e a Escola de Minas já no fim daquele século, a 

necessidade de busca de uma identidade própria para o lugar modificado pela mudança da 

capital para Belo Horizonte, a importância cultural e religiosa da cidade, que continuou 

atraindo olhares da imprensa da nova capital, o espírito otimista da população que vinha das 

últimas décadas oitocentistas
36

 (LOTT, 2009) e possibilitou a criação de grêmios literários, 

agremiações carnavalescas, musicais e esportivas.  

Ou seja, as primeiras ondas entre as montanhas ouro-pretanas foram transmitidas 

porque a cidade tinha o que mostrar, porque a população precisava reforçar a identidade 

daquele lugar – antes terra do ouro e capital do estado –, agora como cidade histórica e, acima 

de tudo porque as pessoas precisavam se ouvir, se ver representadas. As comemorações do 

bicentenário de Ouro Preto, em 1911, tiveram o objetivo de marcar o significado histórico da 

cidade, que seria apreendido pela população e expandido por Minas e pelo Brasil, e, assim, 

“eternizar a imagem de Ouro Preto enquanto núcleo da cultura e da historia do povo mineiro, 

divinizar um tempo passado, uma tradição. Por isso, a cidade deveria ser preservada, 

imunizada contra a ação desestabilizadora da modernidade” (NATAL, 2003, p. 94). 

                                                
35

  No original: By studying the communication system as a whole, we will see that new media do not arise 

spontaneously and independently — they emerge gradually from the metamorphosis of old media. 
36

  Embora Lott esclareça que, após a mudança da capital do estado para Belo Horizonte, “um silêncio vasto e 

uma vasta tristeza envolviam a cidade, outrora tão cheia de borborinho da vida, tão palpitante do estuar do 

trabalho” (PIRES apud LOTT, 2009, p. 252), a população buscou uma nova identidade para a cidade e uma 

nova razão de ser com base no valor histórico. “A nova concepção que passa a envolver Ouro Preto, a partir 

da consolidação de Belo Horizonte, é a de que a cidade não deveria mudar sua condição material, mas sim 

trazer as marcas do passado em seu traçado e em sua arquitetura. A visibilidade da cidade tal como ela se 

apresentava era o requisito fundamental de sua identidade [...], signo da preservação de uma memória 

histórica; de uma tradição que deveria ser mantida sob pena de se perder um importante elemento 

constitutivo da identidade mineira” (NATAL, 2013, p. 13-14). 
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 Em pesquisa sobre a eclosão dos meios de comunicação em Minas Gerais, Mendes 

(2007) julga como tardio o desenvolvimento da imprensa mineira ao considerar que em outras 

províncias a tipografia e os periódicos já estavam consolidados quando foi editado o primeiro 

jornal em terras ouro-pretanas. É preciso relativizar essa noção de desenvolvimento tardio da 

imprensa mineira considerando que o primeiro jornal editado no Brasil data de 1808 e que 

Minas Gerais foi a sexta província a possuir um periódico. A partir de 1823, com a publicação 

do Compilador Mineiro, a imprensa em Minas Gerais foi se consolidando lentamente. 

 

A imprensa na Província começou timidamente e mostrava fragilidade. Até 

1825, as Minas não tiveram mais de um jornal circulando simultaneamente. 

O Compilador Mineiro durou menos de três meses, de 13 de outubro de 

1823 a 9 de janeiro de 1824. Era publicado três vezes por semana (segundas, 

quartas e sextas), e, em sua curta vida, produziu 29 edições. O jornal foi 

muito bem recebido pela população. O primeiro número esgotou-se 

rapidamente e teve que ser reimpresso (MENDES, 2007, p. 76). 

 

O autor aponta quatro motivos
37

 para esse desenvolvimento lento da imprensa em 

Minas Gerais, interessando para o estudo aqui desenvolvido, especificamente dois deles: o 

primeiro indica o deslocamento da concentração da imprensa mineira entre três cidades no 

século XIX e início do século XX: Ouro Preto, Juiz de Fora e, depois, Belo Horizonte, 

dificultando a consolidação dos periódicos. Outro motivo descrito foi a própria formação do 

ethos mineiro, ou seja, a chamada mineiridade confere atributos moderados e conciliadores à 

população de Minas Gerais. “Como a moderação predominava na Capitania, o publicismo, 

que se caracterizava pela agressividade na discussão de questões políticas, não encontrou 

ambiente favorável na Província” (MENDES, 2007, p. 172). A tabela que se segue indica as 

primeiras publicações da Província e mostra o papel de Ouro Preto no desenvolvimento da 

imprensa mineira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37

  1) A crise econômica no final do século XIX e o êxodo na região; 2) Os deslocamentos da concentração da 

imprensa mineira; 3) A distância do litoral; 4) O ethos mineiro. 
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Tabela 1 – Os primeiros periódicos das cidades mineiras 

Fonte: Xavier da Veiga (1898)
39

 apud Mendes (2007). 

 

Mesmo diante do exposto, foram publicados 164 jornais impressos em Ouro Preto 

enquanto capital de Minas Gerais.  Depois disso, a concentração das publicações migrou para 

Juiz de Fora e, especialmente, para Belo Horizonte – junto com a capital do Estado. Se a 

imprensa ouro-pretana se desenvolveu lentamente mesmo com os investimentos voltados para 

si, com a troca da capital as produções minguaram e as que surgiam duravam poucos anos
40

. 

Da falta de representatividade e da tentativa de reforçar a identidade ouro-pretana 

surgiu a primeira iniciativa de criação de uma emissora de rádio na cidade dos inconfidentes 

no fim da década de 1930, quando o eletricista da Companhia Industrial Ouro-Pretana, José 

Russo, operava os canais de telefonia para que fosse feita a transmissão das cerimônias da 

Semana Santa de Ouro Preto por algumas rádios de Belo Horizonte, como a Inconfidência. 

Russo teve então a ideia de montar uma emissora para que a cidade tivesse domínio nesse 

processo de cobertura dos acontecimentos locais. Assim, pouco tempo depois, a Rádio 

Itacolomi entrou no ar. “A estação, embora clandestina e de pequeno alcance, foi durante mais 

de 14 anos o único e autêntico veículo de comunicação local” (MARINHO, 1982, p. 2).  

A Rádio Itacolomi operou dessa maneira até a segunda guerra mundial, quando teve 

suas atividades paralisadas. A emissora voltou ao ar na década de 1950, “funcionando num 

cômodo da própria residência de José Russo. Transmitia programação de certo requinte com 

discos e ao vivo [...]” (id. ibid.) e teve seus melhores momentos na década de 1960, quando 

                                                
38

  Considera periódicos diferentes, não cada edição de um mesmo periódico. 
39

  XAVIER DA VEIGA, José Pedro. A imprensa de Minas Gerais (1807-1897). In: Revista do Arquivo 

Público Mineiro. v. 3, ano III. Ouro Preto, 1898. 
40

  Em pesquisa na Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Nacional, foram localizados alguns jornais 

editados em Ouro Preto nessa época, mas nenhum deles com periodicidade expressiva. Como exemplo, o 

jornal “Ouro Preto” foi editado entre 1918 e 1919. 

Cidade 

Periódicos 

publicados 

até 189738 

Ano de 

surgimento do 

primeiro jornal 

Primeiro periódico 

Ouro Preto 164 1823 Compilador Mineiro 

São João Del Rei 41 1827 O Astro de Minas 

Diamantina 45 1828 Echo do Serro 

Mariana 10 1830 Estrella Mariannense 

Serro 10 1830 Sentinella do Serro 



 
 
 

67 

 

passou a funcionar com um transmissor de 80 watts. Nessa época a Itacolomi foi transferida 

para as salas da Associação Comercial de Ouro Preto – onde mais tarde seria instalada a 

Rádio Cultura de Ouro Preto – e desativada poucos anos depois
41

. 

A segunda iniciativa se deu em 1967, quando um grupo de empresários e entusiastas 

da radiodifusão tentou fundar na cidade uma emissora que seria chamada Rádio Ouro Preto, 

porém o projeto não foi adiante por dificuldades na aquisição de um canal de ondas médias 

(TORRES, 1982, p. 6). Entre esses entusiastas estava Maurílio Torres que rememora essa 

iniciativa: “Antes de ter a Itatiaia eu e um grupo tentamos instalar uma rádio em Ouro Preto 

porque a gente achava que a cidade precisava ter uma rádio, mas não tivemos dinheiro pra 

isso” (TORRES, 2018). Assim, depois do fechamento da Rádio Itacolomi, Ouro Preto teve 

uma nova emissora apenas em 1973 quando o empresário Januário Carneiro, dono da Rádio 

Itatiaia e vice-presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 

(ABERT), comprou a concessão pertencente à Rádio Cultura de Itabirito e instalou a Rádio 

Cultura de Ouro Preto na antiga Vila Rica. A imprensa ouro-pretana ganhava então um novo 

fôlego depois de tantos anos de esquecimento e tentativas frustradas de reviver o período 

oitocentista. 

 A linha do tempo seguinte (Figura 6) indica o surgimento de veículos e anos iniciais 

de importantes periódicos, emissoras de rádio e TV de Ouro Preto, evidenciando as que 

circundaram os anos de surgimento da Rádio Cultura de Ouro Preto. 

 

  

                                                
41

  Por ser uma emissora clandestina, são poucas as informações sobre o funcionamento da Rádio Itacolomi e as 

motivações das paralizações de suas atividades até a interrupção derradeira. É interesse do autor, em 

investigação futura, aprofundar a busca por dados dessa rádio.  
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Figura 7 – Linha do tempo da imprensa ouro-pretana 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com dados da pesquisa e de Drummond (2011) e Gomes e Maia (2013). 
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Na época de criação da Rádio Cultura de Ouro Preto eram publicados poucos periódicos na 

cidade, destacando O Ouro Preto (órgão oficial da prefeitura) e o Jornal de Ouro Preto, 

publicação do Grêmio Literário Tristão de Ataíde que tinha Maurílio Torres como editor 

chefe e surgiu para produzir “um discurso novo sobre a cidade” (DRUMMOND, 2011, p. 

377). Não havia nenhuma outra emissora de rádio ou TV instalada no município. 

 Depois de consolidada, a Rádio Ouro Preto se tornou o principal meio de comunicação 

da cidade (BARROSO, 2018; OLIVEIRA, 2018; TORRES, 2018) e tomou para si a 

hegemonia na divulgação de informações locais para uma população de mais de 60 mil 

habitantes (IBGE, 1980). Nas linhas que se seguem será apresentada a história da Rádio 

Itatiaia Ouro Preto com base em pesquisa documental e nas entrevistas de história oral. 

 

3.3 A Rádio Itatiaia Ouro Preto 

 

A história da Rádio Itatiaia Ouro Preto
42

 teve início oficialmente no dia 27 de abril de 

1974, quando a emissora começou a funcionar com o nome de Rádio Cultura de Ouro Preto, 

sendo a primeira rádio da legalizada da cidade (MARINHO, 1982, p. 2). Antes disso, a rádio 

operou em caráter experimental desde 1973 e foi instalada inicialmente nos fundos da 

Associação Comercial de Ouro Preto, à Rua Teixeira Amaral, no centro da cidade, ocupando 

a frequência de 1.490 quilohertz no dial.  

Cinco anos mais tarde a sede da Rádio Cultura de Ouro Preto foi transferida para a 

Rua Padre Antônio Gabriel de Carvalho, no bairro Antônio Dias, quando ela passou a ocupar 

a frequência 610 kHz e adotou o nome de Rádio Ouro Preto, como já era chamada pelos 

moradores desde sua inauguração. Sobre essa mudança de sede, Padre Simões afirma que a 

emissora “alojou-se [...] no salão paroquial de Antônio Dias, em convênio com o então 

preclaro Padre Francisco Barroso, como a ‘Rádio Ouro Preto’” (SIMÕES, 1996, p. 9). Em 

entrevista concedida ao pesquisador, o primeiro jornalista e programador da rádio, Maurílio 

Torres ressalta que a emissora saiu da sede da Associação Comercial por falta de recursos e 

então mudou “para uma sala que o vigário da época, Dom Barroso, emprestou” (TORRES, 

2018). Dom Barroso (2018) rememora esse período: 

 

Eu tinha acabado de construir o salão, mas não tinha utilizado o porão não, 

só a parte de cima. Em baixo eu tinha construído pra usar de salas de 

catequese, mas ele [Januário Carneiro], com aquela necessidade veemente de 

                                                
42

  Na contextualização histórica aqui proposta, a nomenclatura utilizada busca acompanhar as mudanças de 

nome que a emissora passou. Assim, no texto pode aparecer Rádio Cultura de Ouro Preto, Rádio Ouro Preto 

ou Rádio Itatiaia Ouro Preto a depender da época em que se referencia, exceto quando explicitado. 
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um lugar melhor pra rádio, disse: "Olha, o senhor vai poder utilizar a rádio 

como se a rádio fosse da paróquia e eu posso pagar um aluguel, mas o senhor 

me permite fazer umas adaptações aqui?". Como a gente ainda estava em 

transição, eu disse: "Pode modificar para o melhor funcionamento da rádio, 

você pode fazer essa reforma". Então ele mexeu, fez uma adaptação, e a 

parte de baixo do salão ficou sendo a rádio (BARROSO, 2018). 

 

De acordo com uma das primeiras funcionárias da emissora, Maria Nazaré de Oliveira 

(2018), a programação pioneira da Rádio Cultura de Ouro Preto foi configurada a partir de 

notícias locais e música popular brasileira. A programação musical contava também com um 

programa de música clássica todos os domingos. Maurílio Torres, que estruturou a primeira 

programação da rádio, evidencia que “era uma programação mais requintada, mas tinha 

utilidade pública. Então até mesmo o pessoal dos bairros de periferia ouvia a rádio” 

(TORRES, 2018). O requinte citado pelo jornalista aparece como um resquício elitista das 

primeiras programações de rádios brasileiras. Vale ressaltar que não cabe adjetivar desse 

modo a programação da Rádio Cultura de Ouro Preto, por mais que houvesse espaço até 

mesmo para música clássica na grade, “a programação da Rádio Cultura era popular, mas de 

bom gosto” (TORRES, 2018, grifo nosso). 

Com a participação da Igreja nos idos iniciais da Rádio, o aluguel do salão paroquial 

não era cobrado e a emissora passou a efetivamente se desenvolver a partir desse período. 

Ainda pároco, Dom Barroso apresentava dois programas na grade inicial da emissora, Palavra 

de Vida e A Hora do Angelus, cujo conteúdo “era o comentário do evangelho do dia e a 

aplicação do evangelho na vida das pessoas” (BARROSO, 2018). Segundo Nazaré Oliveira 

(2018), a emissora transmitia ainda missas importantes das igrejas da católica Ouro Preto. 

Nesses casos de transmissões externas, que demandavam uma produção mais estruturada, a 

equipe da emissora “arrumava o patrocinador para transmitir” porque era necessário solicitar 

e pagar uma linha telefônica especial para a ocasião ou, na falta de patrocinadores, era preciso 

solicitar “algum telefone emprestado da casa dos vizinhos para falar do estúdio pra igreja. 

Alguém perto da igreja emprestava o telefone e aí o locutor citava o nome da pessoa” 

(OLIVEIRA, 2018). 

As falas dos entrevistados ratificam que a rádio, desde o começo, buscou se inserir no 

cotidiano da cidade e se aproximar da população através da difusão de acontecimentos 

finítimos dos municípios de Ouro Preto, Mariana e Itabirito
43

. Além disso, a emissora 

                                                
43

  A Rádio Ouro Preto divulgava informações de Itabirito pela proximidade, porém as notícias majoritariamente 

eram das cidades de Ouro Preto e Mariana. “Até porque Itabirito tinha a rádio deles” (OLIVEIRA, 2018). 

Ainda hoje a Rádio Itatiaia Ouro Preto informa sobre acontecimentos da cidade de Itabirito, porém são 

informações esporádicas de acontecimentos considerados de relevância para a região de maneira geral.  
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divulgava recados pessoais dos moradores, sobretudo entre a população da zona urbana e das 

áreas rurais e distritos dessas cidades, já que a Rádio Ouro Preto representava por vezes a 

forma de comunicação mais rápida entre as localidades distantes da sede. Sobre essa 

prestabilidade específica da emissora, Nazaré rememora que “as pessoas mandavam recado 

sim. Quando uma pessoa às vezes estava doente na Santa Casa, por exemplo: ‘Fulano mandou 

avisar que está internado’. A gente fazia isso sim, porque isso é serviço de utilidade pública” 

(OLIVEIRA, 2018). Dom Barroso também recorda ter enviado avisos pra comunidades 

rurais. Ele rememora: “Naquele tempo a gente ia pra Lavras Novas, Chapada, Salto, Santa 

Rita e eu mandava recado pra essas comunidades todas através da rádio, como se fosse um 

telefone” (BARROSO, 2018). Conforme explicitado anteriormente, essa função ainda é 

bastante comum em muitas emissoras do interior, sobretudo nas que transmitem em 

Amplitude Modulada (RADDATZ, 2011). 

O jornalismo da Rádio Ouro Preto já nessa época era baseado em informações locais e 

prestação de serviços. Maurílio Torres salienta que “as notícias eram mais de Ouro Preto 

[porque] era obrigatório na programação das rádios ter notícias locais” (TORRES, 2018) e 

Nazaré Oliveira relembra que além das notícias cotidianas, “a equipe fazia coberturas da 

semana santa, do vinte e um de abril, sete de setembro e de qualquer outra solenidade que 

tinha” (OLIVEIRA, 2018). Considerando uma das principais características do veículo, o 

imediatismo, a rádio era o primeiro meio de comunicação da cidade a divulgar as listas dos 

vestibulares da Universidade Federal de Ouro Preto. Nessa época, também de acordo com 

Nazaré, os funcionários ficavam “até de madrugada às vezes, porque era interessante para a 

rádio e a rádio ficava cheia de estudantes enquanto não saíam os gabaritos” (OLIVEIRA, 

2018). A rádio ainda prestava serviços que são típicos de emissoras locais, como anúncios de 

achados e perdidos. Uma ouvinte entrevistada no âmbito da pesquisa relembra os anos iniciais 

da emissora e a proximidade que desde o começo a rádio teve com a população ouro-pretana: 

 

Eu ouço a Itatiaia desde que ela começou aqui na Rua São José
44

. Era aqui 

onde é a Associação Comercial, ela já foi ali no comecinho, comecinho 

mesmo. E quando começou a cidade ficou empolgada com uma rádio em 

Ouro Preto [...]. Até hoje o pessoal é empolgado com a rádio, até hoje o povo 

liga (ALBERGARIA, 2018). 

 

Também como evidência da tradicionalidade da emissora e da proximidade com seus 

ouvintes com base na comunidade local, desde o seu começo como Rádio Cultura de Ouro 

                                                
44

  O prédio onde se instalou a rádio tem duas entradas, sendo uma pela Rua São José e outra pela Rua Teixeira 

Amaral, por isso a ouvinte se recorda da emissora no início como sendo na tradicional Rua São José. 
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Preto e ainda hoje, a população se refere à emissora apenas como “Rádio Ouro Preto”. No 

Programa Antônio Carlos, transmitido pela Rádio Itatiaia Ouro Preto no dia 21 de outubro de 

2016, o apresentador Antônio Carlos de Souza, ao comunicar o falecimento do “Valdir do 

rádio”, fiel ouvinte da emissora e figura conhecida dos ouro-pretanos
45

, também notabiliza 

essa questão: “Ele [Valdir] e seu radinho sempre sintonizado na Rádio Itatiaia Ouro Preto, ele 

não aceitava a mudança do nome da rádio” (SOUZA citado por SANTOS, 2017, p. 46). 

Se a Rede Itatiaia atualmente tem nos noticiários esportivos e transmissões de partidas 

de futebol uma das bases de sua programação, a Rádio Ouro Preto desde cedo transmitia os 

campeonatos de futebol amador da cidade e noticiava sobre clubes e eventos. Maurílio Torres 

reaviva esse início das transmissões esportivas pela emissora:  

 

Muita gente falava pra mim que em Ouro Preto não tinha movimento 

esportivo. Não tinha porque não existia uma rádio para fazer a cobertura. 

Então a gente resolveu fazer uma programação esportiva, criou a Copa 

Januário Carneiro e fazia a transmissão (TORRES, 2018). 

 

A hoje extinta Copa Januário Carneiro foi idealizada pela equipe da Rádio Ouro Preto em 

1980 e em pouco tempo se tornou um dos principais torneios da região dos inconfidentes. O prestígio 

do torneio foi tamanho que os troféus da edição de 1983 foram entregues por Tancredo Neves 

na sede do Marianense Futebol Clube, em Mariana. A Copa era vista pelos clubes como uma 

competição mais importante que o campeonato municipal ouro-pretano, como esclarece 

Antônio Mendes, ex-coordenador do Esporte Clube Tabajaras, um dos campeões da Copa: “O 

nosso título mais expressivo foi a conquista da Copa Januário Carneiro, que foi uma 

competição entre cidades da região. Era uma Copa do Mundo para nós, do amador” 

(MENDES citado por LAVINAS, 2008, s.p.). O torneio também fez sucesso entre a 

população de Ouro Preto que comparecia em grande número aos campos de futebol da cidade. 

A fotografia a seguir mostra o time campeão da 11ª Copa Januário Carneiro, disputada em 

1991, o Esporte Clube Rosário, e os torcedores presentes no “Campo da Barra”. É possível 

ver a participação da população e inferir que o torneio cumpriu o objetivo de sua criação, 

movimentar o esporte ouro-pretano, como explicou Maurílio Torres. 

                                                
45

  Valdir foi um ouro-pretano que andava pelas ruas da cidade com um rádio à pilha sintonizado na Rádio Ouro 

Preto. Figura conhecida entre os moradores, sempre que era indagado o que tocava em seu rádio, não 

titubeava e respondia: “É a minha Rádio Ouro Preto, do Antônio Dias”. Por isso teve acoplado em seu nome 

o adjetivo “do rádio” (SIMÕES, 1996, s.p.). Guiomar de Grammont, em uma crônica, rememora: “Ouro 

Preto é uma cidade de personagens que, muitas vezes, integram-se à paisagem como monumentos vivos. A 

mais famosa dessas figuras foi a Sinhá Olímpia, senhora que caminhava pelas ruas, com roupas antigas, a 

contar histórias onde o passado e o presente se confundiam. Mas lá estão o Valdir do Rádio, com seu sorriso; 

a Maria do Papel, a escrever recados febris deixados nas portas dos desavisados; e o Angu, que pode ser visto 

fazendo discursos inflamados, sob os aplausos dos estudantes” (DE GRAMMONT, 2007, s.p.). 
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Figura 8 – Esporte Clube Rosário campeão da Copa Januário Carneiro em 1991

 
Fonte: Esporte Clube Rosário (2017). 

 

Como foi possível verificar, a Rádio Ouro Preto já começou popular entre os 

moradores da cidade, mas durante muitos anos funcionou com recursos parcos, como lembra 

Nazaré:  

 

O que eu sei mesmo é das palhaçadas que a gente fazia. A antena era lá em 

cima, saía do ar, tinha que ir gente pra arrumar, tinha que subir no jeep 

porque não tinha estrada direito. Lá no Morro Santana. Os meninos subiam 

no jeep sem freio, a antena pegava fogo, eles jogavam lata de areia, essas 

confusões todas. E a gente batalhando pra rádio continuar no ar, pra manter a 

rádio. Eu fazia locução, fazia faxina, recebia o Juscelino Kubitscheck, a 

gente trabalhava com tudo, fazia tudo (OLIVEIRA, 2018). 

 

Ainda na década de 1980, a radiodifusão sonora brasileira passou por um processo de 

automatização (KLÖCKNER, 2010, s.p). Nesse período, a Rádio Ouro Preto cresceu e 

também se modernizou, conforme indica reportagem do Jornal de Ouro Preto publicada em 

sua edição número 6, de 29 de agosto de 1982, informando que a “Rádio Ouro Preto terá mais 

potência e alcance mundial” (TORRES, 1982, p. 6) a partir da instalação de um novo 

transmissor, de uma nova antena e equipamentos mais modernos. A reportagem evidencia 

ainda que a Rádio Ouro Preto começava então a ter um lugar privilegiado entre as emissoras 

do interior do Brasil, já que os chamados pontos nobres do dial da época eram concedidos 

apenas a cidades com mais de 250 mil habitantes. Januário Carneiro comenta como foi o 

processo de ampliação do sinal da Rádio Ouro Preto: “Para justificar o pedido de instalar uma 

rádio em Ouro Preto com 10 quilowatts tivemos de alegar aspectos como o histórico e o 
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turístico ou o fato de ser Ouro Preto Cidade Monumento Mundial. Depois de três anos de luta 

foi possível conseguir a autorização” (CARNEIRO apud TORRES, 1982, p. 6). 

 

Figura 9 – Notícia da instalação da antena da Rádio Ouro Preto em 1982 

 
Fonte: Fragmento do Jornal de Ouro Preto (1982b). 

 

Embora em bom estado e atendendo às necessidades da rádio ouro-pretana, os 

equipamentos que compunham a parte técnica da Rádio Ouro Preto eram todos repassados 

pela Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. No começo, “o transmissor que a rádio usava [...] era o 

um transmissor antigo da Itatiaia de Belo Horizonte que o Januário trouxe pra cá. Era um 

equipamento meio velho” (TORRES, 2018). Dom Barroso também destaca que “quando a 

rádio de Belo Horizonte renovava o seu material, seu equipamento, mudava o estúdio, por 

exemplo, o estúdio antigo que era em Belo Horizonte vinha pra cá. O equipamento que era 

trocado lá vinha pra Ouro Preto” (BARROSO, 2018). O bispo esclarece que eram bons 

equipamentos, o que “quer dizer que a Rádio Itatiaia sempre teve um cuidado de aprimorar a 

Rádio Ouro Preto. Ela nunca ficou parada, ela sempre cresceu” (id. ibid.). Depois disso a 

emissora continuou crescendo e se modernizando, sempre se preocupando em manter seu 

espaço na cidade de Ouro Preto em meio a novos canais locais de comunicação. 
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Embora já pertencente ao grupo de comunicação da emissora sediada em Belo 

Horizonte, no dia 01 de janeiro de 2004 a Rádio Ouro Preto passou a se chamar Rádio Itatiaia 

Ouro Preto, deixando de ser tida como retransmissora de alguns programas da matriz para se 

tornar uma das cinco emissoras da rede, a mais antiga delas no interior de Minas Gerais. Em 

2016, já iniciado o processo de migração para FM, a rádio mudou mais uma vez de sede, 

sendo instalada no bairro Bauxita. 

Sobre o início do processo de migração na Rádio Itatiaia Ouro Preto, o diretor 

promocional da emissora, Daniel Pedrosa, afirma em entrevista ao autor que, embora a rádio 

tenha começado a operar em FM no mês de julho de 2017, “o processo começou bem antes, 

logo quando o governo divulgou a possibilidade de migração” (PEDROSA, 2019). O início 

desse processo se deu com o planejamento técnico – a apresentação de relatório técnico é uma 

das exigências para as emissoras migrantes – e financeiro, já que a rádio trocou diversos 

equipamentos.  

Ainda segundo Daniel Pedrosa, foram feitos investimentos “em melhores 

computadores para o estúdio, foi montada a central técnica, com os Blades de áudio
46

, mesa 

Wheatstone, processadores de áudio e servidores” (PEDROSA, 2019). No questionário 

respondido para a pesquisa coletiva do Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom, 

a emissora afirma ter investido um montante entre novecentos mil e um milhão de reais para 

concretizar a migração, incluindo gastos com a adaptação da outorga, compra e instalação de 

equipamentos, infraestrutura e investimento em programação e profissionais. 

Desde o início do processo de migração, a Rádio Itatiaia Ouro Preto se preocupou com 

o alcance que a emissora teria depois de desligar o sinal do AM, tendo postergado a conclusão 

das etapas justamente para rever alguns processos técnicos, como a localização da torre de 

transmissão
47

, e atender ao município de Ouro Preto em sua totalidade. Essa preocupação 

parte da configuração do relevo ouro-pretano que é “bastante acidentado, com vertentes 

íngremes e vales profundos [...]. Os limites territoriais do distrito sede de Ouro Preto estão 

compreendidos em um vale cercado pelas serras de Ouro Preto, ao norte, e Itacolomi, ao sul” 

(CALIL, 2018, p.22). A configuração do relevo já fez com que fossem revistos os estudos 

para alocação da nova torre de transmissão da emissora. 

                                                
46

  Simplificadamente, Blades são aparelhos da marca Wheatstone que funcionam para as rádios como uma rede 

de transmissão de áudio. Segundo a marca, Blade é um sistema que pode gerenciar tudo o que uma rádio 

precisa, como se fosse “uma emissora de rádio em uma caixa” (WHEATSTONE, 2019). 
47

  Hoje a antena da Rádio Itatiaia Ouro Preto está localizada na Rua Quinze de Agosto, no Bairro Morro 

Santana, um ponto alto da cidade, mas não o pico. 
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Daniel Pedrosa é enfático ao afirmar que a rádio se preocupa em atender não só a sede 

do município, mas também os distritos: 

 

Estamos trabalhando para ter um alcance melhor e não deixar de atender os 

distritos, nossa maior preocupação é com a cidade de Ouro Preto (sede e 

distritos), para levar sempre informação. Mas, pode acontecer de não 

funcionar em alguns locais de alguns distritos por conta da nossa região ser 

tão montanhosa e a frequência modulada [...]. Temos muita preocupação, e 

muito cuidado para atender a toda região, por isto estamos trabalhando em 

promover a mudança da nossa torre de transmissão do FM (PEDROSA, 

2019). 

 

Da forma que está, a emissora perde bastante em cobertura quando considerado apenas 

o sinal de FM. O quadro que se segue pormenoriza e compara a área de cobertura do sinal da 

Rádio Itatiaia Ouro Preto nas faixas AM e FM, constatando essa perda de abrangência após a 

migração. 

 

Quadro 4 – Área de abrangência da Rádio Itatiaia Ouro Preto em AM e FM 

 AM FM 

Ouro Preto 

Amarantina, Antônio Pereira, Bandeiras, Bocaina, 

Cachoeira do Campo, Chapada, Engenheiro Correia, 

Glaura, Lavras Novas, Maracujá, Mata do Gama, 

Miguel Burnier, Mota, Rodrigo Silva, Santa Rita de 

Ouro Preto, Santo Antônio do Leite, Santo Antônio do 

Salto, São Bartolomeu, Sede, Serra do Siqueira, Soares 

Sede 

Mariana 

Águas Claras, Bandeirantes, Barro Branco, Barrocas, 

Cachoeira do Brumado, Cláudio Manoel, Engenho, 

Furquim, Mainart, Monsenhor Horta, Padre Viegas, 

Passagem de Mariana, Santa Rita Durão, Sede, Vargem 

 

Ouros 

municípios
48

 

Acaiaca, Alvinópolis, Barão de Cocais, Barra Longa, 

Belo Horizonte, Catas Altas da Noruega, Congonhas, 

Conselheiro Lafaiete, Diogo Vasconcelos, Dom 

Silvério, Guaraciaba, Itabira, Jequeri, Itabirito, João 

Monlevade, Lamim, Nossa Senhora dos Remédios, 

Ouro Branco, Pedra do Anta, Piranga, Ponte Nova, 

Porto Firme, Rio Doce, Santa Bárbara, São Miguel do 

Anta, Senhora de Oliveira, Teixeiras, Viçosa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Rádio Itatiaia Ouro Preto (2018; 2019). 

 

                                                
48 Em algumas localidades a abrangência é parcial. 
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Vale destacar que a área de cobertura após a conclusão da migração ainda está sendo 

estudada por técnicos da Rede Itatiaia. Durante o processo de migração o projeto foi 

reformulado para realocação da antena, já que o relevo ouro-pretano causaria barreiras no 

sinal e diminuiria consideravelmente o alcance. O sinal da Rádio Itatiaia Ouro Preto 

alcançaria 30 km em linha reta se não houvesse interferência do relevo, mas atualmente o 

sinal em FM funciona apenas na sede do município. Segundo Pedrosa (2019), estudos estão 

sendo feitos para que o alcance seja ampliado aos distritos quando o AM for desligado. 

Saindo da vertente tecnológica do processo de migração, a programação das emissoras 

migrantes também deve sofrer modificações em alguma medida, já que as características das 

emissoras AM e FM divergem em diversos aspectos, conforme explicitado anteriormente no 

capítulo 2. A programação da Rádio Itatiaia Ouro Preto é examinada aqui a fim de destacar 

possíveis mudanças advindas da migração com foco na emissora, já que adiante, no Capítulo 

5, o aspecto será analisado com base nos discursos dos ouvintes. 

 

3.3.1 A programação da Rádio Itatiaia Ouro Preto 

 

A programação de uma rádio é construída por diferentes critérios - nem sempre 

específicos - que orientam as principais características da emissora. O pesquisador espanhol 

Josep Maria Martí i Martí (2004) evidencia que “as características específicas da programação 

geram na prática algumas determinadas estratégias de programação vinculadas a 

determinados condicionamentos internos e externos na elaboração e difusão do produto 

[radiofônico]” (MARTÍ, 2004, p. 31, tradução nossa
49

). Já Barbosa Filho diz da programação 

de uma rádio, simplificadamente, como “o conjunto de programas ou produtos radiofônicos 

apresentados de forma sequencial e lógica” (BARBOSA FILHO, 2009, p. 72). 

De maneira mais conclusiva, Signates e Carvalho (1997) consideram a programação 

radiofônica como um processo complexo de produção de sentidos através da interação entre 

todos os sujeitos envolvidos na sua constituição, evidenciando que lugares e momentos 

históricos específicos influenciam na apreensão dos conteúdos veiculados periodicamente 

pela emissora. Assim, a pesquisa abarca a noção de programação como uma construção 

identitária que envolve emissora e ouvinte em seus contextos temporais e territoriais. 

Dessa forma, a migração para FM está alterando aos poucos a programação da Rádio 

Itatiaia Ouro Preto a partir de estratégias criadas para condicionar fatores internos (troca de 

                                                
49

  No original: Estas características específicas de la programación generan en la práctica unas determinadas 

estrategias programáticas, vinculadas además a unos determinados condicionamientos internos y externos en 

la elaboración y difusión del producto. 
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aparelhos, tamanho da equipe, funções, modelo de negócios) e concepções externas (escuta 

em mobilidade, possível mudança de público, enfraquecimento do sinal) que afetam a 

produção e difusão do produto radiofônico. As percepções das estratégias relacionadas aos 

fatores externos foram exploradas através das entrevistas e questionários aplicados aos 

ouvintes, já as mudanças relacionadas aos fatores internos são percebidas a partir da escuta 

sistematizada e entrevista com gestores da rádio. 

Segundo Ferraretto (2014, p. 70), a programação “é o conjunto organizado dos 

conteúdos veiculados por uma emissora de rádio, sejam estes jornalísticos, de entretenimento, 

de serviços, publicitários e/ou musicais, produzidos conforme o formato adotado pela 

emissora”. Nessa perspectiva, Martí entende que 

 

a programação também pode ser definida como uma arte que reúne os 

programas e os públicos a que são destinados, o que supõe que se coloque 

em prática uma técnica de duas articulações: a dos tempos de emissão com a 

dos tempos sociais [...] (MARTÍ, 2004, p. 33, tradução nossa
50

). 

 

Assim, na construção de suas programações, as emissoras precisam levar em conta 

também as especificidades técnicas, fatores internos, processos de construção identitária, as 

características do lugar em que estão inseridas, os tempos sociais, que redimensionam modos 

de escuta e interação, além das singularidades e demandas do seu ouvinte. Na Rádio Itatiaia 

Ouro Preto esses fatores de composição da programação são experimentados enquanto sua 

concepção de identidade como emissora local, inserida na comunidade ouro-pretana e 

buscando nas particularidades do seu ouvinte (situado aqui enquanto grupo social) os elos de 

proximidade, mesmo em uma programação pouco segmentada.  

 O quadro a seguir apresenta a programação da Rádio Itatiaia Ouro Preto produzida 

pela equipe local
51

. As demais faixas de horário são ocupadas por conteúdos elaborados pela 

Rádio Itatiaia em Belo Horizonte e retransmitidos pela emissora ouro-pretana. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
50

  No original: La programación también puede ser definida como un arte de encuentro entre los programas y 

los públicos a los que van destinados, lo que supone la puesta en práctica de una técnica de doble 

articulación: la de los tiempos de emisión con la de los tiempos sociales. 
51

  Todos os dados referentes à programação da Rádio Itatiaia Ouro Preto na pesquisa têm como base 

documentos e escutas sistematizadas feitas entre março e maio de 2018. 
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Quadro 5 – A programação local da Rádio Itatiaia Ouro Preto 
 Programa Faixa Conteúdo 

Segunda-feira 

a sábado 

Paradão Sertanejo 04:00 às 06:00 

Programação musical especializada no 

gênero sertanejo raiz
52

. Inclui prestação 

de serviços. 

Jornal da Manhã 06:30 às 07:00 Notícias locais. 

Programa Antônio 

Carlos 
08:00 às 11:30 

Programa de variedades. Inclui notícias 

gerais, entrevistas com autoridades 

locais, prestação de serviços, 

participação de ouvintes, músicas 

variadas e entretenimento. 

Itatiaia Esportes 13:00 às 13:30 

Programa esportivo voltado para notícias 

do futebol amador de Ouro Preto e 

região. 

Show da Tarde 13:30 às 17:55 

Programa de variedades com 

programação musical eclética e 

entretenimento. Comentários de 

programas televisivos, prestação de 

serviços, participação de ouvintes e 

momento de oração. 

Baú do Adair 16:45 às 17:55 

Programa musical dentro do Show da 

Tarde. Com participação dos ouvintes na 

escolha, a atração tem como foco 

músicas do gênero brega
53

 das décadas 

de 1970 a 1990. 

Domingo 

Missa Dominical 08:30 às 09:30 

Transmissão ao vivo na íntegra da missa 

celebrada em uma das igrejas de Ouro 

Preto. 

Domingo Brega 09:30 às 10:00 

Voltado para o gênero brega, o programa 

atende aos pedidos musicais dos 

ouvintes. 

Encontro com a 

Banda 
10:00 às 11:00 

Apresentações de corporações musicais, 

as tradicionais bandas de música, de 

Ouro Preto e região. 

Jornada Esportiva 
a partir de 

15:00 

Transmissão ao vivo dos jogos dos 

principais times de futebol de Minas 

Gerais. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2018) 

 

 

                                                
52

  O sertanejo raiz tem como marca as composições românticas que exaltam as belezas do campo, descrevem a 

realidade rural e tragédias amorosas, além de muitas delas fazerem críticas políticas e sociais (FREITAS, 

2017, p. 58). 
53

  Para Cabrera (2007), as músicas do gênero brega se caracterizam por “rimas fáceis e palavras simples, num 

arranjo musical sem grandes elaborações” (CABRERA, 2007, p. 8).  Já Araújo (2007) define a música brega 

como a “mais banal, óbvia, direta, sentimental e rotineira possível, que não foge ao uso sem criatividade de 

clichês musicais” (ARAÚJO, 2007 p. 20). Embora hoje brega possa ser considerado um adjetivo 

depreciativo, as músicas veiculadas no programa da Rádio Itatiaia se aproximam das definições dos autores. 
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Sem a intenção de ser uma pesquisa de audiência, uma das questões do questionário 

aplicado a ouvintes voluntários da Rádio Itatiaia Ouro Preto perguntava qual o programa 

preferido na grade local da emissora. O resultado, ilustrado pelo gráfico a seguir, denota que a 

“dobradinha” notícias e esportes, consolidada pela Rede Itatiaia, continua sendo preferência 

entre os ouvintes. Embora o programa mais citado não seja jornalístico no formato tradicional, 

está longe de ser um programa de variedades. Os ouvintes entrevistados para a pesquisa 

atestam a assertiva ao afirmarem que esperam o Programa Antônio Carlos para saber das 

notícias da cidade, como explica a moradora do bairro Rosário, Maria Aparecida Albergaria, 

uma das entrevistadas: “Eu gosto muito de ligar na Itatiaia pra ver as notícias do dia, saber 

quem morreu. Tudo a gente sabe, né? Quem ouve Antônio Carlos fica sabendo de tudo” 

(ALBERGARIA, 2019). 

 

Gráfico 3 – Programas preferidos dos ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

É possível verificar a partir das respostas, o que pode ser comprovado pelas 

entrevistas, a busca por notícias locais. O Programa Antônio Carlos tem foco em jornalismo 

de serviço, com tom crítico aos problemas da cidade e está centrado em notícias de Ouro 

Preto, já a Jornada Esportiva transmite jogos de futebol dos principais clubes de Minas 

Gerais, mas com equipe ouro-pretana e o Itatiaia Esportes é um dos poucos jornalísticos 
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Questão 24 - Qual seu programa preferido na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 
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esportivos do rádio com informações locais. A observação da programação foi feita com base 

em escutas periódicas realizadas durante a fase exploratória e de coleta de dados. 

Complementarmente à escuta, documentos fornecidos pela Rádio Itatiaia Ouro Preto e as 

entrevistas realizadas possibilitaram confirmar as informações coletadas. Por mais que a 

emissora ouro-pretana seja tradicional, a sistematização da escuta é importante porque podem 

ocorrer modificações na programação ao longo da pesquisa, sobretudo nesse momento de 

transição. 

A escuta começou a ser feita já com a rádio funcionando em AM e em FM e durante a 

pesquisa não foi localizada mudança significativa na programação justificada pela migração, 

o que evidencia uma dificuldade nas transformações diante de configurações já enraizadas das 

emissoras tradicionais, sobretudo em cidades pequenas. No questionário aplicado para a 

pesquisa do Grupo de Rádio e Mídia Sonora da Intercom, a gerente financeira da Rádio 

Itatiaia, Sanderli Carneiro, destacou que a programação seria alterada aos poucos e em 

entrevista concedida ao pesquisador, o diretor promocional da Rádio Itatiaia Ouro Preto, 

Daniel Pedrosa, confirma que a programação ainda não havia sido alterada devido a melhorias 

técnicas que estão sendo feitas para que o sinal em FM seja mais abrangente. 

Levando em conta as novas possibilidades de acesso e circulação de conteúdos 

diversos a partir das plataformas digitais e diante de um cenário onde cada vez mais emissoras 

são incorporadas a redes de comunicação,  

 

o diferente e exclusivo do rádio local passou a ser a informação de 

proximidade, sejam notícias dos acontecimentos mais imediatos, prestação 

de serviços ou mesmo discussões de interesse humano que dizem respeito às 

problemáticas do dia-a-dia do cidadão. E isso é tão verdade que está refletido 

no próprio conceito de rádio local (COMASSETO, 2011, p. 151). 

 

Embora incluída em uma rede de comunicação, a Rádio Itatiaia Ouro Preto preserva 

equipe própria e tem quase 60% de sua programação constituída de produções locais. Assim, 

a emissora carrega características do rádio local enquanto próximo da população, com 

programas voltados para prestação de serviços, participação do ouvinte e com conteúdos 

culturais, esportivos, religiosos e jornalísticos voltados para os moradores da cidade e seus 

cotidianos. 

No Quadro 5 é possível notar ao menos dois momentos de conteúdo religioso na 

Rádio Itatiaia Ouro Preto. Esse dado diz muito sobre as características das rádios locais em 

sua inserção com a comunidade. De acordo com o último censo demográfico brasileiro 

(IBGE, 2010), 83,37% da população de Ouro Preto se dizia católica, enquanto esse número 
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cai para 71,44% da população de Minas Gerais e 65,88% da população do Brasil. Leonel 

(2017) destaca a construção histórica da “reputação de Ouro Preto e Mariana como bastiões 

da catolicidade, especialmente graças à sua herança cultural-artístico-arquitetônica colonial, 

às políticas patrimoniais e ao discurso midiático da ‘mineiridade’” (LEONEL, 2017, p. 12). 

Ao transmitir na íntegra, semanalmente, a missa dominical de uma das igrejas da cidade, por 

exemplo, a Rádio Itatiaia Ouro Preto corrobora para a produção de sentidos com base nessa 

formação sociocultural e se aproxima de forma muito particular de seu ouvinte. Portanto, não 

se trata aqui da comum venda de espaços em rádios comerciais para igrejas ou do uso 

midiático para evangelização, esse fator diz mais de uma herança cultural da cidade e das 

relações iniciais entre a emissora e a paróquia que emprestou o local onde por muitos anos 

esteve instalada a rádio. 

Na análise da programação a partir da escuta sistematizada e na observação das redes 

sociais digitais da emissora foi possível perceber a importância das transmissões de jogos de 

futebol ao vivo na Rádio Itatiaia Ouro Preto. No entendimento de Ferraretto (2014), “a 

transmissão lance a lance de uma competição constitui-se no momento mais importante da 

cobertura esportiva de uma emissora de rádio” (FERRARETTO, 2014, p. 217). Para além da 

veiculação do jogo em si, é comum hoje nas emissoras de rádio o conceito de “jornada 

esportiva”, quando a transmissão da partida começa algum tempo antes com boletins sobre o 

trânsito no entorno do estádio, prestação de serviços, informações sobre bilheteria e transporte 

público e termina algum tempo depois com entrevistas com torcedores, análises de lances. 

Embora a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte seja reconhecidamente a principal difusora 

de eventos esportivos de Minas Gerais
54

, e sua jornada esportiva represente um espelho para 

as demais rádios, a Itatiaia Ouro Preto normalmente não entra em rede com a emissora de 

Belo Horizonte no horário. A equipe própria de Ouro Preto se desloca até a capital do estado 

para transmitir os jogos dos times mineiros, o que também evidencia a relevância dada às 

transmissões esportivas na emissora do interior e a adoção de características advindas da 

matriz. Outro ponto que pode ser inferido através desse fato é que o tipo de publicidade feito 

durante as transmissões dos jogos ao vivo não pode ser adaptada para uma realidade regional, 

já que os chamados textos-foguete são veiculados durante os lances de jogo pelo próprio 

locutor, assim, é interessante para a emissora ter seus próprios anunciantes, sobretudo em 

programas de grande audiência quanto os esportivos. 

                                                
54

  De acordo com pesquisa Kantar Ibope Media, a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte chegou a concentrar 74% da 

audiência durante as jornadas esportivas entre Fevereiro e Abril de 2018 (RÁDIO ITATIAIA, 2018). 

Segundo Nair Prata, “desde a sua fundação a Rádio Itatiaia investe pesadamente no esporte” (PRATA, 2002, 

p. 16) e ainda hoje a emissora se apresenta como a principal de Minas Gerais no assunto. 
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Além disso, a transmissão de jogos das equipes amadoras de Ouro Preto, que já teve 

bastante destaque dentro da programação da Rádio Itatiaia Ouro Preto, foi lembrada por 

ouvintes que responderam ao questionário para a pesquisa. Um dos comentários: “Eu gosto de 

ouvir é o futebol, a jornada esportiva. Às vezes a gente ouve um jogo no campo da Barra, jogo 

do Brasileiro, do Mineiro”. Nesse sentido é preciso considerar que os aspectos de 

proximidade das rádios locais com os ouvintes também é ponto determinante para a 

manutenção de programas e locutores.  

Por mais que algumas características das narrações dos jogos de futebol sejam 

absorvidas pelas rádios de maneira geral, a forma de narração varia de acordo com o 

profissional, que cria jargões próprios para criar empatia com o público e demarcar seu lugar. 

Dessa forma, o costume que a população tem com os locutores que há muitos anos são 

ouvidos nos rádios ouro-pretanos também faz com que a Rádio Itatiaia Ouro Preto opte por 

essa transmissão “caseira”. O ouvinte Geraldo Gomes, em entrevista concedida ao autor, 

concorda com essa colocação: “Um locutor esportivo vai fazendo sempre a mesma coisa e vai 

aprimorando. Se fizer uma mudança o ouvinte vai ter que acostumar pra gostar do outro 

programa. Se mudar até eu desanimo de ouvir pela Itatiaia” (GOMES, 2019). 

A fala de Geraldo evoca não só uma relação de proximidade e afeto com a emissora 

ouro-pretana, mas demonstra que os modos de escuta estão relacionados também com 

aspectos sociais e memoriais. Nesse sentido, o historiador Pierre Nora lembra que 

 

a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, está 

em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 

inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 

manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. 

A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não 

existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no 

eterno presente; a história, uma representação do passado (NORA, 1993, p. 

9). 

 

 No percurso aqui construído, essa ideia de memória se aplica às representações de 

experiências de escuta, que serão tratadas no próximo capítulo, mas também como relação de 

conhecimento do local. As vivências do lugar enquanto território evocam memórias que 

transformam o lugar-território em lugar-afeto, ou seja, o lugar enquanto território, enquanto 

local de disputa representa tão só a rua ou o bairro mostrado em um mapa de turismo, já o 

lugar-afeto representa a construção social de pertencimento, as relações sociais, o 

conhecimento das ruas, vizinhança, linhas de ônibus, pontos comerciais, atalhos... 
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A cidade seria assim o próprio passado de glórias presentificado, visível em 

sua forma e arquitetura. O que contava era a visibilidade da cidade: era 

preciso ler nas ruas e prédios ouropretanos os fatos históricos mais 

representativos da personalidade e identidades mineiras. Ver a Ouro Preto 

colonial era sentir sua história. Ouro Preto guardaria as peculiaridades do 

caráter mineiro, os símbolos de uma identidade ou memória social, 

transformando-se em símbolo vivo de um passado, um lugar repleto de 

significados históricos, identitários, culturais [...] (NATAL, 2013, p. 14). 

 

 As identidades ouro-pretanas são, dessa forma, construtos sociais moldados por 

significados históricos, memoriais e culturais. Nas próximas linhas as experiências de escuta 

serão consideradas nessa perspectiva, buscando compreender o lugar social da escuta 

radiofônica e explorando as dimensões da experiência também com base em aspectos mais 

tácteis como dispositivos utilizados, lugares e tipos de escuta. 
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CAPÍTULO 4 – EXPERIÊNCIAS DE ESCUTA 

 

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não 

o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, 

quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada 

nos aconteça.  

 

Jorge Larrosa Bondía, 2002 
 

 

Explorar as dimensões da experiência de escuta tem lugar importante na pesquisa 

porque demarca não apenas modos de ouvir no sentido estritamente mecanicista do uso de 

dispositivos, mas busca entender as experiências de escuta enquanto construídas socialmente 

mesmo que permeadas pela transformação midiática e tecnológica que altera a noção de 

temporalidade e espacialidade. O conceito de experiência é múltiplo
55

 e tem lugar em estudos 

de diversas áreas do conhecimento. Na linguística, Patrick Charaudeau considera as 

experiências adquiridas como base para construção do discurso e as relações entre linguagem 

e ação (CHARAUDEAU, 2002; 2005). O historiador italiano Giorgio Agamben (2005) faz 

um paralelo entre a experiência científica enquanto fonte de crença e a “experiência comum” 

que parte das vivências pessoais. A filosofia e sociologia concentram grande parte dos estudos 

que ajudam a definir o conceito de experiência. O filósofo Jacques Rancière, conforme 

explica Marques (2011), utiliza o termo “comunidade de partilha” para pensar na experiência 

partilhada “quando configurada, pragmaticamente, em ações comuns de problematização, 

envolvendo a estética e a política” (MARQUES, 2011, p. 139). A partir das definições 

consideradas, a interpretação que melhor corresponde ao desenvolvimento da pesquisa é a do 

sociólogo alemão Walter Benjamim, para quem 

 

[...] o termo “experiência” (Erfahrung) é o representante do conhecimento 

transmitido entre gerações. Dito de outro modo, “experiência” denota o 

conhecimento acumulado por gerações que é transmitido em geral por meios 

das fábulas, histórias, parábolas ou provérbios. Benjamin constata: se o saber 

da experiência era, aos homens do passado, um conhecimento que os 

constituía plenamente, que fazia parte de sua história, os homens modernos 

sofrem para reconhecer esse saber antes tão naturalmente transmitido entre 

as gerações (LIMA; BAPTISTA, 2013, 462). 

 

                                                
55

  Não será possível discorrer detalhadamente no trabalho sobre as diferentes conceituações de experiência, de 

modo que sugere-se a leitura das obras dos autores referenciados. É preciso sublinhar que o não detalhamento 

das múltiplas interpretações do conceito de experiência não compromete a leitura da dissertação. 
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Ora, as construções sociais partilhadas, acumuladas e transmitidas entre gerações 

ocasionam representações cotidianas e formam as características das sociabilidades de uma 

comunidade, pensando nos ethos, nos valores e sentidos das tradições, expressões, 

comportamentos e diversas representações culturais. As experiências de escuta também fazem 

parte desse universo de construções sociais compartilhadas, seja pela troca de informações 

ouvidas no rádio entre vizinhos, ou a herança do aparelho que há anos está presente na 

família, ou as sensações causadas pela memória quando toca no rádio aquela música ouvida 

na infância, ou ainda a vinheta do programa esportivo que acompanha gerações. A troca de 

experiências faz com que as memórias individuais se transformem em memórias coletivas. 

“Raramente alguém se deu conta de que a relação ingênua entre o ouvinte e o narrador é o 

interesse em conservar o que foi narrado. Para o ouvinte despreocupado é de grande 

importância assegurar-se que é capaz de o reproduzir” (BENJAMIN, 1992, p. 42). 

Nesse contexto, Mônica Kaseker (2010) explica que o rádio “permitiu acrescentar 

novas vozes às nossas referências pessoais cotidianas, redimensionou o ouvir, encurtando 

distâncias e interferindo em nossos sentidos de identidade e pertencimento” (KASEKER, 

2010, p. 25). É dessa forma que o modo de escuta se relaciona diretamente ao complexo 

conceito benjaminiano de experiência. O rádio, sobretudo o rádio local, colabora para a 

manutenção de identidades e tradições, reverbera modos de fala e interfere nas referências 

pessoais cotidianas. 

Os modos de escutar rádio vêm se modificando ao passo em que a própria mídia se 

reinventa, que a tecnologia possibilita dispositivos receptores que vão além do tradicional 

“radinho” e que a sociedade em geral ganha novas configurações com base no crescimento 

das cidades, na adaptação do cotidiano e formas partilhadas de interação. Assim, cabe nesse 

momento da pesquisa evidenciar como se constitui a audiência de rádio atualmente, buscando 

o lugar social da escuta balizado nas experiências dos ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto e 

ancorado também nas características técnicas do meio, uma vez que o estudo evidencia ainda 

as modificações causadas pela migração das emissoras AM para FM no sentido tecnológico 

que influencia diretamente os modos de escuta radiofônica. 

 

4.1 O lugar social da escuta radiofônica 

 

Em trabalho que trata dos hábitos de escuta dos ouvintes de rádio, Mônica Kaseker 

(2012), apresenta o ouvir enquanto fenômeno fisiológico para contrapor com os atos de escuta 

enquanto mecanismos “dotados de significação e constituídos de formas de sociabilidade” 
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(KASEKER, 2012, p. 27). A autora notabiliza algumas definições para o ato de escutar: a 

interpretação do semiologista Roland Barthes, que considera três níveis de escuta, sendo o 

primeiro deles mais rudimentar, quando “um ser vivo orienta sua capacidade auditiva para a 

percepção de índices sonoros, que possam denotar, por exemplo, uma presa ou uma ameaça” 

(id. ibid.), o segundo incorpora a capacidade dos seres humanos decifrarem sons enquanto 

códigos e o terceiro nível privilegia as interações e a construção de significação. Kaseker 

também reflete sobre os quatro níveis de percepção auditiva, ou funções da escuta, propostos 

por Pierre Schaeffer (1996), sendo eles: ouvir, escutar, reconhecer e compreender. 

 

O primeiro estágio, ouvir, se refere à percepção espontânea à ação energética 

traduzida pelo som, representando o índice da emissão sonora. Escutar está 

mais relacionado ao sujeito e sua percepção crua do som. Na fase de 

reconhecimento é que o sujeito associa o som a experiências anteriores, 

interesses dominantes atuais, fazendo uma seleção e apreciação do que está 

sendo ouvido. Somente na fase de compreensão é que as percepções 

qualificadas são orientadas para uma forma particular de conhecimento e às 

significações, o que pressupõe certa linguagem de sons (KASEKER, 2012, 

p. 28). 

 

Notadamente, as duas ponderações tratam em algum nível, cada qual à sua maneira, 

do ato de escuta enquanto modo de interação social, reconhecimento identitário e 

significação. Nesse ponto do estudo, interessa a dimensão social do ato de escutar enquanto 

experiência e, por isso é incorporada a definição sociológica de Kerckhove
56

 para demarcar o 

local social da escuta também como um lugar partilhado e guiado por diferentes contornos 

territoriais e convencionados: 

 

O ato de escutar, em oposição ao simples ouvir, é resultado de atenção 

seletiva. É guiado por processos externos, não internos. Como um processo 

seletivo, a escuta está ativada ou desativada. Ligamos o modo de escuta para 

obter informações e assumir o controle sobre nosso ambiente. Existem até 

diferentes tipos de escuta: para palavras, para significado manifesto, para 

significado oculto, para emoções, para entretenimento, para si mesmo, para 

uma situação global, para Deus, para meditação, etc. Cada um desses 

conjuntos pode ser chamado de "um modo". Nós começamos de um jeito ou 

de outro dependendo das circunstâncias e de nossas necessidades. Como 

sugeri anteriormente, nosso ambiente cultural pode nos levar a escolher um 

modo de maneira preferencial (KERCHKOVE, 1999, p. 130, tradução 

nossa
57

). 

                                                
56

  O estudo do sociólogo francês mostra como as novas realidades tecnológicas alteram e influenciam a 

interpretação e percepção dos sujeitos sobre diferentes aspectos da vida social. 
57

  No original: El escuchar, en contraste con el simple oír, es un resultado de la atención selectiva. Está guiado 

por procesos externos, no internos. Como proceso selectivo, la escucha está encendida o apagada. 

Encendemos el modo de escucha para obtener información y tomar control sobre nuestro entorno. Incluso 

hay diferentes tipos de escucha: para las palabras, para el significado manifiesto, para el significado oculto, 
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Embora a definição do ato de escutar proposta pelo autor se aplique às formas sonoras 

de maneira geral, a proximidade com o rádio se notabiliza no que concerne às diferenciações 

dos tipos de escuta a partir das circunstâncias e necessidades individuais, do ambiente cultural 

construído socialmente e da percepção temporal a partir do território. Kaseker esclarece que 

 

Martín-Barbero (2003), em seus estudos sobre os processos de mediação 

cultural na América Latina, já havia apontado, por exemplo, a importância 

do rádio em sociedades que vivem múltiplas temporalidades, ou seja, uma 

parcela da população ainda baseia seu cotidiano na oralidade, aliada a 

tecnologias como a comunicação radiofônica. Esse fator fez com que o rádio 

tivesse um papel fundamental na formação de identidades e solidariedades 

locais, além de ser instrumentalizado politicamente (KASEKER, 2012, p. 

38). 

 

Em cidades do interior, a formação identitária é proporcionada pelas trocas sociais, 

tradições estabelecidas, proximidade entre os sujeitos e reverberada, sobretudo, pelo rádio 

local. Em Ouro Preto essa afirmação é bastante expressiva já que a noção múltipla do tempo 

social esbarra ainda no âmbito histórico através do reconhecimento de que “a velha cidade 

que perdura no presente possui uma temporalidade única, pois passado e presente se tocam a 

cada instante” (WAIZBORT apud KASEKER, 2010, p. 26). O rádio local também reverbera 

essas associações limítrofes entre passado e presente nas cidades interioranas, como o 

exemplo da Rádio Itatiaia Ouro Preto que faz a transmissão das celebrações religiosas desde 

sua criação e, antes disso, quando a Rádio Itacolomi, na década de 1930, já transmitia 

informações sobre as celebrações da Semana Santa em Ouro Preto. 

A noção de território aparece mais uma vez na caracterização do chamado lugar social 

da escuta. O sociólogo francês Roland Barthes (1995) relaciona as relações sociais do 

território com os modos de escuta ao considerar que  

 

a melhor forma de compreendermos a função de ouvir é sem dúvida a noção 

de território (ou espaço apropriado, familiar, doméstico, confortável). É 

assim na medida em que o território pode ser definido de uma maneira 

essencial como o espaço de segurança (e como tal, necessita de defesa): a 

escuta é a atenção prévia que permite capturar tudo o que pode parecer 

perturbar o sistema territorial; é um modo de defesa contra a surpresa; seu 

objeto (aquilo para o qual se está atento) é a ameaça ou, pelo contrário, a 

necessidade; o material da escuta é o índice, seja porque revela perigo, seja 

                                                                                                                                                   
para las emociones, para el entretenimiento, para uno mismo, para una situación global, para Dios, para la 

meditación, etc. Cada uno de estos conjuntos puede denominarse "un modo". Ponemos em marcha un modo o 

otro dependiendo de las circunstancias y de nuestras necesidades. Como he sugerido antes, nuestro entorno 

cultural puede empujarnos a seleccionar un modo de forma preferente. 
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porque promete a satisfação de uma necessidade (BARTHES, 1995, p. 245, 

tradução nossa
58

). 

 

A construção da experiência de escuta estaria, assim, engendrada também nas funções 

de território enquanto lugar de reconhecimento e espaço familiar, entendendo “familiar” nessa 

definição tanto quanto as relações de parentesco (já que nessas relações familiares estão boa 

parte das construções sociais e experiências partilhadas), mas, sobretudo quanto à 

interpretação do que é reconhecível, do que já foi assimilado. A compreensão do modo de 

escuta com base no território é, então, uma questão de partilha do que é cognoscível à 

comunidade, do que é tradicional – enquanto experiência recorrente, do que concerne à 

familiaridade ambiental. É nesse tocante que os ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto 

conseguem perceber seus cotidianos refletidos nas ondas da emissora, já que, conforme 

explicitado anteriormente, as rádios locais têm potencialmente a capacidade de reverberar de 

forma mais fiel a realidade do lugar onde estão inseridas. 

Por mais que as experiências de escuta estejam relacionadas com construções sociais e 

identificações partilhadas, cada experiência é diferente porque reverbera associações 

cotidianas e modos de recepção percebidos individualmente. Uma música executada na rádio, 

mesmo que ouvida por duas pessoas diferentes, não representa uma mesma experiência de 

escuta, já que as construções afetivas e sensoriais não se estabelecem de maneira semelhante 

por mais próximos que sejam os sujeitos. Nas cidades do interior, a noção de uma 

cotidianidade comum baseada em estruturas definidas e modos de comportamento geracionais 

proporciona a falsa percepção de uma equidade entre as experiências dos sujeitos - incluindo 

aí as experiências de escuta. O sociólogo alemão Norbert Elias pondera que 

 

a ordem invisível dessa forma de vida comum, que não pode ser diretamente 

percebida, oferece ao indivíduo uma gama mais ou menos restrita de funções 

e modos de comportamento possíveis. Por nascimento, ele está inserido num 

complexo funcional de estrutura bem definida; deve conformar-se a ele, 

moldar-se de acordo com ele e, talvez, desenvolver-se mais, com base nele. 

Até sua liberdade de escolha entre as funções preexistentes é bastante 

limitada. Depende largamente do ponto em que ele nasce e cresce nessa teia 

humana, das funções e da situação de seus pais e, em consonância com isso, 

da escolarização que recebe. Também isso, esse passado, está diretamente 

                                                
58

  No original: Como mejor captamos la función de la escucha es sin duda la noción de territorio (o espacio 

apropiado, familiar, doméstico, acomodado). Esto es así en la medida en que el territorio se puede definir de 

modo esencial como es el espacio de la seguridad (y como tal, necesitado de defensa): la escucha es la 

atención previa que permite captar todo lo que puede aparecer para transtornar el sistema territorial; es un 

modo de defensa contra la sorpresa; su objeto (aquello hacia lo que está atenta) es la amenaza o, por el 

contrario, la necesidad; el material de la escucha es el índice, bien porque revela peligro, bien porque promete 

la satisfacción de una necesidad.  
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presente em cada uma das pessoas que se movem apressadamente no bulício 

da cidade (ELIAS, 1994, p.21). 

 

As formas de escuta de rádio se inserem nessa teia situacional do cotidiano de uma 

forma tecnicista e com base em um lugar social da escuta baseado na experiência. Elias, nesse 

sentido, corrobora com a discussão cunhada até o momento neste tópico observando a 

impossibilidade de compreender fenômenos sociais de forma isolada mesmo com base em 

uma formação individual. 

Os aspectos reconhecidos entre a dimensão da experiência enquanto conceito e o rádio 

como lugar social convergem na busca por “entender os mecanismos pelos quais o rádio – 

elemento-chave na difusão de formas simbólicas no último século – tem seus conteúdos 

apropriados individual e coletivamente” (KISCHINHEVSKY, 2009, p. 226). Nesse tocante é 

pertinente considerar o lugar social da escuta radiofônica, mas também buscar entender os 

mecanismos que compõem o rádio enquanto mídia e como essas características influenciam 

nos modos de escuta e se adaptam às constantes modificações do rádio e da ecologia 

midiática
59

 de maneira geral, já que o rádio “não é uma ilha, integra um ecossistema 

comunicativo em constante mutação, complexo e com adaptações” (CEBRIAN-HERREROS, 

2011, p. 69). A partir de Barthes (1995), Kaseker (2012) reflete “que o desenvolvimento 

tecnológico tem modificado a hierarquia dos cinco sentidos” e valorizado aquilo que é 

imagético (KASEKER, 2012, p. 29). A hipermidialidade no rádio vem para confirmar essa 

assertiva e mostrar que o meio tem buscado se adaptar às novas configurações da audiência e 

demarcar seu lugar em meio a uma infinidade de conteúdos concorrentes
60

. 

O debate que será tecido nas próximas linhas aproxima dos modos de escuta os 

aspectos característicos do rádio enquanto meio, suas transformações alicerçadas nas novas 

tecnologias - e enquanto inserido no ecossistema comunicativo. O processo de migração das 

emissoras AM para FM será destacado com base tanto nas mudanças de programação, de 

linguagem e formatos quanto nas adaptações dos dispositivos que alteram de forma 

significativa os modos e as possibilidades de escuta. 

                                                
59  Lúcia Santaella parte da visão biológica da ecologia para chegar à relação com outras formas de estudo. 

Segundo ela, “como se sabe, ecologia é o estudo da distribuição dos organismos vivos e como essa 

distribuição é afetada pelas interações entre os organismos e o meio ambiente” (SANTAELLA, 2008, p.22). 

A ecologia midiática, então, seria a relação dos sujeitos com as mídias e como isso afeta o vínculo entre 

ambos. 
60

  Algumas rádios têm diversificado não só o conteúdo, mas os formatos dos programas e sua própria 

identidade enquanto emissora de rádio. A Rádio 98, de Belo Horizonte, por exemplo, passou a se denominar 

98 Live e transmitir imagens do estúdio ao vivo via internet e aplicativo (FLORES; AZEVEDO; 

MEDEIROS, 2017). 
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4.2 A escuta de rádio em tempos de convergência e migração 

 

O rádio brasileiro passou por diversas transformações ao longo dos seus quase cem 

anos de história. Muitas delas podem ser consideradas como adequações às evoluções 

tecnológicas, ao surgimento de outras mídias e à dispersão da atenção de uma audiência que, 

conforme evidenciado anteriormente, tem valorizado a imagem em detrimento do som. Com a 

chegada da televisão, por exemplo, o rádio precisou se reinventar para refutar as previsões do 

seu fim precoce e manter seus ouvintes, para isso as emissoras segmentaram a programação 

em busca de um público específico. Kischinhevsky (2016) aponta que 

 

nesse período o rádio se configura para adaptar-se a uma realidade de verbas 

publicitárias declinantes, passando a operar com públicos-alvo diferenciados 

– programações populares, focadas no noticiário policial das grandes cidades 

e na prestação de serviços [...]; programações musicais para os mais variados 

públicos; emissoras jornalísticas voltadas para as classes A e B; 

programações religiosas (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 41) 

 

 Enquanto os “programas característicos do rádio espetáculo migraram para a TV” 

(ZUCULOTO; FARIAS, 2017, p. 141), a programação radiofônica deu mais espaço ao 

jornalismo e à música, o que alterou o comportamento da recepção (ZUCULOTO, 2012). 

McLuhan (2005) afirma que os “efeitos da tecnologia não ocorrem aos níveis das opiniões e 

dos conceitos: eles se manifestam nas relações entre os sentidos e nas estruturas da percepção, 

num passo firme e sem qualquer resistência” (McLUHAN, 2005, p. 34). A afirmação do autor 

pode ser verificada na história da radiodifusão quando é referenciado o surgimento do 

transistor, considerada a principal mudança tecnológica do rádio. O transistor possibilitou a 

criação e disseminação de aparelhos receptores portáteis, miniaturizados, sem fios e alterou de 

maneira significativa os modos de escuta, as estruturas de sentido e percepção da audiência. 

 

Nos anos 1960, a disseminação desses receptores transformou a audiência, 

antes coletiva, em individual. Mais do que liberdade para ouvir em qualquer 

lugar, o rádio trouxe para a experiência social a dimensão da imediaticidade 

ao fazer uso de dispositivos portáteis para transmitir do local dos 

acontecimentos. Com esses atributos tecnológicos, o rádio propiciou um 

novo ambiente comunicacional na era eletrônica ao colocar a audiência 

imersa em um mundo áudio-táctil, simultâneo e “tribalizado”
61

, muito 

diferente do mundo linear e destribalizado criado pela cultura letrada. Ou 
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  A expressão utilizada pela autora faz referência ao texto clássico de Marshall McLuhan denominado “Rádio, 

o tambor tribal”, de 1964. Del Bianco explica que o simbolismo do tambor tribal expressado no escrito de 

McLuhan é usado para relacionar “o rádio como uma tecnologia que fortalece a conexão do homem com o 

grupo, com a comunidade, que foi capaz de reverter rapidamente o individualismo do homem tipográfico 

para o coletivismo” (DEL BIANCO, 2005, p. 4) 
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seja, estabeleceu conexão íntima com a cultura oral ao envolver e afetar as 

pessoas em profundidade, oferecendo um mundo de comunicação não 

expressa entre o escritor-locutor (DEL BIANCO, 2005, p. 2). 

 

 É notória a importância dessa transição para a história do rádio, deixando em um 

passado agora distante a imagem da família reunida na sala em torno de uma grande caixa 

sonora. Sobre essa transformação causada pela tecnologia que teve reflexos diretos na 

audiência, Debora Lopez (2009) argumenta que “o rádio deixava, assim, sua função principal 

de centro de lazer e entretenimento familiar para se tornar o companheiro mais cúmplice do 

ouvinte. Assim, sua responsabilidade, neste momento, recaía sobre a transmissão de 

informações locais e a prestação de serviços” (LOPEZ, 2009, p. 28). Além de ter resultado em 

modificações nos modos de escuta, a nova tecnologia alterou também modelos de produção, 

já que os repórteres começaram a utilizar gravadores portáteis possibilitando a amplificação 

do imediatismo (FERRARETTO, 2001). 

Quase ao lado da popularização do transistor, o rádio passou por outra grande 

mudança: o surgimento do FM
62

. Mesmo que com décadas de atraso em comparação com 

outros países, o início das operações em FM trouxe a diversificação dos formatos de 

programas, modelos de programação e contribuiu efetivamente para a segmentação da 

audiência. Seguindo o modelo estadunidense, o rádio em FM brasileiro priorizou o público 

jovem, com programação voltada para música e entretenimento. Além disso, a disseminação 

de aparelhos transmissores e receptores baratos possibilitou a interiorização do rádio, 

diminuindo as grandes zonas de silêncio da época (DEL BIANCO, 2012).  

O surgimento do FM beneficiou ainda as emissoras no sentido comercial, já que elas 

estavam em declínio financeiro desde a chegada da televisão, assim a audiência a partir dessa 

época ganhou nova atenção, servindo de termômetro para a destinação de verbas publicitárias. 

Evidentemente o meio não voltaria a ter os grandes momentos comerciais tidos com as rádio-

novelas e programas de auditório das décadas de 1940 e 1950 nem mesmo com a centralidade 

na relação com a indústria fonográfica, porém a possibilidade de diversificar a programação, 

atingir outros públicos e estar disponível em carros e outros dispositivos móveis fez com que 

o rádio reinventasse sua própria identidade enquanto mídia, estruturando novos modos de 

produção, modelos de programação e de interação com a audiência. 

As especificidades do rádio e das formas de recepção radiofônica também levam em 

conta alguns aspectos já discutidos no tópico anterior que tratou do lugar social da escuta. Ao 
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  O FM no Brasil surgiu na década de 1970 a partir de uma ação do governo militar que teve o objetivo de 

impulsionar a indústria local e dificultar a penetração de emissoras estrangeiras no país, já que haveriam 

menos zonas de silêncio com a implementação de mais emissoras no interior. 
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discorrer distintamente sobre modos de escuta de rádio, Ferraretto (2014), referenciando 

Abraham Moles, apresenta quatro formas diferentes para o ato de escutar que são descritas no 

quadro a seguir e que foram abordadas de alguma forma na totalidade de entrevistas 

realizadas com ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto para a pesquisa. 

 

Quadro 6 – Formas de recepção radiofônica 

Tipo de escuta Característica 

Escuta ambiental Tudo o que o ouvinte busca no rádio é um fundo musical ou de palavras. 

Escuta em si 
O ouvinte presta atenção marginal interrompida pelo desenvolvimento de 

uma atividade em paralelo. 

Atenção concentrada 

Supõe um aumento no volume de som no aparelho receptor, superando os 

sons do ambiente e permitindo a concentração do ouvinte na mensagem 

radiofônica. 

Escuta por seleção O ouvinte sintoniza determinado programa e a ele dedica sua atenção. 

Fonte: Ferraretto (2014, p. 37). 

 

Os tipos de escuta emanam das escolhas e experiências do ouvinte, suas influências 

musicais, a sua inserção social e territorial que flexiona uma série de comportamentos pré-

moldados e costumes baseados no cotidiano da cidade e do círculo familiar. Além disso, 

tomando como base as definições contidas no quadro acima, as formas de escuta dependem 

também do ambiente em que o ouvinte se encontra. Pesquisa do Kantar Ibope Media
63

 de 

2018 mostra que 71% dos ouvintes escutam rádio em casa, 21% no carro e 12% no trabalho. 

 

Figura 10 – Lugares onde os ouvintes consomem de rádio no Brasil 

 

Fonte: Kantar Ibope Media (2018a) 
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  A Pesquisa Regular de Audiência de Rádio é realizada em 13 regiões metropolitanas no Brasil. Por isso, por 

mais representativos que eles sejam ainda é preciso relativizar os dados assente no alcance limitado da 

pesquisa. Por outro lado, não é possível descartar sua relevância e confiabilidade. Muitos autores usam seus 

dados em estudos radiofônicos diversos (FERRARETTO, 2015; VICENTE, DE MARCHI e GAMBARO, 

2016; DEL BIANCO e PRATA, 2018; MORGADO e CRUZ, 2018). 
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Os dados expostos na figura mostram que 12% dos ouvintes escutam rádio no 

ambiente de trabalho, assim é possível inferir que esses ouvintes terão dificuldade em 

escolher o tipo de escuta radiofônica que farão, pensando na existência de controle quanto à 

altura do volume do som e tempo dedicado à escuta, além da possibilidade de 

compartilhamento de um mesmo aparelho (dificultando a escuta por seleção) e a concentração 

dos tipos de escuta denominados por Moles (apud Ferraretto) em “escuta ambiental” e “escuta 

em si”. Muitas vezes, então, o tipo de escuta não se trata apenas de uma escolha do ouvinte, 

mas se torna uma adaptação limitada às possibilidades do ambiente. A ouvinte da Rádio 

Itatiaia Ouro Preto e assistente legislativo Fátima, em entrevista concedida ao pesquisador, 

afirma que o horário e tempo de escuta de rádio no local de trabalho não são definidos por ela: 

“Quando eu estou aqui, aqui no trabalho, meio dia tem que parar de ouvir. Em casa eu ouço o 

dia inteiro” (PAIVA, 2019). 

As respostas dos ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto nos questionários aplicados no 

âmbito deste trabalho dão certa dimensão para exemplificar o raciocínio desenvolvido no 

parágrafo anterior, já que um terço deles ouve rádio principalmente no ambiente de trabalho, 

conforme dados reproduzidos na imagem que se segue. 

 

Figura 11 – Lugares onde os ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto escutam a rádio 

 

Fonte: Adaptado de Kantar Ibope Media (2018a) com dados da pesquisa (2018). 

 

Dois dados que devem ser observados com mais atenção na imagem anterior é a 

porcentagem dos ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto que sintonizam a emissora em casa e 

no trabalho. A porcentagem de ouvintes que sintonizam a rádio ouro-pretana em casa é 53%, 

18% a menos que os ouvintes pesquisados pela Kantar Ibope Media, já os que ouvem a Rádio 

Itatiaia Ouro Preto no trabalho somam 11% a mais que a média dos ouvintes de rádio 

pesquisados no estudo nacional. Essas diferenças podem ser interpretadas através das 
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tradições e especificidades das cidades do interior, onde normalmente os locais de trabalho 

são mais informais, permitindo a escuta de rádio
64

. Outro fator que pode ser apontado para o 

entendimento desses dados é a popularização dos celulares que permite a mobilidade do 

ouvinte mesmo enquanto divide a atenção com outra atividade – trabalhista, por exemplo. 

Além disso, é possível fazer uma triangulação desses dados no sentido de entender a 

possível existência de um consumo contínuo com transição de dispositivo, ou seja, as pessoas 

sintonizam a Rádio Itatiaia Ouro Preto em casa, no carro – enquanto zona de interseção – e no 

trabalho. Embora o tema não tenha sido explicitado, algumas entrevistas realizadas no âmbito 

da pesquisa ajudam a compreender esse tipo de comportamento do ouvinte ouro-pretano, 

considerando que, entre os entrevistados, há o consumo em múltiplos lugares e dispositivos. 

Sobre esse aspecto, o desenvolvimento e disseminação dos aparelhos celulares com 

receptores de rádio FM é também uma mudança importante que reflete no comportamento e 

no tipo de audiência das emissoras. O consumo de rádio via celular facilita os tipos de escuta 

de atenção concentrada por seleção. Pesquisa realizada pela Abert em 2016 constatou que 

76% dos modelos de smartphones já eram equipados com receptor de FM (DEL BIANCO, 

PRATA, 2018) e a pesquisa regular de audiência realizada pelo Kantar Ibope Media 

publicada em setembro de 2018 mostra que cresceu de 15% para 18% o número de ouvintes 

que consomem rádio pelo celular, número que continua muito aquém da escuta via aparelho 

de rádio tradicional, que concentra 85% dos ouvintes brasileiros. 

 

Figura 12 – Dispositivos utilizados pelos ouvintes para a escuta de rádio no Brasil 

 

Fonte: Kantar Ibope Media (2018a). 
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  De acordo com o último censo demográfico, as principais atividades trabalhistas da população de Ouro Preto 

eram baseadas no comércio, construção, educação, indústria (extrativista e de transformação) e serviços 

domésticos (IBGE, 2010). 
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 Uma observação importante a ser feita a partir dos dados contidos na figura anterior é 

que, mesmo com tantas outras opções de dispositivos, a sintonia através do aparelho de rádio 

tradicional ainda alcança grande número de ouvintes. Essa constatação evoca dois fatores: o 

primeiro deles é que a experiência de escuta encontra na memória um lugar de manutenção de 

costumes, fazendo com que mesmo ouvintes mais jovens ainda sintonizem o rádio através dos 

aparelhos tradicionais. Outro fator recorre diretamente ao debate redigido no Capítulo 3, que 

leva em conta as especificidades do rádio local e reflete sobre a importância do rádio em 

comunidades distantes dos grandes centros. Nesses lugares, outra forma de escuta que não 

seja através do aparelho de rádio tradicional encontra barreiras naturais ou causadas pela 

precariedade dos serviços de tecnologia que chegam até os interiores do Brasil.  

O próprio processo de migração da Rádio Itatiaia Ouro Preto está sofrendo influências 

de barreiras naturais que já forçaram a realização de novos estudos para a troca de lugar da 

torre de transmissão e o alcance do sinal da emissora após a migração continua sendo uma 

preocupação, segundo Daniel Pedrosa, já que “pode acontecer de não funcionar em alguns 

locais e alguns distritos por conta da nossa região ser tão montanhosa” (PEDROSA, 2019). 

 Através dos questionários respondidos pelos ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto é 

possível fazer um paralelo entre os dispositivos utilizados para escutar rádio no Brasil e na 

antiga capital de Minas Gerais. Os dados contidos na figura a seguir se referem aos 

dispositivos utilizados pelos ouro-pretanos, no âmbito da pesquisa, para escutar rádio: 

 

Figura 13 – Dispositivos utilizados pelos ouvintes pesquisados para a escuta de rádio em 

Ouro Preto 

 
Fonte: Adaptado de Kantar Ibope Media (2018a) com dados da pesquisa (2018). 
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Embora o número de ouvintes ouro-pretanos que escutam rádio pelo aparelho 

tradicional esteja bem perto da média brasileira, há uma discrepância no número de pessoas 

que utilizam celulares, computadores e outros equipamentos para sintonizar alguma emissora. 

Uma explicação para essa diferença está na própria configuração da cidade e nas 

características da população brasileira de maneira geral, tendo em vista que Ouro Preto está 

localizada em uma região privilegiada do Sudeste do Brasil. O censo demográfico de 2010 já 

apontava que a cidade possuía quase 10% a mais de domicílios com acesso à computador com 

internet que a média brasileira (IBGE, 2010). 

Diante de todos esses dados, é preciso considerar ainda que a popularização e melhora 

da qualidade da internet móvel também pode ter sido fator importante para o crescimento da 

escuta via celular. Para além disso, a internet representa outra grande mudança para a 

radiodifusão no que concerne também à audiência, uma vez que possibilitou a escuta por 

diferentes dispositivos, o acesso a conteúdos de emissoras do mundo todo, o surgimento de 

webrádios, plataformas de rádio social
65

 como Spotify, Deezer e SoundCloud e de outros 

formatos radiofônicos como os podcasts. Del Bianco concorda que, “com a emergência de 

multiplataformas digitais, o rádio expande a entrega de conteúdo para além do aparelho 

receptor tradicional e conquista audiência que ainda não é computada pelas pesquisas 

tradicionais” (DEL BIANCO, 2012, p. 22). Quando se expande para outras plataformas, o 

rádio adquire características multimidiáticas (LOPEZ, 2010), tendo a possibilidade de usar as 

especificidades que cada plataforma e dispositivo oferece para complementar o conteúdo 

sonoro. Essa é mais uma maneira que a radiodifusão encontrou de manter seu público e se 

adaptar às novas configurações de um sistema midiático com uma audiência mais autônoma. 

De acordo com Kischinhevsky, 

 

nesse cenário, a audiência ganha importância renovada. Deve não só ouvir, 

mas escutar, prestar atenção, falar sobre o que está no ar, criticar, elogiar, 

participar, interagir com outros ouvintes em múltiplas plataformas. Claro, a 

opção de sintonizar outra emissora sempre esteve ali, ao alcance cos dedos. 

Mas hoje a multiplicidade de oferta acirra o movimento de infidelidade em 

relação às emissoras, tanto em ondas hertzianas quanto na web 

(KISCHINHEVSKY, 2016, p. 133). 
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  “Os serviços de rádio social têm múltiplas configurações, operando tanto como difusor on-line de conteúdos 

radiofônicos tradicionais (programas, boletins e comentários veiculados originalmente em ondas hertzianas) 

quanto como plataforma para experiências diversas, incluindo a construção de redes proprietárias que 

agregam ferramentas de comunicação interpessoal, pública e/ou privada, produção de áudio on-line, 

transmissões ao vivo via streaming e variadas formas de interação com conteúdos postados” 

(KISCHINHEVSKY; CAMPOS, 2015, p. 207)   
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Embora a internet e novos instrumentos tecnológicos tenham dado mais autonomia aos 

ouvintes para interagir, criticar, participar ou selecionar conteúdos, a pesquisa acompanha o 

pensamento do autor que refuta a ideia que considera o ouvinte como o “todo-poderoso 

emissor-receptor preconizado por pesquisadores filiados ao campo da cibercultura” (id. ibid.). 

Aproximando as reflexões à temática central da pesquisa, no que se refere ao processo 

de migração das emissoras para FM, os modos de escuta tendem a ser modificados a partir de 

mais esse momento de mudança na radiodifusão. Mesmo com o estabelecimento de novas 

zonas de silêncio, a migração pode fazer com que as emissoras atinjam outra parcela de 

público, justificando a expectativa que os radiodifusores têm quanto ao aumento da audiência 

nas suas emissoras, sendo que quase 30% das emissoras migrantes esperam pelo menos 

dobrar o número de ouvintes atual (PRATA; DEL BIANCO, 2018, p. 56). O gráfico seguinte 

representa as respostas dos radiodifusores quanto à expectativa de aumento da audiência após 

a migração para FM. 

 

Gráfico 4 – Expectativa de aumento de audiência – Emissoras que já operam em FM 

 
Fonte: Adaptado de Prata e Del Bianco (2018, p. 56). 

 

A Rádio Itatiaia Ouro Preto está entre as emissoras que tinha expectativa de aumentar 

a audiência em mais de 100%
66

. Mesmo no rádio expandido, a ampliação da audiência em 

ondas hertzianas ainda é uma alternativa importante para atrair mais anunciantes e aumentar o 
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  Ainda não foi realizado nenhum estudo para verificar a flutuação da audiência da emissora após a migração 

porque o sinal AM ainda não foi desligado. Segundo Pedrosa (2019), após a conclusão do processo a rádio 

tem a intenção de fazer uma pesquisa de audiência ampla. 
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valor dos comerciais. Ao mesmo tempo, as emissoras migrantes têm como desafio organizar a 

programação com vistas a manter o ouvinte fiel e ao mesmo tempo conquistar novos ouvintes 

que a partir de agora podem ter acesso à programação através do celular e do som automotivo. 

Mesmo diante dessa multiplicidade de transformações e novidades, “o rádio continua 

sendo uma presença quase naturalizada na experiência diária dos ouvintes” (DEL BIANCO; 

PRATA, 2018, p. 104), o que será evidenciado nas próximas linhas que apresentam os 

resultados da pesquisa empírica realizada pelo pesquisador na cidade de Ouro Preto. 
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CAPÍTULO 5 – A CIDADE ENTRE A NEBLINA: ESTUDAR RECEPÇÃO 

MIDIÁTICA EM OURO PRETO 

 

 

O que é que Ouro Preto Tem? 

Tem montanhas e luar;  

Tem burrinhos, pombos brancos  

Nuvens vermelhas pelo ar;  

Tem procissões nas ladeiras  

Com dois sinos a tocar;  

Opas de todas as cores  

Anjinhos a caminhar...  

Tem Rosário, São Francisco  

Santa Efigênia, Pilar...  

Tem altares e oratórios  

Cadeirinhas de arruar.  

Tem casas de doze janelas,  

Estudantes a cantar...  

Tem saudades e fantasmas  

Ouro por todo lugar.  

Tem santos de pedra-sabão  

Calçadas de escorregar [...] 

 

Cecília Meireles, 1949 

 

 

Ouro Preto se apresenta, à distância, como uma incógnita, como uma cidade escondida 

por entre a espessa neblina, como um lugar difícil de ser entendido se apreendido apenas sob 

o olhar do turista que sobe e desce ladeiras durante um fim de semana à procura das igrejas e 

dos casarões centenários. Ouro Preto vai além do centro histórico, vai além da “Rua Direita”, 

e compreender o cotidiano de uma pequena cidade tricentenária, turística e universitária não é 

tarefa das mais simples porque ao mesmo tempo Ouro Preto é uma, mas parece se desdobrar 

em muitas. Estudar recepção midiática também é assim: o olhar à distância pode ser capaz de 

proporcionar algumas impressões limitadas ou hipóteses nem sempre passíveis de 

confirmação e apenas a partir da aproximação com os sujeitos é realmente possível entender o 

comportamento cotidiano da audiência. 

Carlos Drummond de Andrade, em poema intitulado “Ouro Preto, livre de tempo” 

(1984, p. 96), escreveu: “De nada servem manuscritos de verdade amarelecida. Não é lendo 

nem pesquisando que se penetra a ouropretana alma absconsa, livre do tempo”. Entendendo as 

especificidades da cidade, as possibilidades do tipo de estudo proposto e as realidades do dia a 
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dia da pesquisa, ficou evidente que a proximidade com o local (enquanto lugar de trocas 

sociais) investigado é, se não essencial, muito importante para a compreensão de um todo 

complexo nas interseções das pesquisas de recepção. Através dessa constatação, o 

pesquisador, antes radicado em Belo Horizonte, passou a residir em Ouro Preto buscando uma 

inserção mais aproximada da cultura, dos sujeitos e das experiências cotidianas do lugar. A 

importância dessa aproximação para o andamento da pesquisa se evidencia ao longo do 

trabalho e especialmente no presente capítulo, quando as falas dos ouvintes serão analisadas 

em correlação com elementos teóricos já abordados. A neblina começa então a se dissipar: já 

é possível ver Ouro Preto. 

Para Ronsini (2014), as teorias representam um guia de perguntas e respostas que 

ajudarão a construir um caminho de pesquisa, porém as configurações são traçadas a partir do 

desenvolvimento, a partir da empiria do caminhar. Os instrumentos de pesquisa foram 

definidos com base na percepção de mutabilidade dos objetos estudados, seja o processo de 

migração da Rádio Itatiaia Ouro Preto para FM e a percepção dos ouvintes sobre o processo, 

pensando que as teorias poderiam desvelar novas perspectivas a partir da pesquisa empírica. 

 

5.1 Percurso metodológico da pesquisa 

 

O trabalho desenvolvido teve uma sustentação multimetodológica dividida em duas 

fases: a primeira buscou entender como a Rádio Itatiaia Ouro Preto se constituiu e se inseriu 

na vida cotidiana da cidade e as ações referentes ao seu processo de migração para FM; a 

segunda fase averiguou a percepção do ouvinte a respeito da emissora e sua ida para FM, 

ponto central do estudo enquanto pesquisa de recepção. A definição dos procedimentos foi 

realizada com base nos objetivos da pesquisa, na possível relação entre os dados obtidos e a 

fundamentação teórica e nas respostas buscadas para o problema de pesquisa a cada passo.  

Assim, a primeira fase pode ser considerada preambular e exploratória, com o objetivo 

de conhecer a Rádio Itatiaia Ouro Preto e buscar elementos para a segunda fase. Esse 

momento consistiu na escuta sistematizada da programação, visitas à sede da rádio, pesquisa 

documental e entrevistas de história oral com dois ex-funcionários sobre época inicial da 

emissora e entrevista semiestruturada com o diretor promocional sobre o momento atual e as 

expectativas com o processo de migração.  

Com um planejamento prévio das ações, a primeira visita à sede da emissora para 

apresentar o projeto aconteceu em fevereiro de 2018 e, inicialmente, a diretoria não se 

mostrou interessada. Dessa forma, outras etapas foram sendo realizadas, como a escuta 
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sistematizada e pesquisa documental. A escuta sistematizada consiste na ordenação da 

audição de programas distintos ou faixas de horário de uma emissora para acompanhamento 

das continuidades e possíveis rupturas que poderiam não ser constatadas em audições únicas 

ou durante um período curto e contínuo. Dessa forma, o quadro abaixo mostra como foi 

sistematizada a escuta
67

 da Rádio Itatiaia Ouro Preto para a pesquisa. 

 

Quadro 7 – Sistematização da escuta da Rádio Itatiaia Ouro Preto
68

 

 Semana 1 

01 a 08/03/2018 

Semana 2 

09 a 15/04/2018 

Semana 3 

20 a 27/04/2018 

Semana 4 

24 a 31/05/2018 

S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D 

Manhã                             

Tarde                             

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já com a investigação em andamento, o autor fez nova visita à sede da rádio em julho 

de 2018, sendo recebido pelo diretor promocional, Daniel Pedrosa, que se prontificou em 

divulgar a pesquisa e fornecer dados necessários ao estudo. O pesquisador conheceu as 

dependências e recebeu informações básicas do funcionamento da emissora. Outras 

informações foram enviadas por e-mail pelo diretor, que também ajudou a encontrar a 

primeira secretária da Rádio Ouro Preto, Maria Nazaré Oliveira, e colaborou prontamente nas 

fases posteriores e dúvidas pontuais do pesquisador. 

A segunda fase, com foco no ouvinte, consistiu na aplicação de questionários online e 

realização de entrevistas semiestruturadas com ouvintes voluntários. As informações obtidas 

na primeira fase da pesquisa estão diluídas ao longo do trabalho – incluindo o atual capítulo, 

considerando o histórico, a grade de programação, o panorama geral da migração na Rádio 

Itatiaia Ouro Preto. Os dados obtidos na segunda fase serão apresentados adiante. 

 

5.1.1 A busca pelos sujeitos 

  

Considerando a natureza empírica dos estudos de recepção, foi preciso inicialmente 

definir quais seriam os sujeitos participantes da pesquisa diante de um público já 

reconhecidamente grande da emissora na cidade de Ouro Preto e como seriam obtidas as 

respostas buscadas pela investigação. Com a reflexão de que os sujeitos detentores das 

                                                
67

  Todos os programas das faixas de horário determinadas na sistematização foram ouvidos em sua completude 

ao vivo ou foram gravados e escutados posteriormente pelo pesquisador. 
68  As marcações em cinza indicam a faixa de horário ouvida no dia determinado 
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respostas buscadas seriam os ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto de maneira geral, não foi 

definido um número específico de participantes ou a segmentação da amostra, sendo a 

pesquisa feita sob a ótica de um público que se ofereceu para participar, ou uma amostra por 

conveniência. O uso da técnica amostral por conveniência é comum em estudos de diversas 

áreas do conhecimento
69

 e “consiste em selecionar uma amostra da população que seja 

acessível. Ou seja, os indivíduos empregados nessa pesquisa são selecionados porque eles 

estão prontamente disponíveis, não porque eles foram selecionados por meio de um critério 

estatístico” (OCHOA, 2015). Para os anseios do estudo, essa técnica tem aplicabilidade já que 

as entrevistas foram realizadas com ouvintes voluntários. 

Para o entendimento inicial do comportamento da audiência da Rádio Itatiaia Ouro 

Preto quanto às suas experiências de escuta, uso de dispositivos receptores de rádio, 

percepções sobre a emissora e sobre o processo de migração, foi elaborado um questionário 

online
70

 a partir da ferramenta Google Formulários que poderia ser acessado através do 

endereço eletrônico www.pesquisaufop.com.br. O questionário foi disponibilizado a partir do 

dia 07 de agosto de 2018 e teve o endereço divulgado através de dois spots veiculados 

diariamente na programação da Rádio Itatiaia Ouro Preto em diferentes horários entre os dias 

20 e 31 de agosto de 2018. Como a aderência até então não tinha sido expressiva, a emissora 

voltou a divulgar as chamadas entre os dias 12 e 30 de novembro de 2018
71

. Os spots 

produzidos pela equipe da Rádio Itatiaia Ouro Preto para a divulgação da pesquisa podem ser 

ouvidos a partir da leitura dos QR Codes a seguir: 

 

Figura 14 – QR Codes com spots de divulgação da pesquisa 

 
Fonte: QRCode-Generator.de (2019) 

 

                                                
69

  Neto e Cruz (2003) estudaram o Tabagismo em amostra de adolescentes escolares de Salvador-Bahia; Souza 

et. al. (2012) pesquisaram o estresse ocupacional e Martin, Lindemann e Raphaelli (2018) usaram amostra 

por conveniência para investigar o comportamento alimentar de idosos. 
70

  O questionário completo está reproduzido no Apêndice A do trabalho. 
71

  A Rádio Itatiaia Ouro Preto produziu e veiculou gratuitamente as chamadas para divulgação da pesquisa. 
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Além da divulgação da pesquisa durante a programação, a emissora ainda publicou em 

sua página no Facebook o link e um chamado para que os ouvintes respondessem ao 

questionário.  

 

Figura 15 – Divulgação da pesquisa na página da Rádio Itatiaia Ouro Preto no 

Facebook 

 
Fonte: Rádio Itatiaia Ouro Preto (2008). 

 

Buscando aumentar ainda mais o alcance, a pesquisa também foi divulgada no Jornal 

O Liberal
72

 nas edições impressas de 26 de outubro e 01 de novembro de 2018 e em link 

clicável no site do jornal disponível entre 22 de outubro de 01 de novembro de 2018
73

.  

 

 

 

 

                                                
72

  O Liberal é o principal meio impresso de Ouro Preto e o mais perene jornal local em circulação, sendo 

editado ininterruptamente desde 1988. Atualmente circula semanalmente em todos os distritos de Ouro Preto 

e nas cidades de Mariana e Itabirito, com tiragem de 11 mil exemplares. 
73

  Atendendo a um pedido do autor, o jornal divulgou gratuitamente a pesquisa. 
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Figura 16 – Fragmento do jornal O Liberal de 01 de novembro de 2018 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Mesmo buscando por ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto, a divulgação no jornal foi 

importante pela tangibilidade do meio, já que os ouvintes poderiam não estar próximos a 

aparelhos com acesso à internet no momento de divulgação das chamadas na rádio, por mais 

fácil que tenha sido o endereço divulgado.  

O questionário obteve retorno de 47 ouvintes que registraram suas respostas em oito 

seções com temas específicos, a saber: a primeira apresenta a pesquisa; a segunda seção tem o 

objetivo de identificar os respondentes no âmbito socioeconômico e territorial; as perguntas 

da seção três buscam respostas que indiquem as formas de consumo radiofônico dos ouvintes, 

incluindo tipos de dispositivos utilizados e conteúdos preferidos; a quarta seção busca 

informações específicas sobre a relação entre os respondentes e a Rádio Itatiaia Ouro Preto, 

como tempo de sintonia e forma de escuta; na quinta seção as perguntas são específicas sobre 

o processo de migração da Rádio Itatiaia Ouro Preto como forma de entender as reações 

iniciais dos ouvintes sobre a ida da rádio para FM; o eixo seis aponta algumas características 

da emissora e do rádio de modo geral e pede que os respondentes classifiquem em grau de 

importância cada uma dessas particularidades, dessa forma foi possível inferir o impacto que 

as prováveis mudanças após a migração pode ter na audiência; a sétima seção contém apenas 

uma pergunta que permite aos ouvintes registrarem suas impressões sobre aspectos gerais da 

Rádio Itatiaia Ouro Preto e, finalmente, a seção oito é um espaço próprio no questionário para 

receber os dados dos ouvintes interessados em participar da entrevista semiestruturada. As 

respostas foram aceitas até o dia 15 de dezembro de 2018. 
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Figura 17 – Apresentação do questionário online 

 
Fonte: Primeira página do questionário disponibilizado na ferramenta Formulários Google (2018). 

 

Os dados obtidos através dos questionários foram visualizados em planilha e gráficos 

estruturados pela própria ferramenta Fomulários Google. A tabulação de dados gerada 

automaticamente, conforme exemplo da figura a seguir (Figura 18), foi verificada 

manualmente e adaptada em formato compatível com a análise das respostas obtidas nas 

entrevistas. 

 

Figura 18 – Fragmento da planilha de dados do questionário 

 
Fonte: Formulários Google (2019). 
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A planilha apresenta linha a linha as respostas de cada um dos ouvintes, já os gráficos 

dão a dimensão compactada das respostas. Nessa busca pelos sujeitos, os dados a seguir 

apresentam os ouvintes que responderam ao questionário, em amostra que originou os 

entrevistados. Dos 47 respondentes, 23 mulheres e 24 homens, 81% moram em Ouro Preto e 

desses, 92% residem na sede do município, o que ajuda a explicar a não obtenção de dados 

qualitativos dos moradores dos distritos e zonas rurais. O gráfico seguinte mostra a divisão de 

respondentes do questionário de acordo com a cidade de moradia. 

 

Gráfico 5 – Município de moradia dos ouvintes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Os ouvintes que responderam ao questionário estão distribuídos entre dezenove 

bairros de Ouro Preto e Mariana
74

. Dos doze distritos de Ouro Preto, apenas Amarantina, 

Cachoeira do Campo e Rodrigo Silva estão representados. A tabela a seguir apresenta o 

número de ouvintes que responderam ao questionário por bairro de moradia. 

 

 

 

 

 

                                                
74

  Além de quatro respondentes que residem em outras cidades, sendo dois em Belo Horizonte, um em Catas 

Altas da Noruega e outro em Timóteo. 

Ouro Preto 
81% 

Mariana 
11% 

Outros 
8% 

Questão 1 - Cidade em que você mora: 
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Tabela 2 – Respondentes do questionário por bairro 

Bairro/Distrito Ouvintes Bairro/Distrito Ouvintes 

Água Limpa 2 Padre Faria 2 

Alto da Cruz 1 Pilar 2 

Alto das Dores 1 Rodrigo Silva 1 

Amarantina 1 Rosário 2 

Antônio Dias 3 Santa Cruz 1 

Bauxita 2 São Cristóvão 3 

Cabeças 1 Saramenha 3 

Cachoeira do Campo 2 Tavares 3 

Centro 7 Veloso 3 

Nossa Senhora Aparecida 1 Vila Aparecida 1 

Nossa Senhora do Carmo 2   

Fonte: Elaborada pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Pelos dados observados, há uma divisão importante entre os bairros dos ouvintes que 

responderam ao questionário, abrangendo todas as regiões de Ouro Preto. Embora constituída 

de grande área histórica central, a cidade de Ouro Preto tem regiões consideradas periféricas 

que se expandiram a partir da década de 1980 devido ao crescimento industrial, turístico e das 

instituições federais de ensino. Entre 1986 e 2004 houve um crescimento de 21% da área 

urbana de Ouro Preto (OLIVEIRA; SOBREIRA, 2015, p. 873). Conforme Pinheiro, Sobreira 

e Lana (2003, p. 1), “o núcleo urbano principal, que se mantinha praticamente inalterado 

desde os fins do século XVIII, sofre um processo de expansão, sendo aproveitadas todas as 

áreas da periferia que oferecem condições razoáveis”. O mapa a seguir demonstra as áreas de 

ocupação urbana de Ouro Preto no ano de 2004
75

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
75

  Em condições normais, a ocupação urbana tende a demorar alguns anos para sofrer variações consideráveis, 

por isso a validação e inclusão do mapa de ocupação urbana de 2004. Segundo Oliveira e Sobreira (2015), o 

crescimento de uma cidade não é linear e o meio físico de Ouro Preto tem particularidades que fazem com 

que novas áreas de ocupação urbana sejam quase inexistentes. 
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Figura 19 – Mapa da ocupação urbana de Ouro Preto (2004) 

 
Fonte: Oliveira (2010). 

 

Os dados sobre a ocupação urbana de Ouro Preto foram exemplificados aqui como 

forma de descartar uma homogeneidade da população, sendo importante a diversificação dos 

sujeitos. Mesmo que não tenha sido intencional, já que a amostra é voluntária, a importância 

dessa diversificação se dá, sobretudo pelas diferenças socioeconômicas que impactam no 

consumo de tecnologia, nos modos de escuta, no entendimento do cotidiano local e pelas 

características territoriais variadas dentro da própria cidade. 

Entre os aspectos socioeconômicos que influenciam diretamente no modo de consumo 

de rádio está aquele que indica os bens de consumo duráveis que os ouvintes possuem, por 

isso foi uma questão incluída no questionário com resultados apresentados no gráfico 

seguinte: 
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Gráfico 6 – Bens duráveis que os ouvintes possuem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

 Os bens incluídos na questão são aqueles que poderiam indicar de alguma maneira 

variações no consumo de rádio dos ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto. Por exemplo, os 

ouvintes possuírem celulares, notebooks, computadores e aparelhos de televisão conectados à 

rede mundial de computadores pode ser um indicador do consumo de rádio via internet, 

conforme dados já apresentados anteriormente (figuras 12 e 13). São necessários estudos 

complementares para indicar essa relação uma vez que os hábitos de escuta não dependem 

apenas de fatores tecnológicos ou de consumo. 

O sortimento das idades dos respondentes do questionário também mostra uma 

diversidade dos ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto. Embora em algumas faixas etárias 

tenham menos ouvintes, todas estão representadas na pesquisa, conforme indica o gráfico a 

seguir: 
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Questão 8 - Marque os itens que você possui em casa: 

Smart TV

Televisão

Aparelho de rádio

Automóvel

Notebook ou tablet

Computador com acesso à internet

Celular com acesso à internet

Celular sem acesso à internet
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Gráfico 7 – Faixa etária dos ouvintes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

 Em detrimento de hipóteses prévias, considerando a tradicionalidade da rádio e as 

transformações do meio, há um equilíbrio entre os ouvintes com mais de 40 anos (51%) e 

aqueles que estão com menos de 40 anos (49%), sendo possível inferir que o hábito de escuta 

da Rádio Itatiaia Ouro Preto vem sendo passado entre as gerações de ouro-pretanos. 

 Pesquisa do Kantar Ibope Media mostra que os jovens não estão deixando de ouvir rádio, já 

que 89% das pessoas entre 20 e 24 anos afirmaram ter ouvido rádio nos 90 dias anteriores à 

pesquisa do instituto. Essas informações são pormenorizadas na imagem seguinte, que mostra 

as faixas etárias e a porcentagem de pessoas consultadas que ouviram rádio no período 

considerado pela referida pesquisa. 

 

Figura 20 – Ouvintes de rádio no Brasil por faixa etária 

 

 

Fonte: Adaptado de Kantar Ibope Media (2018a). 

 

 Uma análise desses dados só poderia ser feita a partir de uma conjuntura que não cabe 

ao presente estudo, porém é importante ressaltar que duas das principais faixas etárias de 

2% 

19% 

28% 

17% 

19% 

9% 

6% 

Questão 4 - Idade 

Entre 10 e 19 anos

Entre 20 e 29 anos

Entre 30 e 39 anos

Entre 40 e 49 anos

Entre 50 e 59 anos

Entre 60 e 69 anos

Mais de 70 anos
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ouvintes de rádio apontadas pela pesquisa da Kantar Ibope Media (entre 20 e 24 anos e entre 

35 a 49 anos) também aparecem nas respostas do questionário como as principais entre os 

ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto: 19% dos respondentes têm entre 20 e 29 anos e 28% 

entre 30 e 39 anos. A exceção no cruzamento desses dados está na faixa etária entre 10 e 19 

anos, que representa apenas 2% das pessoas que responderam ao questionário, o que pode 

representar não uma diminuição na escuta de maneira geral, mas que os jovens estão 

buscando outro tipo de rádio, como podcasting e plataformas de rádio social, e outros modos 

de escuta
76

. Kaseker explica que, 

 

mesmo tendo adquirido outros hábitos de consumo midiático, passando a 

gostar de outros tipos de programas e emissoras, os ouvintes mais velhos 

estão marcados por esses referenciais primeiros. Os mais jovens acabam 

tendo uma relação mais relativizada com o rádio, ao mesmo tempo em que 

trazem para o cotidiano familiar novos modos de escutar, utilizando a 

internet para ouvir rádio, assim como o hábito de ouvir arquivos musicais de 

MP3 para animar os encontros de família (KASEKER, 2010, p. 53). 

 

 Depois de mostradas as especificidades dos ouvintes que responderam o questionário, o 

subtópico seguinte apresenta alguns dados iniciais dos sete entrevistados que efetivamente 

compõem o corpus da pesquisa de recepção. Estudos de recepção midiática em geral têm por 

particularidade discorrer sobre uma realidade com base na vivência de alguns sujeitos, 

buscando nos seus discursos ou nas relações sociais as respostas para as formas de consumo 

midiático. Diante disso, trabalhar com um corpus extenso em pesquisa de recepção poderia 

acarretar a transformação do trabalho em um estudo de audiência, justificando dessa forma o 

número de entrevistas realizadas
77

. Os dados obtidos através dos questionários também serão 

apontados adiante, em consonância com as respostas encontradas nas entrevistas.  

 

5.1.2 Corpus da pesquisa: mapeando a comunidade ouro-pretana  

 

As entrevistas têm o objetivo de aprofundar os dados obtidos, substanciar as 

informações e pormenorizar questões específicas sobre as experiências de escuta radiofônica e 

as produções de sentido evidenciadas sobre o processo de migração da Rádio Itatiaia Ouro 

Preto e a emissora de maneira geral. Dos 47 respondentes do questionário, 18 se interessaram 

em serem entrevistados inicialmente, porém, após os contatos, foram realizadas efetivamente 

                                                
76

  Os hábitos de consumo de rádio do jovem ouro-pretano serão explorados em pesquisa a ser desenvolvida 

pelo autor nos próximos anos como estudo doutoral. 
77

  Outras pesquisas utilizam corpus semelhante: O estudo de Kaseker (2012) sobre modos de escuta de rádio 

teve como corpus dez famílias de Curitiba; Ronsini (2004) utilizou amostragem de quatro famílias para 

realizar um estudo sobre gringos e gaúchos de origem rural que migraram para a cidade. 
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sete entrevistas, já que as demais pessoas não foram encontradas ou revogaram a decisão de 

responder nessa etapa. O número de entrevistados, selecionados então através de amostra por 

conveniência, foi suficiente para a obtenção das respostas buscadas em conjunto com os 

dados obtidos a partir do questionário e através das fases iniciais do estudo, como a pesquisa 

bibliográfica, as entrevistas de história oral e busca documental.  

 

Uma entrevista bem feita pode permitir o tratamento de assuntos de natureza 

estritamente pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa e de 

escolhas nitidamente individuais. Pode permitir o aprofundamento de pontos 

levantados por outras técnicas de coleta de alcance mais superficial, como o 

questionário (MINAYO, 2000, p. 34). 

 

O uso de diferentes técnicas de coleta de dados em complementaridade permite 

confirmar ou negar hipóteses, as entrevistas aprofundaram impressões tecidas a partir da 

inserção do pesquisar no cotidiano da cidade e colaboraram para o entendimento das 

complexas conjecturas sociais de um município como Ouro Preto. Mesmo que não tenha sido 

um fator que determinou a seleção dos entrevistados, os sujeitos que fazem parte dessa etapa 

da pesquisa são de cinco bairros diferentes da cidade: Água Limpa, Antônio Dias, Rosário, 

Saramenha e Tavares o que reforça a aceitação dos depoimentos como representativos dos 

ouvintes de forma geral. 

As entrevistas foram agendadas através do telefone deixado pelos ouvintes no 

questionário e realizadas nas casas ou no local de trabalho de cada um deles. Com a intenção 

de tratar de assuntos de natureza mais pessoal como memórias e afetos, a escolha do local de 

realização foi definida pela pessoa entrevistada para que ela se sentisse à vontade. A tabela 

que se segue apresenta alguns dados iniciais dos ouvintes entrevistados: 

 

Quadro 8 – Identificação dos ouvintes entrevistados 

Nome Gênero Idade Ocupação Bairro 

Ana Luisa Reis Feminino 27 Jornalista Água Limpa 

Conceição Aparecida da Mata Feminino 53 Professora Tavares 

Euclides José Gomes Masculino 52 Pedreiro Saramenha 

Geraldo Antônio Gomes Masculino 53 Pedreiro Saramenha 

Maria Aparecida Albergaria Feminino 78 Costureira Rosário 

Fátima da Silva Paiva Feminino 46 Agente legislativo Antônio Dias 

Vicentina Rosa de Oliveira Feminino 52 Costureira Tavares 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 
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As variadas profissões ajudam a demonstrar a abrangência da Rádio Itatiaia Ouro 

Preto em termos sociais, porém a faixa etária dos entrevistados, seis deles com mais de 45 

anos, não reflete os dados obtidos através do questionário, que apresentou equidade na divisão 

dos ouvintes entre faixas etárias. É inconclusivo pensar, portanto, que o público da emissora 

esteja envelhecendo, o que chegou a ser apontado, de maneira geral, como um dos motivos 

para a diminuição da audiência das rádios AM e salvaguarda para o processo de migração. A 

figura seguinte mostra o mapa de Ouro Preto com a indicação dos lugares onde os ouvintes 

entrevistados moram. 

 

Figura 21 – Localização dos ouvintes entrevistados em Ouro Preto 

Fonte: Elaborada e desenvolvida pelo autor com base no mapa de Oliveira (2010). 

 

Um ponto negativo causado pela amostragem voluntária é a não inclusão de sujeitos 

dos distritos e zonas rurais de Ouro Preto, embora muitos ouvintes desses lugares tenham 

respondido ao questionário e essas sejam áreas representativas dentro do total da população 



 
 
 

115 

 

do município e no que concerne ao processo de migração, já que esses lugares serão os 

principais afetados
78

.  

As questões definidas para as entrevistas partiram da observação dos dados do 

questionário, mas não se limitaram a eles. Com os dados obtidos nos questionários foi 

possível estruturar o roteiro de entrevista em quatro grandes blocos, sendo o primeiro 

denominado “experiências de escuta”, com o objetivo de entender os modos de consumo de 

rádio dos ouvintes, como foi construído socialmente o ato de escuta e como esses modos estão 

sendo modificados ao longo dos anos; o segundo bloco busca entender as produções de 

sentido apreendidas na relação cotidiana do ouvinte com a Rádio Itatiaia Ouro Preto; as 

questões do terceiro bloco se conectam às do anterior, mas diferem ao procurar identificar 

questões mais tangíveis da relação entre emissora e ouvinte; o último bloco trata 

especificamente das percepções a respeito da migração da rádio para FM. Como se trata de 

entrevistas semiestruturadas, o roteiro representa “um esquema básico, porém não aplicado 

rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações” (MINAYO, 

2000, p. 34). Dessa forma, existem questões mais ou menos exploradas ou nem sequer 

interpeladas a depender do decorrer da conversa. 

 

Será preferível e mesmo aconselhável o uso de um roteiro que guie a 

entrevista através dos tópicos principais a serem cobertos. Esse roteiro 

seguirá naturalmente uma certa ordem lógica e também psicológica, isto é, 

cuidará para que haja uma sequência lógica entre os assuntos, dos mais 

simples aos mais complexos, respeitando o sentido do seu encadeamento (id. 

ibid.). 

  

Levando em consideração todas essas indicações a respeito da condução das 

entrevistas, a duração foi variada, sendo que a mais extensa foi feita com o ouvinte Geraldo 

Antônio Gomes e teve duração de 1 hora, 23 minutos e 57 segundos e a mais curta, feita com 

a ouvinte Ana Luisa Reis, teve duração de 29 minutos e 42 segundos. Isso se deu pela forma 

como as entrevistas foram conduzidas, guiando os entrevistados pelas temáticas do roteiro, 

mas deixando-os à vontade para expor suas memórias e suas opiniões. Embora de duração e 

profundidade variadas, todas as entrevistas oferecem dados e pontos de vista relevantes para 

ajudar a obter os resultados propostos pela investigação. A condução das entrevistas foi feita 

de forma atenciosa e respeitando as opiniões dos ouvintes, por mais que o roteiro represente 

um guia, e a transcrição foi realizada mantendo a fidedignidade do que foi manifestado por 

                                                
78

  Também por isso é interesse do autor expandir e dar continuidade ao estudo após a conclusão do processo de 

migração da Rádio Itatiaia Ouro Preto. 
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eles. Dessa forma, a condução da entrevista possibilitou ao pesquisador “recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo [...] desenvolver intuitivamente uma 

ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” (MINAYO, 2000, 

p.134). 

Os blocos de questões elencados no roteiro de entrevistas servem como guias para essa 

fase com base nos dados obtidos por meio dos questionários, porém podem ser modificados a 

partir da instrumentalização do tratamento dos dados qualitativos através da Análise Textual 

Discursiva (ATD), uma vez que o método analítico considera não apenas os documentos 

gerados pela pesquisa, mas também aqueles previamente existentes e incorporados no estudo 

(MORAES; GALIAZZI, 2016). 

 

5.1.3 Procedimentos de análise de dados 

 

 A matriz multimetodológica pensada para a pesquisa gera um número vultoso de 

materiais e proporciona diferentes caminhos de análise. Buscando uma interseção dos 

elementos dispersos nesses variegados caminhos da pesquisa de recepção sociodiscursiva é 

que o método da Análise Textual Discursiva se apresenta como uma alternativa capaz de 

possibilitar o entendimento das complexas mediações tecnológicas, cognoscitivas, 

situacionais e institucionais presentes nas relações entre os ouvintes e a migrante Rádio 

Itatiaia Ouro Preto. Concordando com Moraes e Galiazzi, a “pesquisa qualitativa pretende 

chegar a interpretar os fenômenos que investiga a partir de uma análise rigorosa e criteriosa” 

dos textos já existentes ou do material de análise produzido a partir de observações e 

entrevistas (MORAES; GALIAZZI, 2016, p, 33). A base qualitativa da pesquisa toma, desse 

modo, as entrevistas como elementos centrais da investigação, mas não despreza nenhuma 

outra unidade de sentido gerada anteriormente através de outras técnicas. 

 Por se tratar de uma forma de análise complexa e pouco utilizada no campo da 

comunicação, o presente subtópico, inspirado no trabalho de Martins (2012), tem por objetivo 

demonstrar as etapas da Análise Textual Discursiva realizadas na interpretação dos dados 

qualitativos no estudo através de um extrato de duas das entrevistas realizadas. As etapas 

exemplificadas aqui foram feitas com cada uma das sete entrevistas transcritas. 

 O primeiro passo foi transcrever os áudios de todas as entrevistas (Quadros 9 e 10).  
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Quadro 9 – Fragmento 1 de transcrição de áudio de entrevista 

Lá em casa tinha um rádio que só tocava de noite porque a luz era muito ruim e de 

dia ficava muito fraca. Quando era à noite a luz melhorava e a gente ouvia rádio, 

porque de dia não tinha jeito não porque o negócio parecia mais uma caixa de 

marimbondo, mas o rádio tava ligado. Hoje eu uso aquele ali, o rádio mesmo. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Quadro 10 – Fragmento 2 de transcrição de áudio de entrevista 

Era um rádio tipo um caixotinho, era um caixote assim de madeira com dois botões: 

um pra ligar e o outro pra trocar a faixa. A antena ficava num bambuzinho lá fora 

pra fazer ficar bom, colocava a antena lá em cima e pagava, não chiava nem nada. E 

ficava na sala, aí a gente ouvia, os vizinhos que não tinha rádio ia lá e ouvia. Depois 

o tempo passou e meu primo chegou lá com um toca discos. Você já ouviu falar de 

toca disco né? Era vinil né, desse tamanho, e ele colocava lá numa caixinha assim 

também e tampava, pegava a tampa assim e punha em cima e a gente ficava 

ouvindo. Era bom demais. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Com os áudios já transcritos, os textos foram fragmentados em unidades de sentido. 

Essa etapa é chamada de unitarização ou desmontagem dos textos e “implica examinar os 

textos em seus detalhes, fragmentando-os no sentido de produzir unidades constituintes” 

(MORAES, GALIAZZI, 2016, p. 33). A fragmentação dos textos (áudios transcritos) de cada 

um dos entrevistados foi feita em planilha específica. Cada unidade foi codificada, reescrita e 

recebeu palavras-chave que ajudariam, na etapa seguinte, a estabelecer relações entre os 

textos de cada um dos entrevistados. As palavras-chave foram definidas com base no texto 

transcrito, nos objetivos da pesquisa e no referencial teórico estabelecido de antemão. Como 

as interpretações analíticas aqui propostas partem de teorias emergentes da própria pesquisa, é 

importante ressaltar que, no avançar da análise, as categorias e palavras-chave podem ser 

revistas, já que “o momento interpretativo, ainda que derivando da descrição e se prendendo à 

realidade empírica, constitui abstração e afastamento da realidade imediata investigada [...] no 

sentido de expressar novos entendimentos e construções teóricas produzidas na pesquisa” 

(MORAES, GALIAZZI, 2016, p. 123). Os quadros a seguir (Quadro 9 e Quadro 10) são 

exemplos da fase de unitarização aplicada à pesquisa. Nesse caso, o Sujeito 5 é Maria 

Aparecida e o Sujeito 7 é Vicentina, conforme consta na reescrita. 
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 Quadro 11 – Exemplo 1 da fase de unitarização da Análise Textual Discursiva 

Código Unidades de sentido Reescrita Palavras-chave 

S5.1 

Lá em casa tinha um rádio que 

só tocava de noite porque a luz 

era muito ruim e de dia ficava 

muito fraca 

De acordo com Maria Aparecida, 

antigamente ela tinha um rádio 

que só funcionava bem à noite 

porque durante o dia a energia 

elétrica era fraca. 

Memória 

S5.2 
Quando era à noite a luz 

melhorava e a gente ouvia rádio 

Segundo Maria Aparecida, antes 

ela ouvia rádio à noite porque a 

energia elétrica era melhor. 

Dificuldade na 

sintonia 

S5.3 

porque de dia não tinha jeito não 

porque o negócio parecia mais 

uma caixa de marimbondo, mas 

o rádio tava ligado 

Segundo Maria Aparecida, o rádio 

durante o dia tinha muitos 

chiados, mas mesmo assim ele 

ficava ligado o tempo todo. 

Tipo de escuta 

S5.4 
Hoje eu uso aquele ali, o rádio 

mesmo. 

Segundo Maria Aparecida, hoje 

ela escuta rádio pelo aparelho 

tradicional. 

Tipo de aparelho 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Quadro 12 – Exemplo 2 da fase de unitarização da Análise Textual Discursiva 

Código Unidades de sentido Reescrita Palavras-chave 

S7.1 

Era um rádio tipo um caixotinho, 

era um caixote assim de madeira 

com dois botões: um pra ligar e o 

outro pra trocar a faixa 

Segundo Vicentina, o primeiro 

aparelho em que ela se recorda de 

ter ouvido rádio foi um de 

madeira, parecido com um caixote, 

com apenas dois botões, um para 

ligar e outro para selecionar a 

estação. 

Tipo de aparelho 

S7.2 

A antena ficava num bambuzinho 

lá fora pra fazer ficar bom, 

colocava a antena lá em cima e 

pagava, não chiava nem nada 

Segundo Vicentina, era preciso 

colocar a antena fora da casa em 

um lugar mais alto para a sintonia 

do rádio ficar boa. 

Dificuldade na 

sintonia 

S7.3 

E ficava na sala, aí a gente ouvia, 

os vizinhos que não tinha rádio ia 

lá e ouvia. 

De acordo com Vicentina, a 

família se reunia para ouvir o rádio 

que ficava na sala e até mesmo os 

vizinhos iam até a casa dela para 

ouvir. 

Influência da 

família 

S7.4 

Depois o tempo passou e meu 

primo chegou lá com um toca 

discos. 

De acordo com Vicentina, com o 

passar dos anos o aparelho foi 

substituído por um toca discos. 

Tipo de aparelho 

S7.5 

Era vinil né, desse tamanho, e ele 

colocava lá numa caixinha assim 

também e tampava, pegava a 

tampa assim e punha em cima e a 

gente ficava ouvindo. Era bom 

demais. 

Segundo Vicentina, o novo 

aparelho tinha suporte para vinil e 

ela gostava de ficar ouvindo os 

discos. 

Sentimento em 

relação ao rádio 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 
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As unidades de sentido e palavras-chave variam de acordo com o corpus textual da 

pesquisa e com as percepções do pesquisador. No processo de unitarização, o pesquisador 

“precisa estar constantemente atento à validade das unidades que produz. Os objetivos da 

investigação, o problema e as questões de pesquisa ajudam a construir essa validade” 

(MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 137). 

A partir da composição das categorias iniciais (palavras-chave), foi possível 

estabelecer relações entre os elementos unitários que foram agrupados para a determinação 

das categorias intermediárias e finais. Ao chegar à etapa de categorização intermediária, o 

pesquisador já terá um entendimento conjuntural da análise, o que facilita o estabelecimento 

das conexões em categorias mais específicas e aproximadas da etapa final. É preciso 

considerar na categorização que “categorias podem ser concebidas como aspectos ou 

dimensões importantes de um fenômeno que o pesquisador decide destacar quando trabalha 

com esse fenômeno. São opções e construções do pesquisador, valorizando determinados 

aspectos em detrimento de outros” (MORAES, GALIAZZI, 2016, p. 139). 

O quadro a seguir mostra algumas categorias iniciais e seus agrupamentos nas 

categorias intermediárias. Os agrupamentos são feitos, sobretudo, com base nos novos 

entendimentos e construções teóricas produzidos na investigação e que serão condicionados 

nas categorias finais e no metatexto. “Cada categoria corresponde a um conjunto de unidades 

de análise que se organiza a partir de algum aspecto de semelhança que as aproxima. As 

categorias são construtos linguísticos, não tendo por isso limites precisos” (id. ibid.). Neste 

trabalho a transcrição foi fragmentada em 407 unidades de sentido, 46 categorias iniciais e 12 

categorias intermediárias.  

 

Quadro 13 – Organização da categorização inicial em intermediária 

Categorias iniciais Categorias intermediárias 

Memória 

Memória Primeira escuta 

Tipo de aparelho 

Ouvir coletivamente 

Experiência de escuta Ouvir no trabalho 

Tipo de escuta 

Sentimento em relação ao rádio 

Afeto Reunir para ouvir rádio 

Influência da família 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 
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Essa etapa busca “constituir relações entre as unidades de base combinando-as e 

classificando-as, reunindo esses elementos unitários na formação de conjuntos que congregam 

elementos próximos, resultando daí sistemas de categorias” (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 

34). A formação dos conjuntos depende também dos objetivos da investigação e dos 

pressupostos já assumidos no decorrer do trabalho. Como exemplo, no presente estudo as 

categorias iniciais (palavras-chave) “reunir para ouvir rádio” e “ouvir coletivamente” têm 

sentidos diferentes e por isso foram agrupadas em categorias intermediárias distintas: “ouvir 

coletivamente” diz respeito a um modo de escuta radiofônica que pode acontecer apenas por 

dois ou mais sujeitos estarem em um ambiente com rádio ligado e, por isso, está presente na 

categoria “experiência de escuta”, já a categoria inicial “reunir para ouvir rádio” produz 

sentido de afeto, de ouvir rádio junto com familiares, com vizinhos ou como memória da 

família reunida para escutar rádio. Dessa forma, a interpretação do pesquisador e o 

entendimento contextual da entrevista e da vivência do entrevistado são elementos 

importantes e válidos para definir as categorias e dar sentido ao texto. Os quadros a seguir 

(Quadro 14 e Quadro 14) indicam essas categorias construídas a partir da relação entre 

unidades de sentido verificadas através das falas de Maria Aparecida (S5) e Vicentina (S7). 

 

Quadro 14 – Exemplo 1 – Categorias inicial, intermediária e final do processo de ATD 

Código Reescrita 
Categoria 

Inicial 

Categoria 

Intermediária 

Categoria 

Final 

S5.1 

De acordo com Maria Aparecida, 

antigamente ela tinha um rádio que só 

funcionava bem à noite porque durante o 

dia a energia elétrica era fraca. 

Memória Memória 

Experiência 

de escuta 

S5.2 

Segundo Maria Aparecida, antes ela ouvia 

rádio à noite porque a energia elétrica era 

melhor. 

Dificuldade 

na sintonia 

Acesso à 

tecnologia 

S5.3 

Segundo Maria Aparecida, o rádio 

durante o dia tinha muitos chiados, mas 

mesmo assim ele ficava ligado o tempo 

todo. 

Tipo de 

escuta 

Experiência de 

escuta 

S5.4 
Segundo Maria Aparecida, hoje ela escuta 

rádio pelo aparelho tradicional. 

Tipo de 

aparelho 

Experiência de 

escuta 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 
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Quadro 15 – Exemplo 2 – Categorias inicial, intermediária e final do processo de ATD 

Código Reescrita 
Categoria 

Inicial 

Categoria 

Intermediária 

Categoria 

Final 

S7.1 

Segundo Vicentina, o primeiro aparelho 

em que ela se recorda de ter ouvido 

rádio foi um de madeira, parecido com 

um caixote, com apenas dois botões, um 

para ligar e outro para selecionar a 

estação. 

Tipo de 

aparelho 
Memória 

Experiência 

de escuta 
S7.2 

Segundo Vicentina, era preciso colocar 

a antena fora da casa em um lugar mais 

alto para a sintonia do rádio ficar boa. 

Dificuldade 

na sintonia 

Acesso à 

tecnologia 

S7.3 

De acordo com Vicentina, a família se 

reunia para ouvir o rádio que ficava na 

sala e até mesmo os vizinhos iam até a 

casa dela para ouvir. 

Influência 

da família 
Afeto 

S7.4 

De acordo com Vicentina, com o passar 

dos anos o aparelho foi substituído por 

um toca discos. 

Tipo de 

aparelho 
Desenvolvimento 

tecnológico 
Migração 

S7.5 

Segundo Vicentina, o novo aparelho 

tinha suporte para vinil e ela gostava de 

ficar ouvindo os discos. 

Sentimento 

em relação 

ao rádio 

Afeto 
Experiência 

de escuta 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Como exemplificação da transformação das categorias com base nos elementos 

teóricos e percepções do autor ao longo da pesquisa, a categoria intermediária “Memória” foi 

incluída na categoria final “Experiência de escuta” porque, conforme já discutido no Capítulo 

4, o lugar social da escuta radiofônica está ligado a experiências anteriores, relações sociais, 

tradições, partilhas e reverberações cotidianas. Ora, o cotidiano também é lugar memorial 

quando da percepção de escolhas, atitudes sociais, e delimitações temporais repetidas. Assim 

é preciso explicar que 

 

diferentes pesquisadores poderão fazer opções diferentes, ainda que 

investigando o mesmo fenômeno. Aceitando-se isso e se concebendo a 

realidade como algo em constante movimento e socialmente construída, 

compreende-se que em relação ao mesmo corpus podem ser derivadas várias 

estruturas de categorias válidas, ainda que todas podendo ter elementos 

comuns (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 139). 

 

A partir dos aspectos determinantes, das percepções do autor enquanto inserido na 

comunidade ouro-pretana e dos objetivos do estudo, foram definidas as categorias que 

facilitaram a terceira etapa do ciclo analítico da ATD. 
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Quadro 16 – Categorias intermediárias e finais do processo de ATD 

Categorias intermediárias Categorias finais 

Memória 

Experiências de escuta 

Experiência de escuta 

Afeto 

Interação com a rádio 

Acesso à tecnologia 

  

Consumo de notícias 

Localismo 
Laços culturais 

Cotidiano 

Interação com outros sujeitos 

  

Desenvolvimento tecnológico 

Migração Programação 

Tradicionalidade 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

 A última etapa processual da Análise Textual Discursiva busca combinar os elementos 

das fases de unitarização e categorização. Nessa etapa, o pesquisador, já conhecedor dos 

fragmentos textuais analisados, busca uma nova compreensão do todo. Dessa fase é resultante 

o metatexto que “representa um esforço de explicitar a compreensão que se apresenta como 

produto de uma combinação dos elementos construídos ao longo dos passos anteriores” 

(MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 34). O quadro seguinte (Quadro 13) apresenta um 

fragmento de metatexto formado pela categoria final experiência de escuta. 

 

Quadro 17 – Fragmento de Metatexto – Experiências de escuta 
(continua...) 

O primeiro aparelho de rádio que Vicentina se recorda de ter acesso foi um de madeira, 

parecido com um caixote, com apenas dois botões, um para ligar e outro para selecionar a 

estação. Além disso, a entrevistada recorda que era preciso colocar a antena fora da casa em um 

lugar mais alto para a sintonia do rádio ficar boa. Da mesma forma, Maria Aparecida rememora 

que suas primeiras experiências de escuta radiofônica eram mediadas negativamente pelas 

dificuldades de acesso a tecnologias, já que ela só ouvia o rádio à noite porque durante o dia a 

rede de energia elétrica era fraca, fazendo com que o rádio ficasse com muitos chiados. 
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 (continuação) 

De acordo com Del Bianco, a partir da década de 1930 o rádio começou a se popularizar 

no Brasil, mas mesmo assim, “o alcance limitado das ondas radiofônicas e o preço elevado do 

aparelho para a população de baixa renda” fez com que nas décadas de 1950 e 1960 ainda 

existissem poucos aparelhos receptores no país (DEL BIANCO, 1999, p. 2). Geraldo lembra que 

passou a ouvir rádio a partir da década de 1980 porque “antes não era qualquer um que tinha 

rádio porque não tinha condição de comprar, era caro” (GOMES G., 2019). 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Como forma de facilitar o uso deste procedimento de análise de dados por outros 

pesquisadores, a imagem que se segue desintrinca as etapas descritas e exemplificadas neste 

tópico a partir do processo emergente de construção de categorias. 

 

Figura 22 – Unidades e níveis de categorização em ATD 

 
Fonte: Adaptado de Moraes e Galiazzi (2016, p. 141). 
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O processo de ATD com base em categorias emergentes e não a priori costuma ser 

“mais trabalhoso, exigindo conviver com a insegurança de um caminho que precisa ser 

construído no próprio processo. Geralmente vai de categorias específicas, restritas e em 

grande número, a categorias cada vez mais amplas e em menor número” (MORAES; 

GALIAZZI, 2016, p. 140), como mostra a imagem anterior. A partir da fragmentação do 

corpus tem-se múltiplas unidades de sentido de dimensões e amplitudes variadas, sejam 

frases, parágrafos ou partes maiores dos textos. Esses fragmentos são organizados a partir de 

aspectos semelhantes, formando as categorias iniciais. Os vários subconjuntos vão sendo 

agrupados em conjuntos mais amplos e em número menor até as categorias finais. A 

unitarização e categorização servem como guia para estruturar o metatexto. “Sintetizando, 

pode-se afirmar que o sistema de categorias e subcategorias que emerge de uma análise 

textual discursiva servirá como macroestrutura para a construção do metatexto descritivo e 

interpretativo” (id. ibid.). Dessa forma, o texto final, fruto dos processos da Análise Textual 

Discursiva,  

 

surge a partir de movimentos recursivos de categorização e de expressão das 

novas compreensões, sempre em interlocução com teóricos e com a 

realidade empírica, visando a obter argumentos válidos e aceitos em 

comunidades de especialistas nos temas tratados. No mesmo movimento o 

autor se envolve numa reconstrução coletiva de discursos sociais que 

expressam modos de entendimento da realidade dos grupos em que está 

inserido (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 215). 

 

 No próximo tópico serão apresentadas compreensões captadas através do ciclo de 

análise qualitativa com base na ATD em consonância os resultados quantitativos prévios 

obtidos por meio dos questionários. Essas compreensões não podem ser previstas porque 

inferem múltiplas conexões e, assim, tornam a pesquisa de recepção uma experiência ainda 

mais desafiadora. 

 

5.2 O que em linguagem se exprime: análise dos dados 

 

Para Moraes e Galiazzi (2016, p. 147), a interpretação dos dados por intermédio da 

Análise Textual Discursiva pode ser realizada de duas maneiras: “a partir de um conjunto de 

pressupostos teóricos assumidos de antemão” ou “a partir das teorias emergentes” da própria 

análise. Devido às estratégias multimetodológicas adotadas e à multiplicidade de dados 

encontrados nos diferentes momentos do estudo, a escolha pela segunda alternativa é 
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naturalmente viável porque dessa forma “o pesquisador faz suas interpretações a partir das 

teorias que o próprio processo de análise lhe possibilita construir”, mas sem desprezar o 

arcabouço teórico enquanto unidade textual complementar. Como originários da pesquisa 

qualitativa, os dados do questionário também são considerados na análise como forma de 

contextualização e validação dos dados obtidos através das unidades textuais das entrevistas. 

 

O importante é que a teorização ajude a avançar na compreensão já existente 

dos fenômenos investigados. Isso significa que o processo de interpretação 

constitui, em si mesmo, uma forma de teorização, seja de compreender 

melhor ou ampliar teorias já existentes, seja de construção de novas visões 

teóricas (id. ibid.). 

 

A seguir são analisados os dados com base nas categorias finais definidas pelo 

processo da ATD levando em conta também esses tipos quantitativos de dados e os 

pressupostos teóricos. 

 

5.2.1 Experiências de escuta 

 

A maneira como as pessoas ouvem rádio se transformou ao longo dos anos. As 

mudanças tecnológicas e facilitação no acesso a aparelhos receptores possibilitaram que 

mesmo a população de localidades afastadas dos grandes centros tenha acesso à radidiofusão 

sonora. De acordo com Del Bianco, a partir da década de 1930 o rádio começou a se 

popularizar no Brasil, mas mesmo assim “o alcance limitado das ondas radiofônicas e o preço 

elevado do aparelho para a população de baixa renda” fez com que nas décadas de 1950 e 

1960 ainda existissem poucos aparelhos receptores no país (DEL BIANCO, 1999, p. 2). Em 

entrevista para a pesquisa, o morador do bairro Saramenha, Geraldo Gomes, lembra que 

passou a ouvir rádio a partir da década de 1980 porque “antes não era qualquer um que tinha 

rádio porque não tinha condição de comprar, era caro” (GOMES G., 2019). 

O primeiro aparelho de rádio que Vicentina se recorda de ter acesso na década de 1970 

foi um de madeira, parecido com um caixote, com apenas dois botões, um para ligar e outro 

para selecionar a estação. Além disso, a entrevistada recorda que era preciso colocar a antena 

do lado de fora da casa e em um lugar mais alto para a sintonia do rádio ficar boa: “A antena 

ficava num bambuzinho lá fora pra fazer ficar bom, colocava a antena lá em cima e pagava, 

não chiava nem nada” (OLIVEIRA V., 2019). Da mesma forma, Maria Aparecida rememora 

que suas primeiras experiências de escuta radiofônica eram mediadas negativamente pelas 

dificuldades de acesso a tecnologias, já que ela só ouvia o rádio à noite porque durante o dia a 
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rede de energia elétrica era fraca, fazendo com que o rádio ficasse com muitos chiados
79

. Já 

Ana Luisa, que teve acesso ao rádio já na década de 1990, afirma ter ouvido sempre em 

aparelhos não muito antigos, já com suporte para CD e que o modo de escuta com base em 

aparelhos não mudou. “Hoje eu continuo ouvindo assim. No celular eu não gosto não” (REIS, 

2019). 

Mesmo com todas as mudanças tecnológicas e com as novas possibilidades de escuta 

advindas dessas transformações, o rádio continua servindo como fonte de informação diária, 

como forma de conectar realidades e cotidianos e, por mais que o adjetivo pareça ultrapassado 

em meio a tantas interconexões disponíveis, o rádio ainda serve como companheiro para 

ouvintes como Conceição, que acha “muito ruim ficar numa casa sozinha em silêncio. Às 

vezes você quer ouvir som e escuta o pessoal falando no rádio é a mesma coisa que ter 

alguém conversando com você” (MATA, 2019). Euclides conta que trabalhou por muitos 

anos como segurança noturno em uma empresa localizada distante da área urbana e o rádio 

desempenhava o papel de companhia nessas noites: “Às vezes eu tava lá trabalhando de vigia 

na Serra de Capanema sozinho no meio do mato e ouvia. Eu chegava lá na Serra de 

Capanema, automaticamente o vigia que saía deixa o rádio ligado e ali ia a noite toda” 

(GOMES E., 2019). A esse respeito, o pesquisador Luiz Artur Ferraretto evidencia que as 

novas tecnologias não tiraram do rádio o caráter de companheiro do ouvinte, pelo contrário, 

as possibilidades de acompanhar o ouvinte em outros ambientes foram aumentadas, 

potencializando também esse caráter: 

 

Dos receptores tradicionais aos associados às chamadas novas tecnologias de 

informação e comunicação – cada vez, em realidade, menos novas –, a 

mensagem radiofônica acompanha o ouvinte, chegando a ele no 

radiorrelógio, que o desperta; no radinho de pilha, enquanto toma banho; no 

celular, em paralelo ao deslocamento por ônibus ou por lotação; no 

autorrádio do carro, em meio às agruras do trânsito das grandes cidades; via 

internet, na escuta paralela ao trabalho; e de dezenas de outras formas – 

todas conectando o público, simultaneamente, às atividades do cotidiano, ao 

mundo (FERRARETTO, 2014, p. 77). 

 

                                                
79

  Tecnicamente e simplificadamente, as emissoras AM podem ter melhor sintonia à noite porque não há 

interferência da ionosfera, uma camada alta da atmosfera terrestre com átomos ionizados pela radiação do 

sol. Essa ionização, durante o dia, absorve parte das ondas que vão em direção ao espaço. Durante a noite a 

ionização diminui e as ondas do rádio AM não são absorvidas e sim refletidas, possibilitando o alcance 

maior. “O alcance das ondas médias e curtas depende da reflexão dessas ondas nas camadas superiores da 

atmosfera. Ou seja, essas ondas devem se refletir diversas vezes tanto nas camadas superiores da atmosfera, 

quanto no solo, para atingir um receptor muito distante, oculto pela curvatura da Terra” (SILVEIRA, 2010, 

s.p). O fenômeno relatado pela ouvinte Maria Aparecida, entretanto, pode estar relacionado também com a 

distribuição inconstante de energia elétrica naquela época. 
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Os ouvintes entrevistados de maneira geral percebem que suas experiências de escuta 

foram sendo moldadas pelo acesso a novos aparelhos e tecnologias, mas que isso não 

modificou de forma direta a relação deles com o rádio. Os aparelhos usados por Maria 

Aparecida para ouvir a Rádio Itatiaia Ouro Preto foram sendo substituídos com o passar dos 

anos. O aparelho que era ouvido apenas na parte da noite foi substituído por um receptor com 

suporte para CD, mas que, segundo ela, fica sintonizado na emissora da cidade. “Os aparelhos 

mudaram muito, agora o som é outra coisa. Os rádios mais velhos pareciam uma caixa de 

marimbondo. Eu tinha um radinho de pilha que conforme a posição que ele ficava, ele falava, 

se mudasse de posição parava. [...] Hoje eu uso aquele ali, o rádio mesmo.” (ALBERGARIA, 

2019). Já Fátima Paiva continua ouvindo rádio em casa através de um aparelho bastante 

antigo: “o rádio que eu gosto de ouvir a Rádio Ouro Preto lá em casa de manhã é um rádio 

que deve ser mais velho do que eu” (PAIVA, 2019), mas no trabalho, onde normalmente ela 

escuta rádio ao longo da semana, o aparelho utilizado é portátil e mais novo.  

Geraldo sempre ouviu rádio através de aparelhos portáteis e sua experiência de escuta 

com base no aspecto tecnológico pouco mudou ao longo dos anos, já Euclides, que também 

usa rádios portáteis, evidencia que hoje é possível ter acesso outros tipos de aparelho, 

influenciando nos modos de escuta: “Quando eu comecei a escutar eram poucas marcas, não é 

igual agora que a tecnologia tá avançando. Eram esses radinhos de mesa, mas tinha radiola 

também. Tinha que colocar a antena lá fora, mas o som era muito melhor do que esses de hoje 

em dia” (GOMES, E., 2019). 

No geral a duração dos programas da Rádio Itatiaia Ouro Preto é ampla. Conforme o 

Quadro 5, publicado no capítulo 3, o Programa Antônio Carlos tem três horas de duração, já o 

programa Show da Tarde passa das quatro horas de duração. Essa é uma configuração 

tradicional das emissoras AM que influencia também nos modos de escuta de rádio. O gráfico 

seguinte mostra o tempo de sintonia diária dos ouvintes na Rádio Itatiaia Ouro Preto: 
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Gráfico 8 – Tempo diário de escuta da Rádio Itatiaia Ouro Preto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Esses dados, em conjunto com as entrevistas, mostram que os ouvintes normalmente 

dedicam uma faixa do dia para ouvir rádio, o que muda dependendo a ocasião e local de 

sintonia. No dia a dia Fátima escuta rádio pela manhã no trabalho, mas esclarece que quando 

está em casa esse tempo é bem maior: “Se eu estou em casa, na hora que eu levanto eu já ligo 

o rádio, aí só desligo seis horas da tarde, sete da noite” (PAIVA, 2019). Conceição também 

ouve na parte da manhã porque precisa sair de casa à tarde para trabalhar. Já Euclides deixa o 

rádio ligado o dia todo, mesmo que a atenção não seja concentrada. Esse tipo de escuta é 

semelhante ao de Vicentina: “Ligo de manhã, mais de manhã, e deixo ele ligado e vou fazer 

minhas coisas, mas aí quando vem uma coisa que eu quero ouvir eu corro pra perto” 

(OLIVEIRA V., 2019). 

Considerando os tipos de escuta propostos por Moles, citado por Ferraretto (2014), a 

escuta por seleção, quando o ouvinte dedica sua total atenção a determinado programa 

sintonizado no rádio, quase não existe entre os ouvintes respondentes do questionário. 78,7% 

das pessoas que responderam afirmaram sempre estar fazendo alguma outra atividade 

enquanto escutam rádio e se considerar os que à vezes têm esse hábito, a quantidade de 

ouvintes sobe para 95,7%, conforme indica o gráfico a seguir. 

 

 

 

 

45% 

21% 

19% 

13% 

2% 

Questão 20 - Durante quantas horas você ouve a Rádio 
Itatiaia Ouro Preto por dia? 

Até 2 horas por dia

De 2 a 4 horas por dia

De 4 a 6 horas por dia

De 6 a 8 horas por dia

De 8 a 10 horas por dia
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Gráfico 9 – Identificação do tipo de escuta 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Os sujeitos entrevistados para o estudo confirmam esse tipo de escuta, ainda que todos 

eles declarassem parar as atividades e aumentar o volume de som do aparelho quando algo 

lhes parecesse importante. Os irmãos Geraldo e Euclides são trabalhadores da área da 

construção civil e levam seus aparelhos portáteis para o local de trabalho. Segundo eles, parar 

ou não a atividade em decorrência de algo que estão ouvindo no rádio é definido a partir do 

tipo de conteúdo que está sendo veiculado. “Por exemplo, uma nota de falecimento, às vezes 

não é nada da sua família, mas pode ser um vizinho seu, um amigo, então nesse momento eu 

paro as atividades e vou ouvir” (GOMES G., 2019). Maria Aparecida, que concilia a escuta de 

rádio com o trabalho como costureira concorda com Geraldo: “Tem que parar pra ver o que é 

senão não dá né? [...] Adoro costurar com o rádio ligado. Dá pra conciliar os dois” 

(ALBERGARIA, 2018).  

Conceição ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto enquanto realiza os afazeres domésticos, 

mas também está sempre atenta às informações e, principalmente, na “hora certa”: “Eu não 

paro não. É lavando roupa, arrumando cozinha, arrumando casa e prestando atenção no que tá 

falando no rádio, no horário também porque fala a hora sempre, então eu vou cronometrando 

meu tempo e o serviço também” (MATA, 2019). A escuta radiofônica de Fátima e Ana Luisa 

se aproxima mais da atenção concentrada porque, para o trabalho que elas desempenham, é 

importante saber as notícias da cidade. A despeito disso, as duas afirmam que mesmo antes de 

terem começado a trabalhar na Câmara Municipal de Ouro Preto já ouviam a Rádio Itatiaia 

local por influência de familiares.  

78,70% 

4,30% 

17% 

Questão 16 - Você está fazendo outra atividade enquanto 
ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Sim

Não

Às vezes
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As experiências de escuta radiofônica muitas vezes estão baseadas em laços memoriais 

e afetivos. Para Maria Aparecida, “o rádio faz a gente lembrar de muita coisa, seja por 

música, transmissão da Semana Santa. Traz muita lembrança da cidade, de gente da gente que 

nem vive mais, mas conforme o que você ouve faz a gente lembrar deles” (ALBERGARIA, 

2018). Todos os entrevistados conseguiram relacionar, quando provocados, algum laço 

memorial ou afetivo que o rádio em dado momento tenha despertado neles e, em muitos dos 

casos, a música transmitida pelas ondas do AM é que faz esse papel. Para o musicólogo 

Antônio Jardim (2005), a memória e a música se relacionam de maneira muito aproximada. 

Segundo ele, “a memória tem na música o seu mais alto grau de realização, seja porque nesta 

se realiza concretamente, seja pelo fato de a música estabelecer um lugar privilegiado de 

realização da memória” (JARDIM, 2005, p. 31). A música tem a capacidade de despertar 

memórias de lugares, momentos e pessoas, daí sua concretude, o lugar privilegiado que ela 

tem na realização da memória. 

Conceição Aparecida se lembra de um medo quase irracional – nas palavras dela – que 

tinha quando tocava no rádio a música Pavão Mysteriozo, de autoria de Ednardo, de 1974. 

“Sempre cantava essa música de tarde, ali pras três horas começava essa música [...] não tem 

nada a ver, mas eu desligava a rádio. Agora eu ligo a rádio e quando toca essa música, muito 

difícil, eu lembro e começo a rir” (CONCEIÇÃO, 2019). As músicas também trazem 

lembranças para Fátima, principalmente as internacionais. Euclides ouve o programa Baú do 

Adair na Rádio Itatiaia Ouro Preto justamente porque a programação musical é constituída de 

músicas antigas: “O Baú do Adair à tarde é bom porque toca muita música daquelas antigas e 

a gente lembra daquele tempo. Teve uma música que tocou faz pouco tempo que eu lembrei 

de ouvir quando eu tava no meio da Serra de Capanema” (GOMES E., 2019). Já Vicentina 

afirma que são as músicas sertanejas que trazem lembranças do seu passado e que, por isso, 

ela gosta quando são executadas na parte da manhã na Rádio Itatiaia Ouro Preto. 

 

A gente cantava isso o dia inteiro lá em casa, na lavoura de cana, de café, a 

gente ia capinar cantando. Aquela Saudade de minha terra, eu aprendi essa 

música pequenininha, aquela Como eu chorei, eu aprendi porque a gente 

ouvia isso: Tonico e Tinoco, depois Leo Canhoto e Robertinho, eu sabia 

todas as músicas, todas, eu e minha prima [...]. A gente ouvia de propósito, 

pra decorar mesmo, pra aprender pra gente cantar no serviço, a gente ia 

panhar café, ia moer cana sempre cantando. Cantar não é bom? (OLIVEIRA 

V., 2019) 

 

As lembranças de Geraldo não se relacionam com a música, mas o transportam 

diretamente para a sensação de ouvir futebol pelo rádio:  
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Eu cansei de ouvir futebol no rádio e eu creio que tive mais sensação 

ouvindo futebol no rádio do que assistindo na televisão. Porque eu já assisti 

futebol no campo, então quando eu tava ouvindo no rádio eu conseguia 

imaginar ali, mas o locutor quando é bom de serviço ele consegue te 

emocionar (GOMES G., 2019). 

 

Como um parênteses no texto, é importante destacar a importância das transmissões 

esportivas no rádio como um fator determinante de experiências de escuta e de 

estabelecimento do meio no imaginário cotidiano dos brasileiros. A vinheta esportiva da 

Rádio Itatiaia anuncia o início do espetáculo e, às quartas-feiras e domingos, o rádio continua 

sendo ligado para ouvir às jornadas esportivas. O escritor Luís Fernando Veríssimo resume:  

 

Quem, como eu, se criou ouvindo aqueles artistas da emoção que irradiavam 

os jogos, nunca pôde aceitar outro estilo de narrar que não fosse o dramático 

latino. Lembro que na primeira vez em que fui ver um jogo até me 

decepcionei um pouco. Futebol no campo era emocionante, mas não era 

tanto como no rádio (VERÍSSIMO apud OTRIWANO, 2000, p. 1). 

 

A capacidade de criar imagens mentais e recriar, até com mais emoção, os 

acontecimentos em campo, fez do rádio esportivo um verdadeiro espetáculo e ajudou a 

consolidar o meio ainda na década de 1930. Ainda hoje “o torcedor não deixa de comparecer 

ao estádio, mas leva seu radinho, amigo fiel, para ajudá-lo a sentir a emoção do que está 

acontecendo no campo e seus arredores” (ORTRIWANO, 2000, p. 1). Essa experiência de 

escuta, como memória afetiva e sensorial, foi sendo transmitida entre gerações, assim como as 

principais formas de experiência de escuta radiofônica. 

Em diversos momentos as pessoas entrevistadas rememoram a decisiva influência de 

algum familiar para que elas criassem o hábito de escuta. Segundo Conceição Aparecida, sua 

influência para começar a ouvir rádio veio das duas avós. Ela rememora que uma delas 

andava durante o dia pelos cômodos da casa com um rádio portátil que funcionava à pilha e 

durante a noite ela ouvia no quarto. “A minha outra avó tinha um radinho de mesa, que era 

um radinho de madeira e ficava só no quarto dela. Eu comecei a ouvir mais por influência da 

avó” (MATA, 2019). A pesquisadora Mônica Kaseker, a partir dos estudos de Mannheim
80

, 

considera que integrantes de diferentes gerações familiares “realizam a transmissão da 

herança cultural acumulada. Essa transição é um processo contínuo e cada novo indivíduo 

entra de forma diferente em contato com a herança acumulada” (KASEKER, 2010, p. 50-51). 

                                                
80

  MANNHEIM, Karl. O problema sociológico das gerações. Trad. Cláudio Marcondes. In: FORACCHI, 

Marialice M. (org.). Karl Mannheim: Sociologia. São Paulo: Ática, 1982. 
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A experiência de escuta radiofônica, nesse sentido, pode ser considerada também uma 

herança cultural transmitida, nesse caso, pela avó de Conceição. Nesse sentido, o sociólogo 

Norbert Elias ilustra: 

 

Os pais, filhos de pais, são seguidos por filhos e as mães, por filhas. Trata-se, 

na verdade, de um fluxo contínuo, uma mudança mais rápida ou mais lenta 

das formas vivas; nele, só com grande dificuldade o olhar consegue discernir 

um ponto fixo (ELIAS, 1994, p.20). 

 

 Com exceção de Euclides e Maria Aparecida, todos os outros entrevistados citam a 

influência de algum familiar para o começo do hábito de ouvir rádio. Fátima Paiva recorda 

que começou a ouvir rádio por influência dos pais:  

 

Eu comecei a ouvir rádio muito novinha, eu tinha uns quatro anos. Foi por 

influência de pai porque a gente morava na roça aí tinha que ligar o rádio 

quatro horas da manhã pra ouvir um programa daquele Zé Béttio. O pessoal 

da roça todo mundo ouvia. Então foi assim. [...] Meu pai adorava rádio. 

Minha mãe também. Ligava e ficava o dia todo, ainda mais que não tinha 

televisão. E hoje eu fico com o rádio ligado o dia inteiro (PAIVA, 2019).  

 

Até mesmo Ana Luisa, que já nasceu em meio a outras possibilidades de consumo 

midiático, como a televisão, cita a influência do pai e da mãe para a escolha e o hábito de 

ouvir rádio. Vicentina lembra que começou a escutar rádio depois que um dos seus irmãos 

comprou um aparelho que foi prontamente instalado na sala de sua casa em uma zona rural 

distante dos centros urbanos. Desde então a família e os vizinhos passaram a se reunir para 

ouvir o rádio que ficava no ponto central da casa. Maria Aparecida não soube explicar como 

começou a ouvir rádio, mas se lembra que quando era criança já ouvia e se limita a dizer que 

“foi por mania mesmo”. Ela completa: “É porque eu gosto muito de música e no rádio tem 

música o dia todo, né? A gente acompanhava novela no rádio quando não tinha televisão, era 

bom demais, toda vida gostei de um rádio. Todo lugar que eu vou tem que ter um rádio 

ligado” (ALBERGARIA, 2018). 

Outro aspecto importante que pode ser evidenciado no campo das experiências de 

escuta é a relação de proximidade que os ouvintes desenvolvem com os locutores. Ferraretto 

explica que 

 

o comunicador acompanha donas de casa, idosos, motoristas de táxi, 

operários…, quebrando a solidão do dia a dia com uma programação 

marcada por doses de assistencialismo, entretenimento, fofocas a respeito de 

artistas, horóscopo, noticiário policial, serviço e canções de apelo fácil. E faz 
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a intermediação na tentativa de resolver problemas: do transporte deficiente 

na periferia à localização de algum parente perdido na vertiginosidade da 

vida contemporânea (FERRARETTO, 2014, p. 75). 

 

Nas rádios locais essa sensação de proximidade é amplificada porque o comunicador 

geralmente é uma figura conhecida da população. Ao ser questionada sobre a permanência 

dos locutores nos mesmos programas por muitos anos, a entrevistada Maria Aparecida não 

titubeia ao responder que  

 

eles ficam como se fossem pessoas da gente, sabe? Você fala em Antônio 

Carlos como se estivesse falando de um filho. Outro dia eu tava no Siame
81

, 

aprendendo a fazer uns negócio lá e ele apareceu, eu falei com ele: 

"Ó,  minhas panelas já queimaram muitas vezes por sua culpa". E ele falou: 

"Uai, por quê?". "Uai, porque você fica falando, eu fico escutando, quando 

vou ver a comida já queimou". Aí ele começou a rir. E quantas vezes, muitas 

vezes, eu já deixei a panela queimar porque tava escutando ele falar? Chega 

lá o arroz já era... (ALBERGARIA, 2019). 

  

A interação é considerada aqui como uma experiência de escuta porque é uma reação 

do ouvinte ao conteúdo veiculado, porque parte de uma relação já assinalada entre, emissora 

(ou comunicador) e audiência. É fato que no cenário de convergência o ouvinte ganhou mais 

possibilidades de interagir com a emissora, porém isso não se dá de forma direta, não é só 

porque o ouvinte tem acesso facilitado a ferramentas e dispositivos que possibilitam a 

interação que ele vai de fato consolidar esse diálogo.  

Nesse sentido, o comunicador tem papel fundamental nas formas de interação do 

ouvinte com a emissora ou com determinado programa porque, ao usar linguagem 

aproximada do seu ouvinte na interlocução, ele “vai oferecendo emoções e reações emuladas 

com a voz em um diálogo imaginário marcado por um caráter informal” (FERRARETTO, 

2014, p. 76) e criando certo laço de confiança com a audiência que se sente motivada a 

corresponder. Essa informalidade e a proximidade (também física) com as pessoas da cidade 

faz com que elas se sintam parte da emissora, já que os comunicadores, e a rádio como um 

todo, fazem parte do dia a dia delas: “Uma coisa que eles têm é que o povo liga muito 

pedindo música e logo que pede, qualquer música que pede num instante eles atendem. E dá 

aniversário de todo mundo da cidade, porque ele conhece todo mundo” (ALBERGARIA, 

2018). 

                                                
81

  O Serviço Interprofissional de Atendimento à Mulher (Siame) foi criado em 1996 para apoiar mulheres 

vítimas de violência. Hoje, além da assistência prestada a essas mulheres, são oferecidas diversas oficinas de 

artesanato também para pessoas não atendidas pelo instituto (RESENDE, 2011). 
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Entre os ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto participantes da pesquisa, 70% afirmam 

já ter interagido de alguma forma com a emissora, conforme indica o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 10 – Interação dos ouvintes com a Rádio Itatiaia Ouro Preto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

As formas de interação no cenário de convergência ganham novas configurações, 

tendo em vista que vão desde a ligação telefônica ao vivo durante o programa até os 

comentários nas páginas da emissora nas redes sociais online. A pesquisa abarca a 

classificação dos tipos de interatividade proposta por Lopez e Quadros (2015) para entender 

como as experiências de escuta dos ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto são mediadas pela 

relação dialógica, espontânea ou reacional. Segundo as autoras, os tipos de interação são 

divididos, em primeira instância, em Interatividade e Participação, definições que se 

desdobram em outras categorias com base no modo como se dá a interação. O quadro a seguir 

pormenoriza os tipos de interação
82

: 

 

 

 

 

 

                                                
82

  No artigo originário as autoras descrevem de modo minucioso cada um desses tipos. Aqui eles serão 

explorados com base nas experiências de escuta dos ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto verificadas ao 

longo da análise. O fato de esses tipos não serem pormenorizados não compromete o entendimento desse 

ponto da pesquisa. De qualquer modo, é recomendável a leitura do texto completo. 

Sim 
70% 

Não 
30% 

11 - Você já interagiu de alguma forma com a Rádio 
Itatiaia Ouro Preto? 
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Quadro 18 – Classificação dos tipos de interatividade e participação radiofônica no 

cenário da convergência 

 
Fonte: Lopez e Quadros (2015, p. 172). 

 

Para as autoras, com base nos estudos de Klöckner (2011)
83

, a diferença entre 

interatividade e participação está na temporalidade e intencionalidade da interação e da 

atenção concentrada do ouvinte. “A participação não demanda a intenção de interagir e pode 

ser observada, por exemplo, na mera citação do nome do ouvinte no ar” (id. ibid.), enquanto a 

interatividade exige do ouvinte a vontade de interagir no mesmo tempo e espaço que o 

comunicador e a atenção ao conteúdo originário da interação. É importante marcar, para o 

melhor entendimento do disposto, que essa classificação proposta pelas autoras e adotada por 

este estudo considera o rádio como um meio expandido e as formas dialógicas deslocadas 

para além da conversa ao vivo entre comunicador e ouvinte. Assim, também são consideradas 

como interações entre ouvinte e rádio comentários em redes sociais online, sites e conversas 

por WhatsApp, por exemplo, mesmo sem relação com o conteúdo sonoro.  

O gráfico seguinte mostra que os ouvintes utilizaram diferentes ferramentas e 

dispositivos para interagir com a Rádio Itatiaia Ouro Preto: 
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  KLÖCKNER, Luciano. Nova retórica e rádio informativo: estudo das programações das emissoras TSF-

Portugal e CBN-Brasil. Porto Alegre: Evangraf, 2011. 
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Gráfico 11 – Modos de interação dos ouvintes com a Rádio Itatiaia Ouro Preto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

A grande maioria dos ouvintes que interage com a Rádio Itatiaia Ouro Preto o faz por 

ligação telefônica, como demonstra o gráfico 10 e confirma Maria Aparecida: “Liguei lá pra 

saber um telefone e já ganhei um prêmio porque um dia ele tocou uma música antiga e falou 

que quem soubesse a música era pra ligar lá” (ALBERGARIA, 2018). Segundo a 

classificação proposta por Lopez e Quadros (2015), nas duas vezes em que Maria Aparecida 

ligou para a rádio houve interatividade dialógica, sendo dialógica simples na primeira vez 

porque não houve interferência no conteúdo sonoro e, na segunda vez, pode ser considerada 

como dialógica imediata porque aconteceu de forma pública e com interferência na 

programação sonora. 

Um indicador bastante relevante presente no gráfico anterior ajuda a dimensionar a 

importância da proximidade da rádio com os ouvintes: a porcentagem de respondentes que 

afirmaram ter interagido indo pessoalmente à sede da emissora. O número de pessoas que 

interagiu dessa maneira supera a quantidade que usou as redes sociais online para esse fim e 

se aproxima do número de ouvintes que interagiu por WhatsApp. A identidade ouro-pretana 

como cidade histórica foi concebida pela população a partir dos 

 

vestígios dos processos sociais impressos no território, referência de uma 

população heterogênea, capaz de reconhecer neles sua história e identidade. 

Vestígios capazes de ser reconhecidos, criando um sentido de pertencimento 

a um território, com base na cultura e história — referenciais que vinculam o 

cidadão ao lugar e criam identidades (MOTTA, 2002, p. 126-127). 
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Assim, o sentimento de pertencimento à cidade é muito forte entre os habitantes de 

Ouro Preto e pode ajudar a explicar esse dado. No caso da relação com a Rádio Itatiaia Ouro 

Preto, é um sentimento de pertencimento tripartite, já que ao mesmo tempo em que as pessoas 

se sentem parte da cidade, elas também reconhecem a emissora como parte desse mesmo 

lugar e, muitas vezes, como parte de seus próprios cotidianos representados nos sons, nas 

falas e nos silêncios da rádio
84

. Assim, o ato de ir pessoalmente à sede da Rádio Ouro Preto 

tem a mesma dimensão de ir a algum outro lugar da cidade. Martín-Barbero evidencia o 

sentimento de pertencimento com relação ao bairro, sentimento que, no caso de Ouro Preto, 

pode ser estendido à cidade: 

 

É no bairro que a pessoa é alguém, tem um nome, tem uma vida, tem uma 

história, é filho de fulano, é pai de beltrano; [...] De maneira que a vida 

cotidiana, obviamente, não fica na casa, não fica no bairro, mas, tecido de 

reconhecimentos sociais, tem como seu espaço produtivo, como seu espaço 

criativo, o espaço do bairro (MARTÍN-BARBERO, 1995, p.60). 

 

É importante o dado relativo à interação feita de forma presencial, mas também é 

preciso evidenciar que 14,9% dos ouvintes que já interagiram com a rádio afirmaram que o 

fizeram pelas redes sociais online. Com a possibilidade de acesso e a inserção da emissora de 

maneira mais efetiva nesses canais, conforme será explicitado no adiante, os ouvintes também 

passaram a interagir mais com a rádio através dessas plataformas. As iniciativas interativas 

partindo da emissora usando redes sociais digitais (transmissões ao vivo no Facebook, 

podcasting via rádio social, por exemplo) são recentes. A figura a seguir demonstra formas de 

interatividade do tipo reacional simples, sendo respostas dos ouvintes à ação interativa da 

Rádio Itatiaia Ouro Preto de transmitir o Jornal da Manhã ao vivo pelo Facebook. Não houve 

interferência no conteúdo sonoro e a interação aconteceu apenas pela rede social online. 

 

  

                                                
84

  O pesquisador tem interesse em investigar essas dimensões do reconhecimento, por parte da população 

interiorana, do próprio cotidiano reverberado pelo rádio local. 
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Figura 23 – Interação de ouvintes via Facebook 

 
Fonte: Rádio Itatiaia Ouro Preto (2019). 

 

Ao ouvir na íntegra o programa que gerou os comentários, é possível afirmar que “não 

há um diálogo entre ouvinte e rádio, apenas a reação do primeiro a uma chamada à interação 

da emissora, ou seja, o ouvinte apenas atende ao convite à interação da rádio, sem que a partir 

disso se mantenham trocas comunicacionais” (LOPEZ; QUADROS, 2015, p. 175). Em 

análise ulterior a esta pesquisa, é interesse do autor explorar prioritariamente os tipos de 

interação presentes na relação do ouvinte com a Rádio Itatiaia Ouro Preto. 

A proximidade das pessoas com os locutores, as formas de interação, a preocupação 

com notícias importantes da vida diária que definem o tipo de escuta radiofônica dos ouvintes 

da Rádio Itatiaia Ouro Preto são elementos que relacionam diretamente este subtópico com 

algumas tangentes que serão discutidas nos próximos parágrafos, tratando especificamente 

das questões relacionadas à categoria localismo definida através da ATD. 

 

5.2.2 Localismo
85

 

 

O local é tratado ao longo da pesquisa como lugar geográfico, mas também como 

lugar de trocas sociais e valores tradicionais. Para o geógrafo Milton Santos, “a localidade se 

opõe à globalidade, mas também se confunde com ela. O mundo, todavia, é nosso estranho. 

                                                
85

  A partir dos pensamentos da tradição sociológica, “o termo ‘local’ e suas derivações ‘localidade’ e 

‘localismo’ têm sido geralmente associados com a noção de um espaço particular, delimitado, um território 

com um jogo de relações sociais muito estreitas estruturadas em torno de fortes laços [...]. Geralmente se 

presume a existência de uma identidade cultural estável, homogênea e integrada, que resulta não só 

particularizada, mas também extremamente duradoura” (FEATHERSTONE, 1995, p. 104, tradução nossa). 
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Entretanto se, pela sua essência, ele pode esconder-se, não pode fazê-lo pela sua existência 

que se dá nos lugares” (SANTOS, 2002, p. 321-322). Assim o local se faz mundo através da 

essência das representações cotidianas. 

Neste tópico proveniente das classificações finais encontradas na primeira fase do 

processo de ATD, são evidenciadas associações com o cotidiano, laços culturais, interação 

entre os sujeitos ao redor da rádio e consumo de notícias. 

As emissoras locais têm capacidade de reforçar laços socioculturais porque a rádio 

“está centrada na vida social, econômica, política e cultural de sua área de abrangência e 

também em tudo o que ocorre em seu exterior e que tenha repercussões na vida da 

comunidade” (CEBRIÁN HERREROS, 2001, p. 98, tradução nossa
86

). O diretor promocional 

da Rádio Itatiaia Ouro Preto, Daniel Pedrosa, em entrevista concedida ao autor, evidencia que 

a emissora, nesses termos, se considera uma mídia local. 

 

Sim, somos uma mídia local, temos o nosso jornalismo que procura sempre 

evidenciar os fatos ocorridos na região dos inconfidentes, principalmente, 

Ouro Preto e Mariana. Também o programa de maior audiência (programa 

Antônio Carlos) tem o serviço de levar a reclamação do ouvinte ao ar, 

ajudando muitas vezes resolver problemas que o poder público não resolve, 

ou mesmo cobrando do poder público a solução dos mesmos. Além de 

outros programas como o Itatiaia Esporte, com Luiz Gonzaga, que cobre o 

esporte amador da região e é um dos mais premiados por isto (PEDROSA, 

2019). 

 

O modelo de programação da Rádio Itatiaia Ouro Preto descrito no Capítulo 3 da 

pesquisa através de escuta sistematizada também demonstra essa configuração da emissora 

como mídia local centrada na vida cotidiana da cidade. Quando questionado sobre suas 

principais fontes de informação, Geraldo não hesita em afirmar que “é o rádio. É a Rádio 

Ouro Preto. Não tem jeito de falar que não é. Se você quer ficar bem informado sobre sua 

cidade não dá pra ouvir rádio de BH, Inconfidência igual a gente ouvia antes de ter a Rádio 

Ouro Preto (GOMES, G., 2019). Para 80,9% dos ouvintes que responderam ao questionário a 

Rádio Itatiaia Ouro Preto reflete bem o cotidiano da cidade e apenas 4,2% discordam da 

assertiva conforme indica o gráfico seguinte: 

 

 

 

 
                                                
86

  No original: Se centra en la vida social, económica, política y cultural de cada lugar o bien en todo cuanto se 

genera en el exterior con repercusiones en la vida de la localidad. 
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Gráfico 12 – Inserção da rádio no cotidiano da cidade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

As informações veiculadas pela Rádio Itatiaia Ouro Preto tratam prioritariamente de 

assuntos que influenciam na vida diária da população, delimitando então as configurações do 

local como o circundante ao que está presente no cotidiano. É nesse sentido que, 

 

quando nos referimos ao ‘local’, imaginamos um espaço restrito, bem 

delimitado, no interior do qual se desenrola a vida de um grupo ou de um 

conjunto de pessoas. Ele possui um contorno preciso, a ponto de se tornar 

baliza territorial para os hábitos cotidianos. O ‘local’ se confunde, assim, 

com o que nos circunda, está ‘realmente presente’ em nossas vidas. Ele nos 

recorta com sua proximidade, nos acolhe com sua familiaridade (ORTIZ, 

2000, p. 54). 

 

Os ouvintes entrevistados concordam que o local evoca o município como um todo e 

fazem questão de lembrar a importância da rádio também para os distritos. As populações 

desses lugares são muito ativas na relação com a Rádio Itatiaia Ouro Preto e, cabe destacar, 

que serão as principais afetadas com o processo de migração. Maria Aparecida dimensiona 

que a rádio “é local porque é daqui, é de Ouro Preto e dá notícia dessa redondeza toda. No 

Salto, Lavras Novas, Mariana, tudo desses lugares ela noticia. Se tem uma notícia importante, 

ela dá notícia de tudo” (ALBERGARIA, 2018) e Conceição completa: “a gente fica sabendo 

de falta d'água nos distritos, se aconteceu alguma coisa em Antônio Pereira, no Salto
87

, esse 

negócio que aconteceu de a barragem romper em Bento Rodrigues, lá não sei onde. Muitas 

                                                
87 Santo Antônio do Salto (ou apenas Salto), Antônio Pereira e Lavras Novas são distritos de Ouro Preto. 
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vezes ele fala de um local onde aconteceu alguma coisa ou tá precisando de alguma coisa eu 

nem sei onde que é, e é um distrito de distrito” (MATA, 2019). 

Embora se volte para notícias locais, incluindo os distritos ouro-pretanos, em alguns 

momentos da programação também são veiculadas informações de outras cidades, mas, 

segundo Daniel Pedrosa, não da mesma forma e frequência que são noticiados os 

acontecimentos de Ouro Preto. Vicentina diz gostar desse formato de programação noticiosa: 

“eu gosto do que ela faz: ela dá a notícia daqui direitinho e depois vai passando de hora em 

hora notícia de Minas, do mundo” (OLIVEIRA V., 2019). Além disso, para 80,1% dos 

ouvintes, a Rádio Itatiaia Ouro Preto tem credibilidade para veicular as notícias da cidade, 

sendo considerado fator importante para que essas pessoas continuem ouvindo a rádio mesmo 

após a migração, conforme aponta o gráfico
88

 a seguir: 

 

Gráfico 13 – Escala de importância do quesito credibilidade para os ouvintes da  

Rádio Itatiaia Ouro Preto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Para Euclides, a proximidade é argumento importante para a confiabilidade na 

exatidão das notícias veiculadas pela Rádio Itatiaia Ouro Preto: “A notícia tá aqui, eles 

também, então a notícia chega na hora. Pra gente que é da cidade, quando ouve a notícia na 

Rádio Ouro Preto, recebe muito melhor porque quando a rádio daqui fala você sabe de que 

                                                
88

  A pergunta que gerou o gráfico é do tipo “escala”, onde os respondentes podem dar uma nota de 1 a 5 para o 

grau de importância de alguns fatores relativos à Rádio Itatiaia Ouro Preto. 

6,4% 0,0% 
12,8% 

19,1% 

61,7% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Não é
importante

É muito
Importante

Classifique os fatores a seguir quanto ao grau de importância para que 
você continue sendo ouvinte da Rádio Itatiaia Ouro Preto: 

Questão 52 - A Itatiaia Ouro Preto tem credibilidade 



 
 
 

142 

 

ponto da cidade está falando, já uma rádio de fora não localiza tão bem” (GOMES, E., 2019). 

Fátima concorda e evoca novamente a importância do comunicador nessa formação da 

relação de confiabilidade entre rádio e ouvinte: “Dos locutores da Itatiaia, de Ouro Preto, a 

gente ouve falar nas roças, agora dessas outras rádios a gente não ouve falar” (PAIVA, 2019). 

Ao atestar a confiança nas notícias veiculadas pela Rádio Itatiaia Ouro Preto, 

Conceição se refere às fontes jornalísticas para justificar que a emissora local tem mais 

capacidade de transmitir fielmente as informações da cidade que emissoras de outras regiões 

porque ela “sabe até quem vai poder falar e dar a notícia certa” (MATA, 2019). Nesse sentido, 

Debora Cristina Lopez (2009) afirma que  

 

as fontes podem ser classificadas conforme sua aproximação geográfica, 

sendo locais, nacionais ou internacionais: No rádio existe uma tendência de 

localizar as informações nacionais e internacionais. Desta forma é possível 

mostrar ao ouvinte como esses eventos afetam seu cotidiano e assim atender 

a um dos princípios fundamentais desse meio de comunicação. O que 

diferencia mais essas fontes é o acesso a elas. Fontes locais podem ser 

consultadas de maneira direta, através de contato pessoal do jornalista, da 

sua presença no palco de ação, ou ainda através de contato telefônico. Já as 

fontes nacionais e internacionais são menos acessíveis ao jornalista, que 

prescinde da mediação tecnológica – seja ela através de contato telefônico, 

da internet ou de fontes externas, como outros meios de comunicação e 

agências de notícias – para realizar sua apuração (LOPEZ, 2009, p. 108). 

 

No radiojornalismo local as principais fontes tendem a ser autoridades da cidade e 

órgãos oficiais que são vistos como mais confiáveis pela população. A confiabilidade 

adquirida pela emissora vem, em grande medida, da qualidade das notícias e da profundidade 

da apuração. Ana Luisa aponta também que a proximidade contribui para a veracidade das 

informações veiculadas “por causa desse índice alto de audiência. O pessoal escuta muito, 

então se ela errou logo todo mundo fala na hora que tá errado” (REIS, 2019).  

Em cidades pequenas os boatos e as informações repassadas boca a boca muitas vezes 

chegam mais rápido do que a notícia veiculada pela rádio que faz uma apuração séria e 

aprofundada, por isso muitas vezes as pessoas escutam rádio para confirmar alguma 

informação que chegou aos seus ouvidos por outras fontes. Maria Aparecida sintetiza: 

 

Às vezes a gente ouve alguém falar alguma coisa que não tem muita certeza 

e liga o rádio que daqui a pouco a gente fica sabendo [...]. A gente ouve 

muito boato. Esses dias mesmo alguém me falou que caiu um barranco ali 

em cima perto do Veloso e eu fui e liguei o rádio pra conferir se era verdade 

(ALBERGARIA, 2018). 
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É nesse sentido que 78,7% dos ouvintes que responderam ao questionário consideram 

que as notícias transmitidas pela Rádio Itatiaia Ouro Preto são verídicas e que esse é um 

quesito importante para que eles continuem ouvindo a rádio após a migração para FM, como 

mostra o gráfico seguinte: 

 

Gráfico 14 – Escala de importância do quesito veracidade para os ouvintes da  

Rádio Itatiaia Ouro Preto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Fica visível a partir dos dados explicitados anteriormente que a confiabilidade e 

sensação de veracidade das notícias transmitidas pela Rádio Itatiaia Ouro Preto partem da 

aproximação da emissora ao cotidiano ouro-pretano. Além disso, o imediatismo é um fator 

fundamental para que os ouvintes confiem na veracidade da informação veiculada pela rádio, 

já que “é difícil confirmar porque a rádio é quem dá a informação primeiro. O jornal 

impresso, por exemplo, só vai sair na sexta” (REIS, 2019). A veracidade e a credibilidade 

andam em conjunto com as convenções pré-estabelecidas entre o ouvinte e a emissora, no 

caso das rádios. O pesquisador Mozahir Bruck trata dos contratos de leitura
89

 para explicar, 

entre outras questões, a credibilidade dos “veículos” de comunicação, considerando que, 

 

                                                
89

  “Os contratos podem ser entendidos como um acordo afetivo-intelectivo que os media e públicos 

estabelecem entre si. Os contratos revelam a opção do receptor não apenas por um modo de se mostrar o 

mundo, mas denotam definições a partir de identificações e representações que se estabelecem a partir do 

político e do ideológico, da ética e a moral, o estético e o psicológico” (BRUCK, 2003b, p. 1). 
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dentro da praxis comunicativa, os contratos revelam-se na credibilidade que 

determinados veículos alcançam, as concessões que são obrigados a fazer em 

termos de programação em função de exigências do público, a exigência do 

estabelecimento de uma “identidade estética” e explicitação das maneiras de 

abordagem das coisas do mundo (BRUCK, 2003b, p. 1). 

 

Ainda no tocante a esses acordos, é importante considerar que a Rádio Itatiaia Ouro 

Preto presta também um papel assistencialista típico das rádios locais e, mais uma vez, a 

confiança que a população tem nos comunicadores se coloca à mostra, como explica Maria 

Aparecida: “Hoje na programação da manhã toda ele tava pedindo uma cama hospitalar pra 

uma pessoa que tá doente na Bauxita. Ele pede cama, ele pede remédio, pede tudo e num 

instantinho ele consegue. [...] Hoje ele pediu essa cama e amanhã ou depois ele fala que já 

conseguiu” (ALBERGARIA, 2018).  

A maioria dos entrevistados afirmou já ter colaborado com alguma pessoa ou 

instituição social porque ouviu a solicitação na Rádio Itatiaia Ouro Preto. Conceição relembra 

que, quando seu filho já tinha crescido, doou o antigo berço para uma pessoa que necessitava 

atendendo a um pedido veiculado pela rádio e foi também através de um chamado da 

emissora que Vicentina soube das dificuldades passadas por um projeto assistencial conhecido 

na cidade e que tinha atendido seus filhos na infância: “O Antônio Carlos tá fazendo 

campanha falando que apoia e que o Projeto Sorrir tá passando por dificuldade. É recente essa 

campanha e eu sempre falo com todo mundo que se der vamos ajudar o Projeto” (OLIVEIRA 

V., 2019). Esses aspectos demonstram que a emissora está inserida na vida social cotidiana da 

cidade. O sociólogo Norbert Elias afirma que 

 

as ideias, convicções, afetos, necessidades e traços de caráter produzem-se 

no indivíduo mediante a interação com os outros, como coisas que compõem 

seu “eu” mais pessoal e nas quais se expressa, justamente por essa razão, a 

rede de relações de que ele emergiu e na qual penetra. E dessa maneira esse 

eu, essa “essência” pessoal, forma-se num entrelaçamento contínuo de 

necessidades, num desejo e realização constantes, numa alternância de dar e 

receber (ELIAS, 1994 p. 36). 

 

A rede de relações cotidianas de um lugar são produzidas a partir de variantes 

entrelaçadas, sejam afetivas, memoriais, “ideológicas”, políticas, culturais, históricas ou 

territoriais. O rádio nesse tocante tem a capacidade de se voltar para seu lugar originário e 

reforçar essas variantes. Maria Aparecida é categórica ao afirmar que a Rádio Itatiaia Ouro 

Preto deveria se voltar para notícias da cidade: “Eu gosto de ouvir notícia de Ouro Preto, 

notícia sobre o que acontece perto daqui e que influencia o dia a dia da gente. Notícia do 
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Brasil e do Mundo eu vejo na televisão” (ALBERGARIA, 2018). Assim como Maria 

Aparecida, a maior parte dos ouvintes que responderam o questionário afirmou que ouve a 

Rádio Itatiaia Ouro Preto para receber informações sobre os acontecimentos da cidade, o que 

reforça a importância da emissora enquanto mídia local.  

 

Gráfico 15 – Interesses ao ouvir a Rádio Itatiaia Ouro Preto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Todos os entrevistados afirmam reconhecer como realidade local a realidade da cidade 

onde eles vivem, reforçando que o entendimento de local enquanto território geográfico não 

pode ser descolado daquele que concebe o local enquanto território de disputa e de construção 

de sociabilidades. López García reforça que  

 

o local evoca aquilo que se pode ver, tocar, aprender e, portanto, ser 

compreendido. Sem dúvida, é a partir dos espaços locais que se definem os 

contornos da vida diária, onde se constrói a personalidade social e onde se 

faz a aprendizagem social. Nesse cenário de proximidade, privilegiado para a 

diversidade e a particularidade, é onde o social, o cultural e o político 

parecem reencontrar-se prioritariamente (LÓPEZ GARCÍA, 1999, p. 247, 

tradução nossa
90

).  

 

                                                
90

  No original: Deste xeito, podemos dicir que o local, tamén neste escenario que facilita a globalización, segue 

evocando aquelo que se pode ver, tocar, aprender e, polo tanto, ser compreendido. Sen dúbida, desde os 

espacios locais é desde onde se definen os retos da vida diaria, onde se constrúe a personalidade social e onde 

se fai aprendizaxe social. Neste escenario de proximidade, privilexiado para a diversidade e a particularidade, 

é onde o social, o cultural e o político parecen reencontrase de xeito prioritário. 
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O local nesse sentido evoca a vida cotidiana da população e a rádio tem capacidade de 

demarcar aspectos do dia a dia e reforçar costumes construídos socialmente. Essa 

característica ainda aproxima a emissora dos ouvintes que a veem como uma força importante 

dentro do extrato social da cidade: 

 

Hoje mesmo uma mulher ligou da Bocaina, um lugar pequenininho aqui 

perto de Cachoeira (minha filha mora lá), falando que estão sem sinal de 

telefone. Ele pôs ela direto no ar e falou que ia cobrar pra ela. Eu falo que 

essa rádio ajuda muito. Minha água ficou vazando aqui, eu liguei uma 

cinquenta vezes pra prefeitura e não resolveu, eu liguei uma vez pra rádio, 

ele falou lá e no outro dia eles vieram. Eu sempre falo que se tá pedindo 

alguma coisa na prefeitura e não faz, liga pro Antônio Carlos que é só ele 

falar que o negócio resolve (ALBERGARIA, 2018). 

 

Para Conceição Aparecida e Vicentina, o rádio serve até mesmo como um relógio, o 

decorrer da programação é que determina o horário dos afazeres diários. “Meu rádio é meu 

relógio, acompanho a hora pelo rádio. Já sei o horário dos programas, então deu dez horas eu 

vou fazer almoço” (OLIVEIRA V., 2019). Já os outros entrevistados veem na rádio uma 

forma de saber sobre acontecimentos muito próximos que influenciariam diretamente em seus 

cotidianos. O lugar social da escuta cotidiana é compartilhado e, segundo todos os ouvintes 

entrevistados, as informações veiculadas pela Rádio Itatiaia Ouro Preto se transformam em 

assunto da vida diária. As notícias veiculadas ganham lugar nas conversas entre vizinhos, 

familiares e colegas de trabalho e, mais recentemente, na arena ampliada das redes sociais 

online.  

Quando perguntada sobre essas relações sociais em torno da emissora, Vicentina 

confirma que os assuntos ouvidos na rádio são reverberados nas conversas cotidianas: “Eu e 

minha comadre então, nós somos fieis à Rádio Ouro Preto. Então uma ouve de um lado e 

outra de outro, falou no rádio nós estamos sabendo” (OLIVEIRA, V., 2019). Nesse fragmento 

da entrevista reproduzida aqui, a ouvinte trata de uma questão importante para as emissoras, 

sobretudo as tradicionais: a fidelidade da audiência. Em estudo realizado com base nos 

ouvintes da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Nair Prata (2000) evidencia cinco aspectos 

determinantes para uma audiência fiel, sendo: seriedade, qualidade, credibilidade, 

interatividade e tradicionalidade. Ao longo de toda essa análise é possível identificar essas 

circunstâncias em várias chaves encontradas a partir do processo de ATD. 

Embora 74,5% dos ouvintes que responderam ao questionário tenham afirmado 

ouvirem alguma outra emissora além da Rádio Itatiaia Ouro Preto, 68% desses ouvintes 
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afirmaram ouvir outra rádio local. O gráfico seguinte mostra as rádios
91

 locais – de Ouro 

Preto e Mariana – que foram citadas pelos respondentes em oposição a todas as emissoras de 

outras cidades. 

 

Gráfico 16 - Emissoras ouvidas além da Rádio Itatiaia Ouro Preto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

A emissora mais citada entre as rádios que não são de Ouro Preto ou Mariana foi a 

Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, demonstrando que o formato da rede é bastante aceito e que 

os ouvintes da rádio ouro-pretana conseguem relacionar as duas emissoras. Nesse sentido, é 

preciso que a Rádio Itatiaia Ouro Preto reforce sua identidade enquanto rádio local, como uma 

emissora de Ouro Preto, de modo a não perder ouvintes para a emissora da capital.  

Esses dados exemplificados acima podem ser tangenciados com o gráfico a seguir que 

indica a rejeição dos respondentes à assertiva de que eles ouvem a Rádio Itatiaia Ouro Preto 

porque as outras rádios são ruins. Conforme indica o gráfico
92

 seguinte, apenas para 14,9% 

dos ouvintes esse é um argumento válido. Para 61,7% dos ouvintes, o fato de eles ouvirem a 

Rádio Itatiaia Ouro Preto não significa que as outras emissoras tenham baixa qualidade. 

 

 

                                                
91

  A Rádio UFOP Educativa foi desativada durante a realização da pesquisa e voltou a funcionar em abril de 

2019, já com a pesquisa concluída. 
92

  A pergunta que gerou o gráfico é do tipo “escala”, onde os respondentes podem dar uma nota de 1 a 5 para o 

grau de importância de alguns fatores relativos à Rádio Itatiaia Ouro Preto. Nesse caso, 1 indica que o 

hipotético fato de as demais emissoras serem ruins não é importante para que o ouvinte continue escutando a 

Rádio Itatiaia Ouro Preto. 
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Gráfico 17 – Opinião dos ouvintes sobre as rádios concorrentes da Itatiaia Ouro Preto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Por mais que todos os entrevistados em algum momento tenham se referido a 

características localistas da Rádio Itatiaia Ouro Preto, quando indagados diretamente se eles 

consideram a emissora como uma rádio local, como uma rádio da cidade, há divergências 

baseadas não no conteúdo, mas na identidade da emissora. De maneira geral a população de 

Ouro Preto não aderiu à inclusão do nome da matriz antes do nome da cidade, muito pela 

tradicionalidade da emissora, que teve o nome oficial de Rádio Ouro Preto entre 1980 e 2004 

e também pela força da matriz belo-horizontina.  

Nesse sentido, Euclides e Conceição afirmam não reconhecer a Rádio Itatiaia Ouro 

Preto como uma emissora da cidade de Ouro Preto porque ela é parte da Rede de Belo 

Horizonte, mas ainda assim, ao longo das entrevistas, algumas falas dos dois ouvintes 

reafirmam a associação da rádio a uma emissora da cidade: “A rádio daqui [se referindo à 

Itatiaia Ouro Preto] vai no ponto certo da notícia (MATA, 2019, grifo nosso); “A notícia tá 

aqui, eles também, então a notícia chega na hora. Pra gente que é da cidade quando ouve a 

notícia na Rádio Ouro Preto recebe muito melhor porque quando a rádio daqui fala você sabe 

de que ponto da cidade está falando, já uma rádio de fora não localiza tão bem” (GOMES, 

E., 2019, grifo nosso). Durante as entrevistas, mesmo que o autor tenha se referido sempre à 

emissora como Rádio Itatiaia Ouro Preto, os entrevistados quase sempre se referiam à estação 

apenas como Rádio Ouro Preto. 

42,6% 

19,1% 

23,4% 

8,5% 
6,4% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Não é
importante

É muito
Importante

Classifique os fatores a seguir quanto ao grau de importância para que 
você continue sendo ouvinte da Rádio Itatiaia Ouro Preto: 

Questão 47 - As outras rádios são ruins 



 
 
 

149 

 

Antes da finalização das análises correspondentes a este subtópico e de maneira 

complementar às linhas anteriores, vale ressaltar também a percepção de lugar-afeto por parte 

dos ouvintes. Se vão quatorze anos desde que a emissora incorporou a palavra “Itatiaia” ao 

nome e, para os ouvintes, ainda hoje a rádio local carrega apenas o nome da cidade. Para além 

da tradicionalidade, há uma questão de orgulho e pertencimento nessa relação. Os 

levantamentos históricos descritos no capítulo 3 da pesquisa denotam que Ouro Preto passou 

muitos anos sem uma mídia local expressiva e que, desde sua fundação, a Rádio Cultura de 

Ouro Preto foi abraçada pela população da cidade que imediatamente suprimiu a palavra 

“Cultura” ao referenciar seu nome. A primeira secretária da emissora, Maria Nazaré, reforça 

esse entendimento:  

 

A gente fala Rádio Ouro Preto. O pessoal sempre chamou de Rádio Ouro 

Preto, não Rádio Itatiaia Ouro Preto [...]. O pessoal chama de Rádio Ouro 

Preto porque ela significa muito para Ouro Preto. Nem quando era Rádio 

Cultura... sempre foi Rádio Ouro Preto (OLIVEIRA, 2018, grifo nosso). 

 

Em reportagem do Jornal Ouro Preto de 21 de abril de 1996, Padre Simões, figura muito 

popular na cidade de Ouro Preto à época e incentivador da Rádio Ouro Preto, também externa 

o lugar de afeto que a emissora tem entre os ouro-pretanos: “Fazendo história, a querida 

Rádio Ouro Preto tem registrado dados memoráveis para o Brasil e para o mundo” (SIMÕES, 

1996, p. 9). A resposta de um dos ouvintes no questionário foi escolhida aqui para fechar esse 

subtópico sobre localismo por representar de maneira simples as interseções entre o lugar-

afeto e a Rádio Itatiaia Ouro Preto: “Gostaria de agradecer. A Rádio Itatiaia faz parte da 

história de Ouro Preto”. 

O próximo subtópico, com base nas categorias finais da ATD, trata especificamente 

sobre o entendimento e relações do ouvinte com a rádio a partir do processo de migração para 

FM. 

 

5.2.3 Migração 

 

Inicialmente o estudo tinha como foco entender as produções de sentido a partir da 

migração da Rádio Itatiaia Ouro Preto para FM considerando as experiências de escuta 

anteriores e posteriores ao processo. Contrariando algumas previsões iniciais, a emissora 

ainda não desligou o sinal AM e continua com a mesma programação em simulcasting. Daniel 

Pedrosa afirma que antes de desligar o sinal AM a rádio tem expectativa de fazer o sinal FM 
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funcionar bem em todo o município de Ouro Preto e que a equipe técnica da emissora tem 

feito adaptações nesse sentido. Dessa forma, em termos de exequibilidade e no que tange ao 

aspecto migração, a pesquisa se centrou em perceber como as pessoas que já ouvem em FM 

entendem a mudança e tentar antecipar possíveis contextos.  

Mesmo que feitas essas adaptações, não há nenhum comprometimento no andamento 

do estudo, nos seus objetivos finais e nas respostas ao problema de pesquisa. Dito isto, a seção 

específica sobre migração no questionário e nas interseções finais da ATD considerou 

aspectos relativos ao desenvolvimento tecnológico, tradicionalidade da emissora e elementos 

da programação que têm como base os subcapítulos teóricos que tratam da Rádio Itatiaia 

Ouro Preto e das especificidades do rádio AM e FM. 

A mudança para FM vem sendo introduzida aos poucos no cotidiano de escuta já 

enraizado do ouvinte, sendo que a emissora tem divulgado a possibilidade de sintonia em FM 

através de jornais locais, em ações nas ruas de Ouro Preto e, principalmente, ao longo da 

própria programação. As ações de divulgação têm surtido efeito, já que 93,6% das pessoas 

que responderam ao questionário afirmam saber que a Rádio Itatiaia Ouro Preto pode ser 

ouvida em Frequência Modulada, mas a adesão ao FM foi pequena, considerando que apenas 

19,1% dos ouvintes responderam que já ouvem a rádio através da nova frequência. 

 

Gráfico 18 – Conhecimento dos ouvintes sobre a migração da Rádio Itatiaia Ouro Preto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Os ouvintes que foram entrevistados refletem da mesma forma os dados obtidos pelo 

questionário. Todos eles ficaram sabendo através da própria emissora que é possível 
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sintonizar a rádio em FM, mas a maioria deles só ouve em AM ou não se importa com o tipo 

de sintonia, assim como Maria Aparecida, já que a programação é a mesma. “Sabia que pode 

ouvir em FM. Eu soube que ia ter FM pela rádio mesmo. Ele falou. Mas eu ouço nos dois. 

Tem dia que tá AM e tem dia que tá em FM” (ALBERGARIA, 2019). O gráfico seguinte, 

com base nos questionários, ilustra esses dados mostrando ainda a prevalência do AM: 

 

Gráfico 19 – Tipo de sintonia 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Mesmo que a escuta via AM ainda represente o principal tipo de sintonia entre os 

ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto, as porcentagens de ouvintes que sintonizam a rádio por 

FM ou internet são bastante significativas, já que somadas já representem a maioria da 

audiência (55%).  

De acordo com Daniel Pedrosa, muitas mudanças na programação estavam previstas 

com a chegada do FM: 

 

A princípio foi pensado em fazer uma rádio jovem (a Itatiaia de BH queria 

que fosse mais direcionada ao publico jovem), porém vimos que no 

momento o melhor era manter a mesma programação para fazer mudanças 

gradativas, pois o nosso público é muito fiel à programação que 

apresentamos (PEDROSA, 2019). 

 

Essa percepção da emissora se mostrou acertada já que 90,4% dos ouvintes que 

responderam o questionário aprovam a programação atual da rádio e 60% considera que ela 

não precisa ter nenhuma alteração. A maioria dos ouvintes que propuseram alguma mudança 
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sugeriram alterações que reforçam características marcadamente das emissoras AM, conforme 

indica o gráfico seguinte a partir das respostas múltiplas à questão 39 do questionário: “Quais 

aspectos você acha que podem ser alterados na programação?”. 

 

Gráfico 20 – Opinião dos ouvintes sobre possíveis mudanças na programação da Rádio 

Itatiaia Ouro Preto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

As especificidades do rádio AM foram discutidas anteriormente, mas vale ressaltar que 

essas emissoras, sobretudo as locais, priorizam programas jornalísticos voltados para 

prestação de serviço e esporte. Notícias sobre saúde, política, educação, saneamento e 

condições do trânsito da cidade são comuns nas emissoras AM locais. Para o pesquisador 

Luciano Klöckner, “pode-se afirmar que as emissoras de rádio AM veiculam informações 

definidas como jornalismo de serviço. As rádios são prestadoras de serviço” (KLÖCKNER, 

2000, p. 11). As ouvintes Fátima e Maria Aparecida afirmam que já ligaram para a rádio para 

solucionar problemas de responsabilidade do poder público: “Eu liguei porque tava 

precisando arrumar uma estrada lá pro lado da minha roça e então eu liguei” (PAIVA, 2019), 

o que reforça a constatação de Klöckner e corrobora para a percepção da importância da 

Rádio Itatiaia Ouro Preto enquanto inserida no cotidiano local e nos problemas da cidade.  

Esses dados se relacionam de maneira muito próxima com o tópico anterior da pesquisa, 

que discutiu o localismo, já que a mudança que 36,2% dos ouvintes propuseram depois da 

migração é que a rádio deveria ter ainda mais notícias da cidade. Em resposta no bloco 

14,90% 

14,90% 

14,90% 

10,60% 

36,20% 

2,10% 

17% 

8,50% 

17% 

23,40% 

Tocar mais músicas

Tocar músicas mais novas

Tocar outros estilos musicais

Ter mais notícias do Brasil e do mundo

Ter mais notícias da cidade

Ter menos notícias

Ter programas mais descontraídos

Transmitir menos jogos de futebol

Ter mais programas esportivos

Não deve ser alterada

Questão 39 - Quais aspectos você acha que podem ser alterados na 
programação: 



 
 
 

153 

 

específico do questionário para comentários sobre a rádio de maneira geral, um ouvinte 

sugeriu que “a programação local deveria ser ampliada nos domingos” e outro recomendou 

que “a programação noturna, pelo menos até a meia noite, poderia ser gerada em Ouro Preto”. 

Os dados inferem que os ouvintes perceberam a necessidade de revalorização da comunicação 

local, apontada por Peruzzo (2005), porque a identidade do lugar precisa estar bem demarcada 

em meio a um processo de fragmentação dos costumes e tradições cotidianas.   

A segunda opção de resposta mais escolhida pelos ouvintes foi que a programação não 

deveria sofrer qualquer alteração. Para Fátima, os ouvintes já estão acostumados com a 

programação e com o formato dos programas e por isso esses fatores não deveriam ser 

alterados. Ela cita o exemplo da sogra como pessoa já acostumada com o conteúdo da 

emissora: “A minha sogra ficava ouvindo o programa de Antônio pra ouvir as reclamações. 

Ela sabia que ia ter aquilo. Ela morava lá em Mariana, perto do jardim, então faltava água ela 

ia e ligava pra rádio e ficava esperando até ela ouvir que ela reclamou” (PAIVA, 2019). Ana 

Luisa concorda que “nessa rádio específica é bom manter porque tem muito idoso que escuta 

e fica esperando que seja aquilo mesmo” (REIS, 2019).  

Os entrevistados que ouvem mais de uma rádio ouro-pretana conseguiram indicar 

algumas características da Rádio Itatiaia Ouro Preto, única emissora AM da cidade, que se 

diferem das outras emissoras locais - estas funcionando em FM. Entre as características 

apontadas estão: tipo de locução, formato dos programas, músicas, alcance do sinal, 

quantidade e tipos de informações veiculadas e a permanência dos mesmos programas e 

locutores ao longo dos anos na Rádio Itatiaia Ouro Preto. Fátima indica características 

diferentes entre a Rádio Itatiaia Ouro Preto e a Rádio Real FM: “as músicas da Real são 

melhores, mais novas” (PAIVA, 2019), já para Ana Luisa, “a Real é mais um entretenimento 

e o Antônio Carlos fala mais de notícias. A programação da Itatiaia é mais antiga” (REIS, 

2019) e Geraldo percebe que “a Itatiaia tem mais informação, informação de tudo, política, 

esporte, social, o sinal chega melhor” (GOMES G., 2019). 

Para 68,1% dos ouvintes que responderam o questionário, a emissora ser tradicional é 

fator muito importante na escolha pela Rádio Itatiaia Ouro Preto. O gráfico a seguir
93

 mostra 

ainda que apenas 12,8% dos ouvintes consideram a tradicionalidade como fator pouco 

importante para que eles continuem ouvindo a rádio: 

 

                                                
93

  A pergunta que gerou o gráfico é do tipo “escala”, onde os respondentes podem dar uma nota de 1 a 5 para o 

grau de importância de alguns fatores para que eles continuem ouvindo a rádio. 
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Gráfico 21 – Escala de importância do quesito tradicionalidade para os ouvintes da 

Rádio Itatiaia Ouro Preto 

 
Fonte: Gerado pela ferramenta Formulários Google com dados da pesquisa (2019). 

 

Em pesquisa sobre os fatores determinantes de uma audiência fiel, Nair Prata (2000) já 

apontava a tradicionalidade como um dos pilares para que os ouvintes continuassem ouvindo 

uma emissora de rádio. A forma de interação com a audiência também indica fator de 

tradicionalidade da Rádio Itatiaia de Ouro Preto que vem sendo modificado ao longo dos anos 

e que poderá ter essas mudanças acentuadas com o processo de migração. Quadros e Lopez 

justificam que a interatividade no rádio se modifica quando o meio se apropria de elementos 

tecnológicos como forma de mediação,  

 

ampliando através das tecnologias digitais as formas de interação entre 

ouvinte e emissora, e passando a considerar outros ambientes onde o 

rádio está presente: seu site institucional, sites de redes sociais, 

aplicativos para celular, programas de bate-papo virtual, entre outras 

(QUADROS; LÓPEZ, 2013, p. 2). 

 

 Uma amostra dessa mudança está nos dispositivos usados pelos ouvintes para 

interagir com a Rádio Itatiaia Ouro Preto. Se 57,4% dos ouvintes que responderam o 

questionário afirmaram que já interagiram com a emissora através de telefonema e 23,4% 

afirmam ter interagido através do aplicativo WhatsApp, esse número se transforma quando os 

respondentes são convidados a refletir sobre o futuro a partir das mudanças causadas pela 

tecnologia nos modos de comunicação de maneira geral, sobre as alterações que a Rádio 
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Itatiaia Ouro Preto vem passando e sobre o processo de migração. Ao responderam à questão 

“Quais canais você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto deveria usar para interagir com seus 

ouvintes?”, 38% das pessoas consideraram que a emissora deveria usar o WhatsApp, 

enquanto 24% seguiram afirmando que deveria ser o telefone. A migração tende a afetar 

também os processos de interação, já que a emissora passa a atingir outra parcela de público 

teoricamente mais acostumada com redes sociais digitais e aplicativos. O gráfico a seguir 

aponta as respostas ao questionamento: 

 

Gráfico 22 – Opinião dos ouvintes sobre canais de interação após a migração 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

 Prata e Del Bianco (2018) apontam que as novas formas de interação, nesse ambiente 

multiplataforma, representam um desafio para as emissoras que estão migrando já que elas 

terão que se preocupar em estar próximas do ouvinte em várias plataformas. Para as 

pesquisadoras, “o desafio está em entender rapidamente a cultura desse ambiente digital, 

superando o distanciamento que marcava a atuação dessas emissoras que eram captadas 

basicamente por receptores analógicos” (PRATA; DEL BIANCO, 2018, p. 61). Embora os 

gestores das rádios migrantes saibam que é necessário se aproximar dos ouvintes através 

desses ambientes, superar o desafio citado pelas autoras será essencial para se aproximar do 

novo público que elas passarão a alcançar. Além disso, é preciso pensar também em manter a 

atenção do seu ouvinte fiel, aquele ainda se comunica com a emissora através do telefone,  

carta, que vai pessoalmente à sede da rádio e que se sente parte da emissora porque a rádio é 

parte do seu cotidiano. A tabela seguinte mostra os canais de interação que as rádios 
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migrantes que participaram do estudo coletivo do Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da 

Intercom estão usando ou pretendem usar para ampliar e intensificar a interação com os 

ouvintes: 

 

Tabela 3 – Canais de interação das rádios migrantes com a audiência 

Opções de respostas Emissoras que operam em FM 

Redes sociais 94,2% 

Grupo de WhatsApp por programa 34,14% 

Grupo de WhatsApp da rádio 66,95% 

Espaço de comentários no site da rádio 42,37% 

Fanpage da rádio no Facebook 76,27% 

Fanpage dos programas no Facebook 27,12% 

Transmissão ao vivo pelo Facebook 58,47% 

Chat do aplicativo da rádio para celular 33,05% 

Perfil no Instagram 48,31% 

Canal no YouTube 21,19% 

Ligação telefônica 62,71% 

Carta 6,78% 

E-mail 37,29% 

Outro 4,24% 

Fonte: Adaptado de Prata e Del Bianco (2018, p. 55). 

 

A resposta da Rádio Itatiaia Ouro Preto para a questão foi que a emissora ampliaria a 

interação com a audiência através de redes sociais e grupos de WhatsApp, o que corresponde 

às expectativas dos ouvintes – uma vez que ligação telefônica já é o principal canal usado na 

comunicação atual entre emissora e audiência . Ao longo da pesquisa foi possível notar que a 

rádio tem realmente incentivado a participação do ouvinte pelo aplicativo de mensagens e as 

transmissões ao vivo pelo Facebook e Instagram, antes esporádicas, estão mais frequentes. O 

Jornal da Manhã vem sendo transmitido também pelo Facebook desde o dia 07 de janeiro de 

2019. 
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Figura 24 – Transmissão ao vivo do Jornal da Manhã pelo Facebook 

 
Fonte: Rádio Itatiaia Ouro Preto (2019). 

 

Mesmo sendo uma novidade na interação com os ouvintes, a transmissão pelo 

Facebook indicada na figura anterior teve 530 visualizações, recebeu nove comentários e 37 

interações reativas. Para Lopez, “o papel do público não se restringe à audiência. O ouvinte 

participa, a cada dia mais, ativamente da programação” (LOPEZ, 2010, p. 78). Ao mesmo 

tempo em que o ouvinte ganhou mais possibilidades de interagir com a emissora, é ela que 

continua definindo através de quais canais se dará essa interação, por isso a importância da 

rádio perceber que os ouvintes estão ocupando esses novos espaços. Nesse período de 

transição do AM para FM a audiência das emissoras tende a ser dispersa e as formas de 

interação tendem a serem múltiplas. As emissoras migrantes terão de saber romper as 

distâncias e se relacionar com o ouvinte que não tem aparelho celular e com o ouvinte que não 

entraria em contato através de ligação telefônica, mas sim por WhatsApp.  

Analisando as entrevistas realizadas com ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto para a 

pesquisa fica clara essa afirmação. Maria Aparecida não usa aparelho celular, mas interage 

com a emissora através de ligação telefônica; já Fátima, mesmo tendo acesso a redes sociais 

online e WhatsApp, ainda prefere ligar para pedir músicas ou fazer alguma reclamação. 

Geraldo só interagiu com a rádio através de ligação telefônica, mas dificilmente entra em 

contato com a emissora: “Já liguei, mas é muito difícil, sou mais é ouvinte mesmo” (GOMES 

G., 2019). Diante disso, a pesquisa concorda com Kischinhevsky (2016) no entendimento de 
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que não é possível exaltar um caráter horizontal da comunicação mesmo com a chegada das 

redes sociais online ou de outras plataformas que facilitaram a interação considerando que as 

condições sociais dos ouvintes não são homogêneas. 

Para os ouvintes que já escutam a Rádio Itatiaia Ouro Preto através do FM, as duas 

principais mudanças percebidas dizem respeito à qualidade do som que, para 65,2% dos 

respondentes melhorou, à possibilidade de escuta pelo celular, que foi resposta de 30,4% dos 

ouvintes e à limitação do sinal em FM, que não chega à casa de 6,5% dos ouvintes 

respondentes
94

. Ainda assim, para 90% dos ouvintes a qualidade do som é excelente, sem 

nenhum tipo de chiado ou interrupção, ou boa, com poucos chiados que não comprometem a 

escuta. O gráfico a seguir diz respeito à qualidade do som de maneira geral: 

 

Gráfico 23 – Qualidade do som da Rádio Itatiaia Ouro Preto de acordo com os ouvintes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

Mesmo entendendo o cerne do processo de migração, os ouvintes não têm mais 

informações sobre o fenômeno, o que ele pode acarretar na escuta cotidiana de rádio ou sobre 

o andamento do fenômeno na Rádio Itatiaia Ouro Preto. “Eles falam que essa mudança foi pra 

melhorar. Melhorou o som. O som melhorou. Eu ouço os dois. [...] AM de vez em quando dá 

uns piripaque, fica ruim, mas dá pra ouvir” (ALBERGARIA, 2018). Ana Luisa também 

entende que a migração tem como objetivo principal a melhora do sinal, por mais que ela 

considere que a frequência AM não é ruim. Euclides e Conceição ouvem através das duas 
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  Essa pergunta permitia múltiplas respostas e não era fechada, por isso a contagem ultrapassa os 100%. As 

outras respostas incluem a não percepção de mudanças para 9% dos ouvintes. 

47% 

43% 

8% 

2% 

Questão 23 - Como é o sinal da Itatiaia Ouro Preto na sua 
região? 

Excelente. Sem nenhum tipo
dechiado ou interrupção

Bom. Poucos chiados que não
comprometem a escuta

Regular. Interrupções ou chiados
que atrapalham a escuta

Ruim. Muito chiado ou perda de
sinal



 
 
 

159 

 

frequências e afirmaram não ter notado nenhuma diferença na qualidade do som. Já Geraldo 

entende, de maneira certeira, que com a sintonia apenas em FM a rádio vai perder 

abrangência: 

 

Você sai daqui, chega em Cachoeira já não ouve a Rádio Ouro Preto bem, a 

região de Ouro Preto, porque o território de Ouro Preto é grande, ele faz 

divisa com muitos lugares, você vai lá em Antônio Pereira já não chega 

mais. [...] A Rádio Ouro Preto AM é uma coisa, a FM é outra coisa. Em 

Mariana mesmo tem lugar que ela não chega bem (GOMES, G., 2019). 

 

Naturalmente, essas são as poucas mudanças que podem ser percebidas, já que a 

emissora ainda não desligou o sinal AM e não fez modificações na programação musical, nos 

formatos dos programas, na identidade ou na grade de programação. Mesmo sabendo que a 

qualidade do som é melhor, a maioria dos ouvintes pretende continuar ouvindo a rádio em 

AM até o desligamento do sinal e, mesmo sabendo que a Rádio Itatiaia Ouro Preto agora pode 

ser ouvida por celular, a maioria dos ouvintes que respondeu ao questionário segue afirmando 

que pretende continuar ouvindo por outro aparelho, conforme ilustra o gráfico seguinte: 

 

Gráfico 24 – Possíveis mudanças no modo de escuta após a migração para FM
95

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa (2019). 

 

O processo de migração ainda é uma incógnita tanto para ouvintes quanto para a 

Rádio Itatiaia Ouro Preto. Por ser um processo inédito no Brasil e com resultados emergentes, 
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  Embora se trate de experiência de escuta, o gráfico foi inserido nesse ponto da pesquisa porque aborda uma 

modificação direta e dependente da migração. 
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Questão 34 - A Rádio Itatiaia Ouro Preto agora pode ser 
ouvida através do celular. Isso muda alguma coisa no seu 

jeito de escutar a rádio? 

Sim

Não. Vou continuar ouvindo
por outro aparelho

Não. Já ouço pelo celular

Talvez
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qualquer previsão pode ser falha. Em detrimento disso, pelo exposto neste tópico, é possível 

verificar que, depois de completado o processo de migração, as mudanças previstas pela a 

Rádio Itatiaia Ouro Preto serão sentidas por esse público fiel e acostumado com as 

características da emissora. Reiterando, não é possível antecipar as reações dos ouvintes às 

mudanças que ainda serão instauradas e, por isso, é interesse do autor continuar 

acompanhando o processo mesmo depois de finalizado este estudo. 
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CONCLUSÃO 

 

A cidade passava a ser vista como uma rede de relações diacrônicas e 

sincrônicas, como lugar: corte estrutural de espaço e tempo, condensação 

simultânea de vários tempos e valores históricos. O lugar, nesta acepção, se 

cristaliza por assim dizer impregnando, circunscrevendo um espaço 

determinado qualificando-o ao convertê-lo num fato único, sobrecarregado 

de sentido [...], de camadas de significação que ultrapassam o seu ser bruto 

imediato (ARANTES, 2001, p. 158). 

 

O trecho que abre a conclusão do trabalho fala de uma Ouro Preto do início do século 

XX, porém, a cidade ainda hoje pode ser vista como essa rede de relações. O lugar, 

sobrecarregado de sentidos históricos, culturais e camadas de significação marcadas pelas 

interseções sociais, memoriais e afetivas, se apresenta mais que um território circunscrito 

entre as serras de Ouro Preto e do Itacolomi. A pesquisa de recepção se desenhou por esse 

caminho para entender as formas cotidianas da cidade e dos seus ouvintes, reverberadas pelas 

ondas – ainda – em Amplitude Modulada da Rádio Itatiaia Ouro Preto. 

O argumento principal do trabalho foi compreender as produções de sentido e 

experiências de escuta em consonância com o processo de migração da Rádio Itatiaia Ouro 

Preto para FM, de forma que a busca por respostas se centrou nos aspectos apontados nesses 

parágrafos iniciais. Nas pesquisas de recepção radiofônica não é suficiente apenas conceber os 

discursos da audiência sobre a emissora, é preciso buscar o contexto social onde se 

desenvolvem as interconexões, é necessário compreender que nas falas individuais dos 

ouvintes sobre a rádio estão imbuídas percepções sociais estruturadas coletivamente, redes de 

relações sincrônicas e diacrônicas. 

Proceder à pesquisa tomando como base um fenômeno tão recente, em andamento e 

com resultados emergentes representou o desafio de constituir pontes que dariam, de certa 

maneira, ainda no desconhecido: “Quem constrói a ponte não conhece o lado de lá” 

(GESSINGER, 2000). Contrariando as perspectivas iniciais, o processo de migração da Rádio 

Itatiaia Ouro Preto não foi concluído antes da fase empírica da pesquisa, provocando uma 

readequação nos objetivos originais do estudo, o que, em primeira análise, representaria uma 

limitação aos resultados da investigação. Porém, a leitura dos dados mostrou que a ponte 

segue sendo construída, mas já é possível ver o lado de lá, de forma que entender as relações 

entre o ouvinte e a tradicional emissora ouro-pretana disse muito de um lugar social em 

transformação, de experiências de escuta modificadas lentamente pelas mudanças 

tecnológicas que encontram resistência na tradicionalidade e no cotidiano interiorano. 
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Conhecer as especificidades do cotidiano de Ouro Preto por si só já representou um 

desafio. Embora o autor tenha passado a infância e a adolescência em uma cidade com cerca 

de vinte mil moradores no interior de Minas Gerais, Ouro Preto representou uma misteriosa 

incógnita, ou, como Drummond tão bem expressa: “Há em Ouro Preto, escondida, uma cidade 

além-cidade. Não adianta correr as ruas e pontes, morros, sacristias, se não houver total 

entrega” (ANDRADE, 1984, p. 96). Nesse sentido, o sobe e desce das ladeiras, as tantas idas 

à Biblioteca Pública de Ouro Preto, as conversas nas repúblicas estudantis ou no mercadinho 

da esquina, o percurso até as casas dos entrevistados em diferentes cantos da cidade e as 

visitas à sede da Rádio Itatiaia Ouro Preto representam o cotidiano de estudos, mas também a 

inserção na vida diária da cidade. 

O modelo multimetodológico que orientou a pesquisa possibilitou observar o 

complexo fenômeno como um todo nas variantes que o estudo se propôs a investigar. Os 

depoimentos de história oral foram fundamentais para a compreensão das transformações que 

a Rádio Itatiaia Ouro Preto passou ao longo de quatro décadas e como ela conseguiu se tornar 

parte importante no cotidiano ouro-pretano. A emissora, desde o começo, se colocou como 

uma rádio local, entendendo as necessidades da população, usando de um discurso 

particularizante aproximado dos moradores e reverberando os acontecimentos do dia a dia. O 

lento desenvolvimento da imprensa mineira, a busca da população da antiga Vila Rica por 

uma identidade própria da cidade que se estende além da Praça Tiradentes e a carência que 

Ouro Preto tinha de uma mídia com essas características localistas também colaborou para a 

rápida aceitação da nova emissora ainda em 1973. 

Com características marcadamente do rádio AM, a Rádio Itatiaia Ouro Preto mantém a 

mesma programação e locutores durante muitos anos, com mudanças pontuais, mas 

preservando as bases de programação em notícias locais e esporte. Com fortes aspectos de 

tradicionalidade, seriedade e qualidade, a rádio conseguiu a confiança de uma população que 

se mostra avessa a quaisquer mudanças na emissora, conforme explicita a análise de dados.  

Nesse sentido, a migração para FM coloca à prova a capacidade de reinvenção do 

rádio enquanto meio de comunicação mais democrático do país, e, especificamente da 

emissora ouro-pretana enquanto enraizada na cidade em características já assimiladas pelos 

ouvintes. Como processo novo, em todas as instâncias há uma dificuldade em antecipar 

diversas das suas vertentes, principalmente as que dizem respeito às reações do ouvinte, 

porém já é sabido que a área de abrangência da Rádio Itatiaia Ouro Preto vai diminuir 

consideravelmente deixando alguns distritos da cidade órfãos de comunicação local. 
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Para muitas localidades, o rádio AM segue sendo o principal meio de comunicação 

por sua capacidade de refletir fielmente o cotidiano da cidade ou até mesmo porque só ele 

consegue chegar a lugares mais afastados. No caso dos distritos de Ouro Preto as 

consequências não são tão sérias a ponto de causar uma zona de silêncio, mas é fato que parte 

da população desses lugares vai perder a sintonia do mais tradicional e autêntico meio de 

comunicação do município. 

Os modos de escuta radiofônica ao longo dos quase cem anos do meio no Brasil foram 

bastante influenciados por mudanças tecnológicas e surgimento de novas mídias. A migração 

vem no rastro da disseminação de dispositivos móveis que permitem a sintonia em FM e 

tendem a aumentar o consumo de rádio em mobilidade. Os ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro 

Preto rechaçam inicialmente esse tipo de escuta, mostrando que os modos de escuta partem 

também de uma tradicionalidade e das experiências como lugar social. Nesse caso, as 

experiências transmitidas entre gerações e baseadas em memória e afetos parecem ter mais 

importância que aquelas advindas de aspectos tecnológicos ou cognoscitivos. 

As múltiplas temporalidades que cercam a tricentenária Ouro Preto se manifestam ao 

longo da pesquisa porque a história é sempre muito latente e presente no imaginário coletivo. 

Os dados apontam que a Rádio Itatiaia Ouro Preto tem papel fundamental na manutenção 

dessas identidades históricas não só pela continuidade das suas características ao longo dos 

anos, mas, sobretudo porque as tradições locais fazem parte do cotidiano da cidade e, 

enquanto emissora local, ela se vê quase que compelida a reverberar esses costumes. 

O processo de Análise Textual Discursiva utilizado para tratar os dados qualitativos 

possibilitou uma visão bastante ampliada da concretude do processo de migração em sua 

complexidade e múltiplas relações. As falas dos ouvintes sobre a Rádio Itatiaia Ouro Preto, 

sobre suas experiências de escuta radiofônica, sobre seus cotidianos representam um corpus 

bastante proveitoso quando tangenciado com os marcos teóricos e com as observações do 

pesquisador a respeito da cidade e do próprio processo de pesquisa. O uso da ATD neste 

estudo representa uma contribuição para futuras pesquisas no campo da comunicação, já que é 

um método de análise poderoso que permite estender o olhar aos dados em consonância com 

os processos de pesquisa. 

Através da ATD foi possível identificar três grandes categorias de análise que 

convergem às observações traçadas ao longo da pesquisa. A categoria que trata das 

experiências de escuta agrupa fatores como memória coletiva, afetos, formas de interação 

entre emissora e ouvinte e as possibilidades de acesso à tecnologia. O localismo é tratado 

como outro eixo central na pesquisa e explorado na análise dos dados agrupando elementos 
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que dizem respeito a laços culturais, cotidiano, consumo de notícias locais e interação entre os 

sujeitos em sociedade. Por último, a migração representa os dois lados da ponte em 

construção: ao mesmo tempo o ponto de partida e ponto final. Fatores como desenvolvimento 

tecnológico, programação e tradicionalidade da Rádio Itatiaia Ouro Preto foram explorados 

sob o viés das mudanças que estão sendo trazidas pelo processo. 

Desse modo, as contribuições da pesquisa estão no desenvolvimento do campo dos 

estudos de recepção radiofônica, ainda pouco explorado nos programas de pós-graduação em 

comunicação de maneira geral; na execução de um trabalho multimetodológico com técnicas 

pouco utilizadas e que trouxeram resultados importantes; no entendimento do processo pela 

própria Rádio Itatiaia Ouro Preto e no registro da história da emissora. Entendendo ainda a 

importância de estudar a radiodifusão local no cotidiano ouro-pretano, uma cópia do trabalho 

será disponibilizada à Biblioteca Pública Municipal de Ouro Preto. 

O rádio local tem a capacidade de reforçar laços culturais, organizar a vida diária, 

perpetuar tradições e demarcar temporalidades. Ele aproxima as zonas rurais das urbanas, faz 

a população ser ouvida e se ouvir, reverbera os acontecimentos significativos da cidade, 

mesmo que esses sejam notas de falecimento, documentos perdidos, problemas em serviços 

públicos, campanhas de vacinação, informes oficiais e tudo aquilo que a própria comunidade 

entende que é importante. A Rádio Itatiaia Ouro Preto, desde 1974, desempenha esse papel 

entre a população ouro-pretana. O historiador ouro-pretano Lúcio dos Santos escreveu, no ano 

do bicentenário de Ouro Preto, em 1911: 

 

Há alguma coisa que permanece acima de todas as vicissitudes, alguma coisa 

que sobrenada em todos os naufrágios, que atravessa todas as idades, que 

sobrevive mesmo à destruição e às ruínas. São as tradições de um povo 

quando elas podem fazer o seu orgulho e orientar o seu progresso, e quando 

ele sabe guardá-las, respeitá-las e fazer delas o seu mais sagrado patrimônio 

(SANTOS apud SENNA, 1911, s.p). 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto 

 

Seção 1 de 8 – Apresentação da Pesquisa 

 

Você gosta de ouvir rádio? Você ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto? Então queremos 

saber sua opinião! Participe da pesquisa respondendo o questionário abaixo sobre suas 

experiências de escuta e sobre o que você pensa sobre a Rádio Itatiaia Ouro Preto. Suas 

respostas são muito importantes! 

Este questionário faz parte de uma pesquisa que está sendo desenvolvida no Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto pelo mestrando 

Rafael Medeiros, sob orientação da Professora Nair Prata. O estudo tem como objetivo 

entender o que pensam os ouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto sobre a emissora e quais são 

suas experiências de escuta radiofônica. 

 

Seção 2 de 8 – Identificação do ouvinte – Aqui nós queremos conhecer um pouco mais 

sobre você! 

 

1 – Cidade em que você mora 

 

 

 

2 –Bairro, distrito ou comunidade em que você mora: 

 

 

 

3 – Sexo 

o Masculino 

o Feminino 

o Outro 

o Prefiro não responder 

 

4 – Idade 

o Entre 10 e 19 anos 

o Entre 20 e 29 anos 

o Entre 30 e 39 anos 

o Entre 40 e 49 anos 

o Entre 50 e 59 anos 
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o Entre 60 e 69 anos 

o Mais de 70 anos 

 

5 – Grau de instrução 

o Ensino fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série) 

o Ensino fundamental completo (antiga 5ª a 8ª série) 

o Ensino médio incompleto (antigo 1º a 3º ano) 

o Ensino médio completo (antigo 1º a 3º ano) 

o Superior incompleto 

o Superior completo 

o Pós-Graduação 

 

6 – Renda familiar mensal 

o Até 1 salário mínimo (RS 954,00) 

o Mais de 1 até 2 salários mínimos (R$ 954,01 a R$ 1.908,00) 

o Mais de 2 até 3 salários mínimos (R$ 1.908,01 a R$ 2.862,00) 

o Mais de 3 até 5 salários mínimos (R$ 2.862,01 a R$ 4.770,00) 

o Mais de 5 até 10 salários mínimos (R$ 4.770,01 a R$ 9.540,00) 

o Mais de 10 até 20 salários mínimos (R$ 9.540,01 a R$ 19.080,00) 

o Mais de 20 salários mínimos (mais de R$ 19.080,00) 

 

7 – Você trabalha atualmente? 

o Sim 

o Não 

 

8 – Marque os itens que você possui em casa: 

 Celular sem acesso à internet 

 Celular com acesso à internet 

 Computador com acesso à internet 

 Notebook ou tablet com acesso à internet 

 Automóvel 

 Aparelho de rádio 
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 Televisão 

 Smart TV (TV com internet) 

 

Seção 3 de 8 - Experiências de escuta de rádio - Aqui queremos saber sobre seu jeito de 

escutar rádio! 

 

9 – Você ouve rádio: 

 Pelo celular 

 Pelo som do carro 

 Pelo aparelho de rádio tradicional 

 Pela Smart TV 

 Pela TV por assinatura 

 Pelo computador 

 

10 – Você ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto principalmente para: 

 Se informar sobre os acontecimentos do país ou do mundo 

 Se informar sobre os acontecimentos da região 

 Se informar sobre os acontecimentos da cidade 

 Ouvir músicas 

 Apenas como som de fundo enquanto faz outra atividade 

 Passar o tempo, se divertir 

 Saber sobre o tempo e o trânsito 

 

11 – Você já interagiu de alguma forma com a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

o Sim 

o Não 

 

12 – Se você respondeu sim para a pergunta anterior, de qual maneira você já 

interagiu? 

 Carta 

 Telefone 

 E-mail 

 WhatsApp 
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 Foi pessoalmente na emissora 

 Facebook, Twitter ou Instagram 

 Outros. Especifique. 

 

13 – Você gosta de ouvir música pelo rádio? 

o Sim 

o Não 

 

14 – Você ouve música principalmente através de quais dispositivos? 

 Aparelho de rádio tradicional 

 Serviços de streaming (Spotify/Deezer) 

 TV 

 Internet (YouTube, sites) 

 Faço download 

 Outros. Especifique. 

 

15 – Na maior parte das vezes, onde você ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

o Em casa 

o No trabalho 

o No carro, enquanto dirijo 

o Andando na rua 

 

16 – Você está fazendo outra atividade enquanto ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

o Sim 

o Não 

o Às vezes 

 

Seção 4 de 8 - Experiências de escuta da Itatiaia Ouro Preto - Seu jeito de ouvir a Rádio 

Itatiaia Ouro Preto! 

 

17 – Qual dispositivo você mais usa para ouvir a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

o Aparelho de rádio tradicional 

o Celular ou Smartphone 
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o Som do carro 

o Smart TV 

o Computador 

o Notebook ou tablet 

o Outros 

 

18 – Quando foi a primeira vez que você ouviu a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

o Há 1 ano ou menos 

o Há cerca de 5 anos 

o Há cerca de 10 anos 

o Há cerca de 20 anos 

o Há cerca de 30 anos 

o Há cerca de 40 anos 

o Há mais de 40 anos 

 

19 - Com qual frequência você ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

o Todos os dias 

o Pelo menos 5 dias na semana 

o Pelo menos 2 dias na semana 

o Pelo menos uma vez por semana 

o Raramente 

 

20 – Durante quantas horas você ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto por dia? 

o Até 2 horas por dia 

o De 2 a 4 horas por dia 

o De 4 a 6 horas por dia 

o De 6 a 8 horas por dia 

o De 8 a 10 horas por dia 

o Mais de 10 horas por dia 

 

21 – Você ouve a Rádio Itatiaia por qual frequência? 

o AM 
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o FM 

o Internet 

 

22 – Em quais faixas do dia você ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

 Manhã 

 Tarde 

 Noite 

 Madrugada 

 

23 – Como é o sinal da Itatiaia Ouro Preto na sua região? 

o Excelente. Sem nenhum tipo de chiado ou interrupção 

o Bom. Poucos chiados que não comprometem a escuta 

o Regular. Interrupções ou chiados que atrapalham a escuta 

o Ruim. Muito chiado ou perda de sinal 

 

24 - Qual seu programa preferido na Rádio Itatiaia Ouro Preto?  

 

 

 

25 – Você ouve alguma outra emissora além da Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

o Não 

o Sim 

 

26 – Se você respondeu sim para a pergunta anterior, qual outra rádio você escuta?  

 

 

 

27 – Você se sente próximo (a) da Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

o Sim 

o Não 

 

28 – Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto reflete bem o cotidiano da cidade? 

o Sim 

o Não 

o Parcialmente 
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Seção 5 de 8 - Migração da Itatiaia Ouro Preto do AM para o FM 

 

29 – Você sabia que a Rádio Itatiaia Ouro Preto agora pode ser ouvida também em 

FM? 

o Sim 

o Não 

o Já ouço em FM 

 

30 – A qualidade do som em FM é melhor. Isso faria você ouvir a rádio na frequência 

FM? 

o Sim 

o Não 

o Talvez 

o Já ouço em FM 

 

31 – Ao passar para FM a programação da Itatiaia Ouro Preto poderá ser alterada. Isso 

faria você deixar de ouvir a rádio? 

o Sim 

o Não 

o Talvez 

 

32 – Nos aspectos gerais da Rádio Itatiaia Ouro Preto, quais mudanças você percebeu 

depois que ela começou a transmitir em FM? 

 O som melhorou 

 O sinal não pega mais na minha casa 

 Eu consigo ouvir pelo celular 

 O tipo de locução mudou 

 A rádio agora tem novos programas 

 O Facebook e o Instagram da Rádio mudaram 

 Os tipos de notícias estão diferentes 

 A rádio está tocando mais músicas 

 A rádio agora tem programas para a internet (podcasts) 
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 Outros. Especifique 

 

33 – É um ponto positivo a Rádio Itatiaia Ouro Preto passar a ter mais tempo de 

músicas? 

o Sim 

o Não 

o Talvez 

 

34 – A Rádio Itatiaia Ouro Preto agora pode ser ouvida através do celular. Isso muda 

alguma coisa no seu jeito de escutar a rádio? 

o Sim 

o Não. Vou continuar ouvindo por outro aparelho 

o Não. Já ouço pelo celular 

o Talvez 

 

35 – Se você respondeu Sim ou Talvez para a pergunta anterior, justifique:  

 

 

 

 

 

 

36 – Você acha que a qualidade do sinal da Rádio Itatiaia Ouro Preto precisa melhorar? 

o Sim. O sinal é ruim 

o Não. A rádio pega bem 

o Parcialmente 

 

37 – De maneira geral, como você avalia a programação da Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

o Ótima 

o Boa 

o Ruim  

o Péssima 
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38 – Você acha que a programação da Rádio Itatiaia Ouro Preto precisa ser alterada? 

o Sim 

o Não 

39 – Quais aspectos você acha que podem ser alterados na programação: 

 Tocar mais músicas 

 Tocar músicas mais novas 

 Tocar outros estilos musicais 

 Ter mais notícias do Brasil e do Mundo 

 Ter mais notícias da cidade 

 Ter menos notícias 

 Ter programas mais descontraídos 

 Transmitir menos jogos de futebol 

 Ter mais programas esportivos 

 Não deve ser alterada 

 

40 – Quais canais você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto deveria usar para interagir 

com seus ouvintes? 

o Telefone 

o WhatsApp 

o Facebook, Twitter ou Instagram 

o Carta 

o Ações nas ruas da cidade 

o Outro 

 

Seção 6 de 8 - Classifique os fatores a seguir quanto ao grau de importância para que 

você continue sendo ouvinte da Rádio Itatiaia Ouro Preto: 

 

41 – A rádio é tradicional 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

42 – As músicas são boas 

   1 2 3 4 5 
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Não é importante      É muito importante 

 

 

43 – Gosto muito dos locutores 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

44 – Tem notícias da cidade 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

45 – Tem notícias do Brasil e do Mundo 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

46 – É a única rádio que pega na minha região 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

47 – As outras rádios são ruins 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

48 - A programação é adulta 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

49 – Tem transmissão de partidas de futebol 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

50 – Os profissionais são competentes 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 
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51 – Estou acostumado (a) com os locutores 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

52 – A Itatiaia Ouro Preto tem credibilidade 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

53 – A Itatiaia Ouro Preto abre espaço para a participação dos ouvintes 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

54 – As informações transmitidas pela Itatiaia Ouro Preto são verdadeiras 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

55 – A qualidade das transmissões esportivas 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

56 – A Rádio fala de assuntos muito próximos a mim 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

57 – A qualidade do som da Rádio é boa 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

58 – Os programas são sempre os mesmos 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

59 – A Itatiaia Ouro Preto mantém os mesmos profissionais ao longo dos anos 



 
 
 

192 

 

   1 2 3 4 5 

Não é importante      É muito importante 

 

60 – Outros fatores: 

 

 

 

 

 

Seção 7 de 8 

 

61 - Seu espaço! Aqui você pode escrever o que quiser sobre sua experiência como 

ouvinte da Rádio Itatiaia Ouro Preto: o que você menos gosta e o que você mais gosta 

na programação, quais os programas você mais ouve, o você acha que deveria mudar na 

Rádio... 

 

 

 

 

 

Seção 8 de 8 

 

62 – Queremos saber mais! 

É muito importante ouvir você! Por isso gostaria de ter uma conversa pessoalmente em 

qualquer local ou até mesmo por telefone sobre as questões que você respondeu e para saber 

um pouco mais sua opinião sobre a Rádio Itatiaia Ouro Preto. Se você concorda em conversar 

comigo, deixe abaixo seu nome e telefone que entrarei em contato. Desde já, agradeço. 

Rafael Medeiros - Aluno do Mestrado em Comunicação da UFOP. Meu e-mail: 

rfmedeiros13@gmail.com. Meu telefone: (31) 99461-2621. Deixe abaixo seu nome e 

telefone: 
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APÊNDICE B - Entrevista com Maria Nazaré de Oliveira 

 

Nome: Maria Nazaré de Oliveira 

Entrada na emissora: Registro 01/09/1974 

Saída da emissora: 04/02/1982 

Função: Secretária / Recepcionista 

Tempo de entrevista: 46’49” 

Data e local da entrevista: 19 de agosto de 2018, Ouro Preto – MG 

 

Pesquisador: Como era a programação da rádio nesse período inicial? 

Maria Nazaré: A rádio no princípio tocava só música popular brasileira, só musica boa. A 

programação era rodada em rolão. Quem fez a primeira programação da Rádio foi o Maurílio 

Torres. A primeira pessoa que o Sr. Januário Carneiro, que era o dono da rádio, que é 

também o dono da Rádio Itatiaia, foi através do Maurílio que ele conseguiu colocar a Rádio 

aqui em Ouro Preto. E o Maurílio trabalhava no Jornal do Brasil, na sucursal do Jornal do 

Brasil em Belo Horizonte e ia a Belo Horizonte toda tarde. Ele morava ali de frente o 

Correio, na subida, pra cima do Fórum, de frente mesmo o Correio e acho que ele mora lá até 

hoje. Mas ali se você perguntar, se ele morar o pessoal vai saber ou que paradeiro ele tomou. 

Mas ele deve morar ali ainda, ele já deve estar aposentado. 

 

Pesquisador: A equipe era muito grande? Eram quantas pessoas? 

Maria Nazaré: Era a Edna e o Carlos Gabriel, que faziam a locução, eu trabalhava na área 

administrativa e tudo mais. Se o operador não ia aí você via que a rádio estava fora do ar você 

pegava e descia correndo... Eu morava aqui, mas eu ia pra lá e ligava a rádio porque tinha um 

monte de gente irresponsável, mas não recebia direito também né... A gente batalhou demais 

pra essa rádio continuar, sabe? Eu, no meu caso, eu tive um reconhecimento muito grande do 

Januário que ele era muito puxa-saco de mim, ele gostava demais de mim porque eu acho que 

ele via o empenho que a gente fazia. A Edna fazia locução, mas também não tinha hora pra 

gravar os comerciais... E teve muita gente que passou, mas os pioneiros fomos nós. A maioria 

do povo que trabalhava lá trabalhava era por amor à arte mesmo porque dinheiro que era bom 

não tinha. A gente sobrevivia de anúncio e divulgava resultado do vestibular, sabe? A gente 

ficava até de madrugada às vezes porque era interessante para a rádio e a rádio ficava cheia 

de estudantes e enquanto não saía os gabaritos né... porque a gente divulgava os gabaritos... 

eles não iam embora e a gente não podia desligar a rádio. Então ficava todo mundo 
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esperando. E era assim: a rádio funcionava na Teixeira Amaral, nos fundos da Associação 

Comercial. Então a gente tinha uma escadaria, às vezes a gente fechava o portão e eles 

pulavam o muro. Tinha isso tudo. O que eu sei mesmo é das palhaçadas que a gente fazia. A 

antena era lá em cima, saía do ar, tinha que ir gente pra arrumar, tinha que subir no jeep 

porque não tinha estrada direito. Lá no Morro Santana. Os meninos subiam no jeep sem freio, 

a antena pegava fogo, eles jogavam lata de areia, essas confusões todas. E a gente batalhando 

pra rádio continuar no ar, pra manter a rádio. Eu fazia locução, fazia faxina, recebia o 

Juscelino Kubitscheck, a gente trabalhava com tudo, fazia tudo. 

 

Maria Nazaré: Desde o começo a Rádio Cultura pertenceu ao grupo da Itatiaia? 

Entrevistada: Sempre pertenceu à Rádio Itatiaia, apesar de que no começo a razão social era 

Rádio Cultura de Itabirito, mas tudo pertencendo à Rádio Itatiaia. A Rádio Itatiaia era que 

dava apoio. A gente fazia transmissão de Semana Santa, 21 de Abril, Sete de Setembro, tudo 

que tinha, todas as solenidades vinham locutores às vezes de Belo Horizonte, tudo da Rádio 

Itatiaia. Semana Santa, principalmente, a gente sempre transmitiu. Arranjava patrocinador. A 

Rádio sobrevivia mais era de patrocinador porque tinham poucos anúncios. Pra manter a 

rádio no ar tínhamos que buscar anunciantes daqui de Ouro Preto mesmo, mas com a cabeça 

muito pequena porque achavam que não precisava investir nisso. Era muito difícil a gente 

conseguir anunciantes, muito mesmo. 

 

Pesquisador: Quando você chegou à rádio? 

Maria Nazaré: Eu estou aqui com a minha carteira de trabalho que vai me ajudar porque eu 

não lembro das datas assim. Eu lembro que minha carteira de trabalho eu fiz em 1974. Olha 

só: 01 de setembro de 1974. A primeira turma que foi registrada foi essa. A primeira turma 

com registro em carteira, porque a gente trabalhou mais de dois anos sem carteira assinada 

nem nada. Então foi isso. E era Rádio Cultura de Ouro Preto, funcionava na Teixeira Amaral, 

igual eu te falei, lá na subida da Igreja de São José, fundos da Associação Comercial. Depois 

ela mudou para o Antônio Dias, na Padre Gabriel de Carvalho, em um beco descendo a Igreja 

do Antônio Dias. Ali ela funcionou durante algum tempo, debaixo do salão paroquial do 

Antônio Dias. Quando em saí da Rádio ela ainda funcionava ali. 

 

Pesquisador: Isso foi quando? 

Maria Nazaré: Olha aqui na carteira, a mudança de razão social foi em 01 de março de 1981. 

Ela passou a chamar Rádio Acaiaca Limitada. Tem aqui a data de saída, olha: 04 de fevereiro 
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de 1982. O interessante é isso aí. Eu me lembro que a gente trabalhou muito tempo sem 

carteira assinada porque a rádio estava em período de experiência. Tem uma história muito 

legal que foi num dia 21 de abril. Fomos pregar papel de parede. Lembro que estava Edna, 

eu, o Daniel, que era o motorista do Sr. Januário e tinha rádio operador, porque a Rádio 

estava funcionando normal. E nós estávamos pregando papel de parede. Aí já era umas duas 

horas da tarde, a gente morrendo de fome e o Sr. Januário disse assim: "Vamos lá no 

restaurante das Lages" (hoje é do Ouvidor, que é na Rua Direita). Aí nós fomos pra lá, 

tomamos cerveja, tinham um tira-gosto, esses negócios. E como era 21 de abril, o Sr. 

Januário vira e fala: "É... só faltava Juscelino aqui". O homem entra lá e nós todos sujos de 

cola, com botina mesmo e aí chega o homem. O Sr. Januário era doido com ele e ele doido 

com o Januário, os dois eram amigos. Aí veio o homem abraçando a gente. Ô coisa boa, 

gente... A gente ganhava pouco, mas o que a gente conhecia de artista... 

 

Pesquisador: E a Rádio trazia artistas aqui? 

Maria Nazaré: Não pela rádio, mas vinham fazer show no cinema. Eu fiquei conhecendo 

Chico Anysio, MPB4, tudo por causa de rádio. A gente ia entrevistar. A gente mesmo ia 

entrevistar, na cara dura assim. Eu mesma não entrevistava ninguém, mas a Edna 

entrevistava. Eu entrevistava muito pouco, eu ia mesmo era pro show. 

 

Pesquisador: Quais informações eram transmitidas pela rádio na época? 

Maria Nazaré: A gente procurava muita coisa da redondeza e a Rádio Itatiaia passava muita 

notícia também pra gente e às vezes a gente passava notícia pra Itatiaia. Apesar que a rádio 

pegava ali um pouquinho além de Cachoeira, um pouquinho pra lá de Mariana, mas a gente 

divulgava. Então a gente procurava as notícias e os anúncios de Mariana, Itabirito também 

fazia anúncios às vezes com a gente, Mas Itabirito tem a rádio deles então faziam poucos 

anúncios, mas sobrava um pouquinho pra gente também. Então a gente fazia coberturas do 

Vinte e Um de Abril, Sete de Setembro e de qualquer outra solenidade que tinha. A gente 

fazia missa também, não todo domingo, igual eles fazem agora, mas a gente fazia se era uma 

missa importante, de Nossa Senhora do Pilar, por exemplo, gente arrumava o patrocinador 

para transmitir a missa porque  aí a gente tinha que pedir a Cemig para fazer a ligação, pedir 

linha telefônica, entendeu? Isso é interessante porque a gente tinha que pagar linha separado, 

não vinha nada direto, ou então a gente pedia telefone emprestado da casa dos vizinhos pra 

falar do estúdio pra igreja. Alguém perto da Igreja emprestava o telefone e aí a gente citava o 

nome da pessoa. A gente dava alguns lances de notícia, mas se acontecesse alguma coisa, até 



 
 
 

196 

 

mesmo eu entrava no ar pra falar se tinha notícia certa, se era real mesmo, a gente apurava e 

divulgava. Agora, quando era alguma coisa muito importante, às vezes vinha um locutor de 

fora, mas nós tínhamos dois locutores ótimos que eram a Edna e o Carlos Gabriel, eles 

sempre foram muito bons locutores. Aí depois a apareceu gente da UFOP que trabalhou lá 

como locutor, mas aí já foi depois quando a rádio já estava engrenando. No começo a gente 

tentava de tudo pra manter a rádio no ar. 

 

Pesquisador: E como a população via a Rádio? Desde o começo a população abraçou a 

Rádio? 

Maria Nazaré: A população sim, a população gostava. A gente recebia um telefonema atrás 

do outro. Tinham programas que a gente atendia pedido de música do ouvinte, um programa 

que chamava Você e a música. De noite mesmo eu cheguei a fazer um programa chamado 

Cultura, você e a música. E era um programa muito bom, era muito elogiado. E os ouvintes 

ligavam pedindo música. 

 

Pesquisador: Chegavam cartas também? 

Maria Nazaré: Carta do interior vinha muita. Tinham umas localidades por aí, como Fundão, 

os distritos. O povo mandava pedindo música também pra gente atender. Mas aí quando isso 

aconteceu já não era mais só essa história de rolão. Quando nós ficamos em período 

experimental não atendia ninguém nem nada, a fita já era direto quase a mesma coisa, tinham 

algumas fitas que rodavam o dia inteiro, era só um rádio operador e a propaganda já era 

gravada no rolo, entendeu? 

 

Pesquisador: A rádio ficava no ar quantas horas por dia? 

Maria Nazaré: Primeiro era de oito às dezoito horas, não lembro bem, ou de seis da manhã às 

dezoito ou vinte horas, era alguma coisa assim. Não ficava até tarde não. Não funcionava 

direto, eu me lembro que desligava tudo. E depois que começou a ter rádio operador direto, 

um de seis ao meio dia, outro de meio dia as seis, aí depois começou a funcionar até às dez da 

noite, Mas aí já era com LP, não era informatizado. Quando eu saí de lá ainda não era CD, 

não tinha nada disso, era tudo em LP ou compacto. 

 

Pesquisador: A Itatiaia hoje é bem baseada em informação e esporte. Vocês transmitiam 

algum jogo de futebol nessa época? 
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Maria Nazaré: Chegamos a transmitir poucos jogos aqui de Ouro Preto, de campeonato 

amador, no meu tempo né. Tô falando tudo do tempo que eu trabalhei lá. 

 

Pesquisador: Como eram os equipamentos? Eram bons? Funcionavam direito? E quando 

estragavam? 

Maria Nazaré: Tinha um senhor que vinha pra fazer a manutenção da antena quando 

estragava, mas sempre tinha um toca-discos reserva porque não dava pra esperar vir um 

técnico de lá. Tinha um menino, José Roberto, que era rádio operador, mas sabia mexer com 

essas manutenções, então dependendo do caso ele resolvia. Agora, antena não tinha como, 

quando tinha problema na antena era só esse senhor lá de Belo Horizonte tinha que vir pra 

olhar. 

 

Pesquisador: Como era a mídia de Ouro Preto na época de fundação da rádio? 

Maria Nazaré: A Rádio Ouro Preto era a única rádio que tinha aqui na época, depois de muito 

tempo que apareceu Rádio UFOP, tinha uma rádio amadora que chegou a interferir no sinal, 

mas eu nem morava mais aqui. Aí teve a Rádio Mariana. Mas antes era só a gente, então a 

gente dominava o pedaço. 

 

Pesquisador: Os profissionais eram formados nas funções que exerciam? 

Maria Nazaré: Não. Nada. Todo mundo fazia tudo, eu mesma fazia programação muitas 

vezes. Como a gente recebia muitos discos, a gente ouvia e achava que a música ia ser boa, 

então a gente colocava sempre assim: quando a gente gostava colocava três ou quatro “xis” 

na frente e programava a música duas ou três vezes por dia. Quando tinha também o 

programa em que o ouvinte pedia a música, então a gente rodava. "Fulano pediu essa 

música"... Aí depois "ah, fulano quer oferecer pra mãe dele...". Isso também aconteceu, mas 

isso foi depois. Antes era só pedido pra ele. 

 

Pesquisador: Em alguns lugares a rádio servia até mesmo de comunicação entre as pessoas da 

cidade e da zona rural. Acontecia isso na Itatiaia? 

Maria Nazaré: Sim. As pessoas mandavam recado sim. Quando uma pessoa às vezes estava 

doente na Santa Casa: "Olha, fulano mandou avisar..." ou, "Sou fulano de tal, seu filho está 

passando bem, pediu para avisar..." ou "Fulano mandou avisar que está internado...". A gente 

fazia isso sim, porque isso é serviço de utilidade pública. 
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Pesquisador: E talvez era a única forma de comunicação entre esses lugares... 

Maria Nazaré: E mais rápida né... Muitas vezes as pessoas pediam e falavam "pode falar que 

eles estão escutando...". Pode mandar o recado que eu tenho certeza que eles estão escutando. 

Então era muito bom. 

 

Pesquisador: Desde sempre a população chamou a rádio apenas de Rádio Ouro Preto? 

Maria Nazaré: A gente fala Rádio Ouro Preto. O pessoal sempre chamou de Rádio Ouro 

Preto, não Rádio Itatiaia Ouro Preto. Porque bem a verdade, se fosse assim, era pra chamar de 

Rádio Acaiaca Limitada. Então o pessoal chama de Rádio Ouro Preto porque ela significa 

muito para Ouro Preto. Nem quando era Rádio Cultura... sempre foi Rádio Ouro Preto. 

 

Pesquisador. Você acredita que a emissora buscava se inserir no cotidiano da população? 

Maria Nazaré: Sempre. A gente sempre procurava. Olha só: quando a Rádio foi pro Antônio 

Dias, o pronto socorro ficava do lado e toda segunda feira o pronto socorro vivia lotado. Tem 

um médico que atende aqui até hoje que dava plantão na segunda de manhã até terça de 

manhã. O pronto socorro vivia lotado e o homem nada... Então um dia eles foram lá reclamar. 

E eu fui olhar e cadê o médico? Ele trabalhava na Escola Técnica. Ah, meu filho... cheguei lá 

na rádio: "Olha gente, infelizmente o pronto socorro está lotado e o médico ao invés de dar o 

plantão dele no pronto socorro... Isso é um roubo porque ele está recebendo da prefeitura e da 

Escola Técnica porque ele tá lá na Escola Técnica trabalhando”. E nem foi ele, foi uma 

enfermeira que foi lá na rádio me xingar. E eu só perguntei: "Por que você está defendendo 

ele? Você também tá levando o seu? A população tá perdendo, pessoas estão morrendo, 

pessoas estão passando mal". Eu já comprei essa briga. Uma vez também eu tava no Centro 

Acadêmico, na Praça e tava tendo um grito de carnaval, alguma uma coisa assim, e 

começaram a falar que o negócio tava balançando. Aí fui lá no bar (porque não tinha celular 

nessa época) liguei pra Itatiaia falando que eu não sabia até que ponto era verdade, mas que 

eu estava no Centro Acadêmico e estão falando que o Centro está balançando e tal, já 

chamaram o engenheiro, não sei se é verdade. Então se vocês quiserem divulgar a notícia, 

divulguem, mas falem que não é nada oficial. Porque imagina se fosse verdade e outra rádio 

falasse primeiro? Aí o engenheiro civil, Cláudio, veio pra cima de mim. "Se você escutar a 

notícia... pede a gravação... quem escutou vai falar com você que não foi nada oficial". 

Porque se fosse e outra rádio desse primeiro, eu aqui... o Seu Januário ia acabar comigo. O 

resto é folclore né... faz parte do folclore. Se tinha um congresso, se vinha uma pessoa 

importante, Seu Januário mandava pra mim, eu levava pra almoçar, tinha permuta com os 
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restaurantes e isso era tudo eu. Quando o Januário não podia vir, ele mandava o carro da 

Rádio Itatiaia. 

 

Pesquisador: Tinha alguém que coordenava a equipe nessa época? 

Maria Nazaré: Tinha o Sinval Rodrigues de Oliveira. Teve uma época, quando era na 

Teixeira Amaral, que ele nem vinha aqui porque morava em Belo Horizonte. Depois mudou 

pra Ouro Preto e aí já era mais responsabilidade dele. Depois teve Mário Lúcio do Amaral, 

depois acho Sinval voltou. 

 

Pesquisador: E a relação do Januário com a Rádio Itatiaia de Ouro Preto? Ele sempre esteve 

muito presente? 

Maria Nazaré: Nossa, ele era apaixonado pela rádio, por isso que essa rádio continuou. Seu 

Januário vinha pra cá todo final de semana, trazia os pequetitos, os sobrinhos dele, porque ele 

nunca foi casado, mas teve muitos sobrinhos. Então tinha o Emanuel que é o presidente hoje 

e o Cláudio que é o vice-presidente da Rádio. O Cláudio eu conheci era pequenininho que me 

chamava de Mazaré e as mães só deixavam os meninos virem porque a Nazaré tava lá, então 

eu era babá também! Agora, se eu fosse você, ia atrás do Maurílio Torres. Porque nesse 

começo ele não corria atrás de anuncio nem nada... Talvez Maurílio saiba direitinho o dia que 

a rádio entrou no ar. 
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APÊNDICE C - Entrevista com Maurílio Torres 

 

Nome: Maurílio Torres 

Entrada na emissora: 1973 

Saída da emissora: 1984 

Função: Jornalista e Programador 

Tempo de entrevista: 24’28” 

Data e local da entrevista: 23 de agosto de 2018, Ouro Preto – MG 

 

Pesquisador: Eu queria saber um pouco sobre o começo da Rádio Ouro Preto. Como 

começou sua história com a rádio? 

Maurílio Torres: Antes de ter a Itatiaia, eu e um grupo tentamos instalar uma rádio em Ouro 

Preto porque a gente achava que Ouro Preto precisava ter uma rádio. Mas não tivemos 

dinheiro pra isso. Ouro Preto só foi ter uma rádio mesmo com a Itatiaia. Nessa época era 

Rádio Ouro Preto, não era Rádio Itatiaia. O Januário conseguiu trazer a rádio porque era 

presidente da Associação de Rádio. 

 

Pesquisador: Como era a Programação da rádio nessa época? 

Maurílio Torres: A programação da Rádio Cultura era popular, mas de bom gosto. A rádio 

tinha poucos recursos. Eu não ganhava nada com isso. Era por achar que Ouro Preto 

precisava de uma rádio. 

 

Pesquisador: Você se lembra porque a rádio saiu da Associação Comercial e foi para o 

Antônio Dias? 

Maurílio Torres: Foi porque não tinha dinheiro. Eu tinha conseguido uma sala na Associação 

Comercial e depois que precisou sair de lá foi pro Antônio Dias para uma sala que o vigário 

da época, Dom Barroso, emprestou. 

 

Como a população de Ouro Preto em geral recebeu a nova rádio? 

Maurílio Torres: Teve muito apoio da população porque a programação tinha utilidade 

pública. Era uma programação mais requintada, mas tinha utilidade pública. Então até mesmo 

o pessoal dos bairros de periferia ouvia a rádio. 
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Pesquisador: A população mandava recados através da rádio? Por exemplo: as pessoas da 

cidade pra comunicar com os parentes da zona rural... 

Maurílio Torres: Quando era rádio Cultura não. Mas deve ter começado na época em que o 

Januário colocou como Rádio Itatiaia. Ele colocou uma programação na Itatiaia mais popular, 

que atingia o pessoal da Zona Rural. 

 

Pesquisador: E quando foi que ela se tornou Rádio Itatiaia? 

Maurílio Torres: Disso eu não vou lembrar. No Antônio Dias não era Itatiaia, ainda era Rádio 

Ouro Preto. 

 

Pesquisador: Eu li em um jornal da década de 80 uma reportagem sobre a Rádio Itacolomi. 

Depois da Rádio Itacolomi Ouro Preto só teve outra rádio com a Itatiaia? Como era a 

imprensa em Ouro Preto na época? 

Maurílio Torres: Eu mesmo escrevi essa matéria, com o José Russo, tinha a foto dele né. A 

Itacolomi não era rádio mesmo. A Itacolomi era uma rádio clandestina. Mas tinha jornal. O 

Jornal de Ouro Preto, eu editava o jornal do Grêmio Literário Tristão de Ataíde. Depois disso, 

eles me chamaram pra organizar a rádio. 

 

Pesquisador: A rádio nessa época já fazia transmissão esportiva? 

Maurílio Torres: Eu mesmo já cobri pela rádio. Muita gente falava comigo que em Ouro 

Preto não tinha movimento esportivo. Não tinha porque não existia uma rádio para fazer a 

cobertura. Então a gente resolveu fazer uma programação esportiva, criou a Copa Januário 

Carneiro e fazia a transmissão.  

 

Pesquisador: As notícias eram de Ouro Preto? 

Maurílio Torres: As notícias eram mais de Ouro Preto. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, 

então eu mesmo fazia alguma notícia para colocar lá. Era obrigatório na programação das 

rádios ter notícias locais. 

 

Pesquisador: A população participava da rádio? Por telefone, carta? 

Maurílio Torres: Não telefonava muito porque era difícil ter ligação telefônica. Mas a 

população gostava da rádio. 

 

Pesquisador: Existe alguma documentação da rádio? Alguma programação antiga? 
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Maurílio Torres: Programação não tem não. A programação eu fazia era lá na hora. A 

programação musical era toda gravada em fita, aquelas fitas de gravadora. Depois que foi 

disco, vinil, não existia CD nessa época não. Eu passei três anos dirigindo sem ganhar nada 

com isso, só pelo amor à Rádio Ouro Preto. Eu trabalhava no Jornal do Brasil de noite. Eu ia 

e voltava todo dia então toda tarde eu ficava na rádio. E fim de semana no geral o Januário 

vinha pra cá. Eu também tinha um programa de uma hora de música clássica todo domingo, 

eu gravava em casa e levava pra rádio. 

 

Pesquisador: No começo a Rádio Cultura funcionava o dia todo? 

Maurílio Torres: Ficava de manhã até seis horas da tarde. 

 

Pesquisador: Quando a rádio foi para a Rua Xavier da Veiga? 

Maurílio Torres: Não lembro. Isso foi mais recente. Quando era no Antônio Dias tinha até o 

programa do Pardal. O pessoal da Itatiaia em Belo Horizonte deve saber isso. O transmissor 

que a rádio usava nessa época era o um transmissor antigo da Itatiaia de Belo Horizonte que o 

Januário trouxe pra cá. Era um equipamento meio velho. E eu era rádio amador mexia com 

eletrônica também, então quando o transmissor dava problema e tinha que ir lá consertar, eu 

mesmo que consertava. Pra conseguir montar a rádio lá a prefeitura que ajudou. Quando o 

Genival Alves Ramalho era prefeito, ele deu apoio. Nessa época eu era secretário de cultura. 

 

Pesquisador: E a rádio pegava até onde com esse transmissor? 

Maurílio Torres: A rádio pegava até Ponte Nova mais ou menos. Era um transmissor de 100 

watts. Hoje já deve pegar bem mais longe. 
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APÊNDICE D - Entrevista com Dom Barroso 

 

Nome: Francisco Barroso Filho (Dom Barroso) 

Bispo Emérito de Oliveira – MG 

Tempo de entrevista: 24’47” 

Data e local da entrevista: 27 de agosto de 2018, Ouro Preto – MG 

 

Pesquisador: Como foi a vinda da Rádio Ouro Preto para o salão da paróquia? 

Dom Barroso: O dono da rádio, Januário Carneiro, se tornou muito meu amigo. Eu tinha 

acabado de construir o salão, mas não tinha utilizado o porão não, só a parte de cima. Em 

baixo eu tinha construído pra usar de salas de catequese, mas ele com aquela necessidade 

veemente de um lugar melhor pra rádio, disse: "Olha, o senhor vai poder utilizar a rádio como 

se a rádio fosse da paróquia e eu posso pagar um aluguel bom, mas o senhor me permite fazer 

umas adaptações aqui?". Como a gente ainda estava em transição, eu disse: "Pode modificar 

aí para o melhor funcionamento da rádio, você pode fazer essa reforma aí". Então ele mexeu, 

fez uma adaptação e a parte de baixo do salão ficou sendo a rádio. 

 

Pesquisador: E quando foi isso? 

Dom Barroso: Isso foi em setenta e alguma coisa. Setenta e nove. Quando ela saiu eu não 

estava mais aqui. Eu fui sagrado bispo em 19 de março de 1984 e no dia 25 de março de 1984 

eu saí daqui. Eu tinha uma convivência muito boa com o dono da rádio, sabe? Com o 

Januário Carneiro. Quando João Paulo II se tornou Papa, ele foi à Roma fazer essa cobertura 

e trouxe pra mim dois quadros do papa, tem um que eu tenho até hoje. Ele conversava muito 

comigo, tomava refeição comigo na casa paroquial. Eu tinha liberdade até mesmo pra dar 

alguns conselhos sobre a rádio. Teve uma época que atrasou os salários dos funcionários e 

eles me procuraram, aí eu falei com o Januário, assim, na brincadeira, que o primeiro 

dinheiro que entra tinha que ser do funcionário. Então eu chamei a atenção do Januário nessa 

ocasião. Então eu frequentei a muito a rádio. Até avisos pras comunidades rurais (naquele 

tempo a gente ia pra Lavras Novas, Chapada, Salto, Santa Rita) eu mandava recado pra essas 

comunidades todas através da rádio, como se fosse um telefone. 

 

Pesquisador: Que tipo de recados? 

Dom Barroso: Recado tipo "Olha, a missa vai atrasar porque não sei o que..." ou então "olha, 

eu estou indo aí". Comunicava com o povo através da rádio, como se fosse um telefone. E 
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tudo o que o Januário prometeu ele cumpriu. Eu tinha dois programas todos os dias na rádio: 

Palavra de Vida e A Hora do Angelus. Mas pra não prejudicar a rádio eu arrumava 

patrocinadores. Por exemplo, a Hora do Angelus era patrocinado por aquele posto perto das 

Lages, posto VV alguma coisa assim. 

 

Pesquisador: Foi nessa época que começou a transmitir as missas de domingo? 

Dom Barroso: Nessa época já transmitia, mas não era todo domingo. Transmitia Semana 

Santa também. Inclusive no dia de São Sebastião, que é padroeiro da rádio, numa ocasião o 

Januário me convidou pra celebrar a missa em Belo Horizonte. Eu fui dirigindo e celebrei a 

missa de aniversário da rádio lá em Belo Horizonte e de lá fui pra um congraçamento, um 

jantar com os funcionários da rádio. Pode dizer então que a rádio tem um laço com a paróquia 

e ela começou a crescer depois que veio pra aqui. 

 

Pesquisador: E nessa época a rádio era a principal fonte de notícia aqui de Ouro Preto? 

Dom Barroso: Era a rádio. Era muito forte, não tinha outra. Depois que surgiu aquela FM, a 

Rádio Província FM, do Roque Fina. Mas até hoje a Rádio Itatiaia tem uma audiência muito 

grande. Hoje é do Emanuel, irmão do Januário né? Eu sei que a Rádio tinha uma 

administração que é o seguinte: quando a rádio de Belo Horizonte renovava o seu material, 

seu equipamento, mudava o estúdio, por exemplo, o estúdio antigo que era em Belo 

Horizonte vinha pra cá. O equipamento que era trocado lá vinha pra Ouro Preto. E o de Ouro 

Preto ia pra Pirapora. Então ele fazia esse rodízio. Eu acompanhava essas transições né. 

Então quando a rádio em Belo Horizonte sofisticava o equipamento, o outro vinha pra cá. 

Então Ouro Preto era imediato. Quer dizer que a Rádio Itatiaia sempre teve um cuidado de 

aprimorar a Rádio Ouro Preto. Ela nunca ficou parada, ela sempre cresceu. Era uma entidade 

só mas funcionava em três, mas a Itatiaia sempre deu muito apoio, sempre foi muito presente. 

Eu cheguei a fazer programa na rádio quando era lá na São José. Que lugar difícil, que acesso 

difícil. Era um portãozinho, naquele muro da esquerda, em frente aquela república que tem 

ali. Em frente tem um portãozinho com uma escadaria perigosíssima e lá em baixo ficava a 

rádio. Um lugar muito desajeitado, e aqui melhorou muito, ficou bem ajeitadinha e aqui ela 

começou a desenvolver. 

 

Pesquisador: E o programa que o senhor fazia era sobre o que? 

Dom Barroso: Era o comentário do evangelho do dia, a aplicação do evangelho na vida né. 

Hoje é como a TOP Cultura faz. Essa semana mesmo eu gravei com eles. Às seis horas da 
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tarde a TOP Cultura transmite um programa que chama A Hora do Angelus, como tinha na 

Itatiaia. Ó, eu espero ter te ajudado. Se precisar de mais alguma coisa, eu tô às ordens. 

  



 
 
 

206 

 

APÊNDICE E - Entrevista com Maria Aparecida Albergaria 

 

Data e local da entrevista: 28 de dezembro de 2018, Ouro Preto - MG 

Duração: 41’23” 

 

Identificação: sexo feminino, 78 anos, costureira, bairro Rosário em Ouro Preto. 

 

1. Quando você começou a ouvir rádio? Foi por influência de alguém? 

Acho que eu comecei a ouvir rádio eu era menina. Se tem um trem que toda vida eu gostei é 

de rádio. Eu fui ficar na casa de Rita [nora] quando o menino dela nasceu, fiquei com ela 

quase um mês, mas sentia falta danada de um rádio. Eu disse: que diabo de casa que não tem 

rádio? Todo lugar que eu vou tem que ter um rádio ligado. E foi por mania mesmo. É porque 

eu gosto muito de música e no rádio tem música o dia todo, né? A gente acompanhava novela 

no rádio quando não tinha televisão, era bom demais, toda vida gostei de um rádio. 

 

2. Você lembra se gerações passadas da sua família (pais, avós) também ouviam 

rádio? 

Minha mãe não tinha tempo, tinha doze filhos, coitada, então não tinha tempo de ouvir rádio 

não. 

 

3. Você consegue se lembrar dos aparelhos que você já usou para ouvir rádio? 

Lá em casa tinha um rádio que só tocava de noite porque a luz era muito ruim, e de dia ficava 

muito fraca, quando era à noite a luz melhorava e a gente ouvia rádio, porque de dia não tinha 

jeito não porque o negócio parecia mais uma caixa de marimbondo, mas o rádio tava ligado. 

Hoje eu uso aquele ali, o rádio mesmo. 

 

4. Você ouve rádio com que frequência? Em quais momentos do dia? 

De manhã principalmente. Eu gosto muito de ligar na Itatiaia pra ver as notícias do dia, saber 

quem morreu, tudo a gente sabe, né? Quem ouve Antônio Carlos fica sabendo de tudo. Eu 

gosto é quando ele tá também, quando é outro eu não gosto não, ligo assim mas falo: ihh, 

hoje ele não tá aí não, não tá bom. Mas principalmente de manhã até na hora do almoço. 

 

5. Você faz alguma outra coisa enquanto ouve rádio? O que? 

Costurando. Adoro costurar com o rádio ligado. Dá pra conciliar os dois. 
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6. Você para o que está fazendo para ouvir alguma informação específica ou quando 

algum locutor começa a falar? 

Tem que parar pra ver o que é senão não dá né? Outro dia eu ouvi que o Antônio Carlos tava 

falando de um encontro que ia ter aí, parece que o povo de Belo Horizonte que vinha. Parece 

que é encontro para pessoas que tiveram perdas irreversíveis e deu  o telefone da mulher, mas 

eu não peguei. Ah, liguei lá na rádio pra pegar o telefone, onde me informa é a rádio. 

 

7. A forma como você ouve rádio mudou de alguma maneira (considerando aparelhos, 

tempo de escuta)? 

Os aparelhos mudaram muito, agora o som é outra coisa. Os rádios mais velhos pareciam 

uma caixa de marimbondo. Eu tinha um radinho de pilha que conforme a posição que ele 

ficava, ele falava, se mudasse de posição parava. Tinha que por na janela, colocar Bombril na 

antena porque alguém ensinou. 

 

8. Qual tipo de conteúdo você prefere ouvir na rádio (músicas, notícias, 

entretenimento)? 

Música e notícia. Falou que é música eu gosto de tudo. Tirando o tal do funk, qualquer coisa 

pode vim, porque aquilo ali ninguém merece. 

 

9. Qual é a sua principal fonte de informação? Por quê? 

É principalmente televisão e rádio. Eu gosto muito de ler jornal também. 

 

10. Quais rádios você costuma ouvir? Por quê? 

Não sou chegada em outra rádio não. Eu gosto muito é da Itatiaia. Eu ouvia muito a Itatiaia 

de Belo Horizonte, porque domingo tem um programa na Itatiaia de Belo Horizonte que eu 

gosto muito, mas a rádio daqui passou a transmitir, entra em cadeia e transmite. Chama A 

Hora do Coroa, só toca música antiga e é bom demais, eu não perco. E o sinal da rádio daqui 

pega melhor. 

 

11. Você ouve alguma rádio que não seja de Ouro Preto ou Mariana? Por quê? 

Não. Só a Itatiaia, porque tem tudo que eu gosto. 

 

12. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto consegue noticiar fielmente sobre os 

acontecimentos de Ouro Preto? Por quê? 
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Eu gosto. Às vezes a gente ouve alguém falar alguma coisa que não tem muita certeza e liga 

o rádio que daqui a pouco a gente fica sabendo. 

 

13. Você acha que uma rádio tem que se voltar para os acontecimentos mais próximos 

dos seus ouvintes ou deveria noticiar todos os fatos relevantes do Brasil ou do 

exterior? 

Eu gosto de ouvir notícia de Ouro Preto, notícia sobre o que acontece perto daqui e que 

influencia o dia a dia da gente. Notícia do Brasil e do Mundo eu vejo na televisão. Na rádio 

tem que ter notícia da nossa região. A gente sabe se teve um acidente, um trem qualquer por 

aí... A Itatiaia num instante dá notícia e num instante eu fico sabendo. 

 

14. Você conversa com as pessoas ao seu redor (vizinhos, família, colegas de trabalho) 

sobre assuntos de Ouro Preto que você ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Às vezes a gente conversa. O tempo da gente é tão pouco que tem vizinha com quase uma 

semana que uma não vê a outra. Eu tenho uma máquina de costura que não me dá muito 

tempo. 

 

15. Você confia nas informações que ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? Por quê? 

Eu gosto muito de saber uma notícia de Ouro Preto. E eu acho que uma notícia que a Itatiaia 

dá é uma notícia que você pode confiar. A gente ouve muito boato. Esses dias mesmo alguém 

me falou que caiu um barranco ali em cima perto do Veloso e eu fui e liguei o rádio pra 

conferir se era verdade. 

 

16. Você acha que rádios de outras cidades também poderiam noticiar os 

acontecimentos daqui da mesma forma que a Rádio Itatiaia Ouro Preto? Por quê? 

Eu acho que não. Não sei se por ser daqui ou porque ela tá sempre em cadeia com a Itatiaia 

de Belo Horizonte, então ela tem mais seriedade. E o tanto de gente que liga pra rádio, gente 

de Mariana (e lá tem a rádio de Mariana). Hoje mesmo ligou gente mandando música, 

reclamando de falta de água. Eles falam de tanta coisa. É um acidente que acontece por aí, 

alguém que morreu. Porque às vezes chega alguém falando que fulano morreu e eu ligo na 

Itatiaia pra ver se é verdade. E tudo que acontece na cidade você pode ligar na Itatiaia que 

dali um instante eles estão dando a notícia. 
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17. Você costuma procurar outras fontes de notícias para confirmar alguma 

informação que ouviu no rádio? Quais outras fontes? 

Não. Eu confio muito nas notícias da Itatiaia. 

 

18. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto tem capacidade de reforçar laços da 

cultura ouro-pretana através dos seus programas? 

Todo domingo ela transmite a missa das oito do Carmo né? Eu ouço todo domingo. Eu falo 

que Ouro Preto tinha dois defensores da cidade: era Padre Simões e Antônio Carlos. Eu acho 

ótimo também o dia que ele tá xingando, eu acho bom demais. E Padre Simões também 

falava na rádio. Tanto que vai fazer dez anos que ele morreu e na abertura do programa das 

oito até hoje é ele que reza o pai nosso. Antônio Carlos até comentou há poucos dias que 

alguém ligou achando ruim que Padre Simões já morreu e não tem que ficar tocando mais 

isso. Mas ele respondeu assim: "enquanto eu estiver aqui na rádio a abertura do programa 

será com ele". O Padre Simões o que tinha que falar ele falava mesmo e esse aí é a mesma 

coisa. 

 

19. Você pode dar algum exemplo de algo (notícias locais, programa, sotaques, 

expressões típicas) oferecido pela rádio que pode reforçar seus laços com a cidade? 

Quando tem alguma festa em Lavras Novas, no Salto, eles falam e a gente fica sabendo de 

tudo. Hoje mesmo uma mulher ligou da Bocaina, um lugar pequenininho aqui perto de 

Cachoeira (minha filha mora lá), falando que estão sem sinal de telefone. Ele pôs ela direto 

no ar e falou que ia cobrar pra ela. Eu falo que essa rádio ajuda muito. Minha água ficou 

vazando aqui, eu liguei uma cinquenta vezes pra prefeitura e não resolveu, eu liguei uma vez 

pra rádio, ele falou lá e no outro dia eles vieram.Eu sempre falo que se tá pedindo alguma 

coisa na prefeitura e não faz, liga pro Antonio Carlos que é só ele falar que o negócio resolve. 

 

20. O rádio é capaz de despertar alguma lembrança em você? 

O rádio faz a gente lembrar de muita coisa, seja por música, transmissão da semana santa. 

Traz muita lembrança da cidade, de gente da gente que nem vive mais, mas conforme o que 

você ouve faz a gente lembrar deles. 

 

21. Você já interagiu de alguma forma com a rádio? O que te levou a isso? 

Já. Já liguei lá pra saber um telefone, já ganhei um prêmio, porque um dia ele tocou uma 

música antiga e falou que quem soubesse a música era pra ligar lá. Ganhei quatro quilos de 
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carne que o açougue tava dando o prêmio pra quem soubesse a música. Liguei lá e ganhei 

quatro quilos de picanha. 

 

22. Você já ajudou alguma pessoa ou instituição porque ouviu o anuncio na rádio? 

Já. Ajudar a gente faz sempre. Todo fim de ano a rádio pede, anuncia. Qualquer pessoa que 

pede e a rádio anuncia a gente leva onde é pra levar, lá na rádio mesmo, nos salões 

paroquiais. O que a gente pode ajudar que ouve na rádio a gente ajuda. A gente ajudar é 

muito melhor do que ser ajudado. 

 

23. Por que você ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

A rádio tem uma programação muito boa né? Domingo oito e meia tem a missa, quando 

termina a missa, eles têm um programa que me parece ter uma hora, chama A Hora do Braga, 

só música boa, porque brega mesmo não tem não. Depois é aquele menino, o Darcy, com um 

programa que é só de banda, muito bom também. Eu adoro. Tem gente que fala que quem 

gosta de banda é gente da roça, então eu sou da roça porque adoro uma banda. Semana 

passada teve uma apresentação, aqui no Rosário, da banda do Rosário, mas foi linda, linda 

mesmo. Quando o dele termina é A Hora do Coroa. E aí vai o dia inteiro. 

 

24. Quais programas você ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Eu ouço um monte. De manhã eu fico esperando ter o jornal das sete, depois tem o Antônio 

Carlos que vai até onze e meia. Onze e meia eu desligo porque é futebol, futebol eu não gosto 

não. E domingo tem a missa, a hora do programa brega lá, tem o Darcy, depois tem A hora 

do coroa. 

 

25. Qual seu programa preferido? Por quê? 

Que eu gosto muito de ver mesmo é esse programa que o Antônio Carlos faz de manhã. Ali 

ele fala de tudo. Hoje mesmo ele tá xingando o coisa do Estado que tá devendo pros 

municípios todos e tá todo mundo endividado. Eu fui em Urucânia outro dia na Festa de 

Nossa Senhora das Graças - Ouro Preto todo tava lá - e lá tava uma faixa enorme igual a que 

tá aqui, falando quanto o Governo tá devendo. E aí saúde e educação fica de que jeito? 

 

26. A Rádio Itatiaia Ouro Preto tem alguns programas de gêneros musicais específicos. 

Você liga o rádio especificamente para ouvir esse tipo de música? 
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Todo domingo. Eu ligo oito e meia e só depois da Hora do coroa que termina acho que uma 

hora, uma e meia que eu vou pra televisão. Domingo a parte da manhã toda é pra ouvir a 

Itatiaia. 

 

27. Você acha importante a Rádio Itatiaia Ouro Preto manter por muitos anos seus 

locutores? Por quê? 

É bom porque eles ficam como se fossem pessoas da gente, sabe? Você fala em Antônio 

Carlos como se estivesse falando de um filho. Outro dia eu tava no Siame [Serviço 

Interprofissional de Atendimento à Mulher], aprendendo a fazer uns negócios lá e ele 

apareceu, eu falei com ele: "Ó,  minhas panelas já queimaram muitas vezes por sua culpa". E 

ele falou: "Uai, por que?". "Uai, porque você fica falando, eu fico escutando, quando vou ver 

a comida já queimou". Aí ele começou a rir. E quantas vezes, muitas vezes, eu já deixei a 

penela queimar porque tava escutando ele falar? Chega lá o arroz já era... 

 

28. E os programas? Você acha importante que tenham o mesmo formato (explicar se 

preciso) ao longo dos anos? 

Eu gosto. Gosto muito da programação da Itatiaia. Uma coisa que eles têm é que o povo liga 

muito pedindo música e logo que pede, qualquer música que pede num instante eles atendem. 

Tem música que você não ouve há muito tempo, liga lá e se ele não tocar naquele dia, no 

outro dia ele toca. E dá aniversário de todo mundo da cidade, porque ele conhece todo mundo 

e aí o negócio vai... 

 

29. Você reconhece a Rádio Itatiaia Ouro Preto como uma emissora local? Por quê? 

Ela é local porque é aqui, é de Ouro Preto e dá notícia dessa redondeza toda. No Salto, Lavras 

Novas, Mariana, tudo desses lugares ela noticia. Se tem uma notícia importante, ela dá notícia 

de tudo. 

 

30. O que significa “local” para você? 

Local é minha cidade. Eu ouço a Itatiaia desde que ela começou aqui na Rua São José. Era 

aqui onde é a Associação Comercial, ela já foi ali no comecinho, comecinho mesmo. E 

quando começou a cidade ficou empolgada com uma rádio em Ouro Preto. Dali ela foi pro 

Antônio Dias e do Antônio Dias ela foi ali pra perto do campo, onde ela tava agora e agora 

ela tá na Bauxita. Até hoje o pessoal é empolgado com a rádio, até hoje o povo liga, 

conforme o assunto. Hoje na programação da manhã toda ele tava pedindo uma cama 
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hospitalar pra uma pessoa que tá doente na Bauxita. Ele pede cama, ele pede remédio, pede 

tudo e num instantinho ele consegue. Porque eu falo, remédio por exemplo, tem um remédio 

em casa que não tá usando, tem uma pessoa que tá precisando e você não sabe né? Hoje ele 

pediu essa cama e amanhã ou depois ele fala que já conseguiu. 

 

31. Quais tipos de notícia você percebe que são veiculadas pela Rádio Itatiaia Ouro 

Preto (prestação de serviços, policiais, política, institucionais – prefeitura). 

É de tudo. Notícia de tudo. A rádio transmite tudo. Tem política, notícias policiais também e 

quando uma pessoa tá pedindo alguma coisa também. Então a rádio ajuda muito, ajuda muita 

gente. 

 

32. Você ouve as transmissões esportivas na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Não gosto não. Mulher não gosta muito de futebol não. 

 

33. Você acha que a população de Ouro Preto em geral reconhece a Rádio Itatiaia Ouro 

Preto como parte da cidade? 

Reconhece porque durante o programa as pessoas ligam de tudo enquanto é canto daqui e 

cada hora ele fala com fulano das Cabeças, do Antônio Dias, do Padre Faria, da cidade toda. 

Eu falo que se tem uma notícia que quer que Ouro Preto saiba é só anunciar na Itatiaia que 

todo mundo fica sabendo. 

 

34. Você acha que as informações veiculadas na Rádio Itatiaia Ouro Preto são 

importantes para a comunidade em geral ou só para alguns bairros da cidade? São 

importantes também para os distritos? 

É importante pra cidade toda. O povo dos distritos liga, conversa muito. Ontem mesmo ele 

tava brigando porque um dia desses faltou luz e no Salto não tinha chegado até ontem. O 

povo ligou pra ele e ele falou que ia ligar pra Cemig no intervalo. É ele falar e o negócio 

resolve. 

 

35. O que você pensa sobre a duração dos programas da Rádio Itatiaia Ouro Preto?  

Eu acho que o programa maior é esse do Antônio Carlos que começa às oito e vai até às onze 

e meia. Os outros é de uma hora, meia hora. Mas o programa dele mesmo tem conteúdo pra 

esse tempo. O dia que ele tá xingando é o melhor dia. 
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36. Você sabe que a Rádio Itatiaia Ouro Preto pode ser ouvida também na frequência 

FM? Como você soube? 

Sabia que pode ouvir em FM. Eu soube que ia ter FM pela rádio mesmo. Ele falou. Mas eu 

ouço nos dois. Tem dia que tá AM e tem dia que tá em FM. 

 

37. O que você sabe sobre a migração da Rádio Itatiaia Ouro Preto para FM? 

Que ela tá em FM e eles falam que essa mudança foi pra melhorar. Melhorou o som. O som 

melhorou. Eu ouço os dois. Eu ligo o rádio lá e o primeiro que coisa é esse mesmo. 

 

38. Você já deixou de ouvir a Rádio Itatiaia Ouro Preto alguma vez porque o sinal 

estava ruim? 

Não. AM de vez em quando dá uns piripaque, fica ruim, mas dá pra ouvir. 

 

39. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto deveria renovar sua programação? Por 

que? 

Não. A programação que tem tá muito bom. Acho que é porque a gente já acostumou com 

isso. 

 

40. Você acredita que a internet hoje é uma concorrência para as rádios? 

Eu acho que é. Mas pra Itatiaia, pra Ouro Preto não porque você pode tá fazendo costurando, 

fazendo comida e ouvindo a rádio né? Agora a internet você tem que parar e ficar lá. 

 

41. Você acha que os locutores deveriam falar menos e deixar mais tempo para 

músicas? Por quê? 

Tá bom. Esse programa do Darcy, por exemplo, da banda, é um programa muito bom. Ele 

fala que a banda tem tantos anos, é de tal lugar. Então você fica sabendo mais detalhes. Tem 

uma banda muito boa aqui em Rodrigo Silva que a maior parte dos músicos são mulheres. 

Tem dia que é a banda de Mariana, a banda de Passagem. 

 

42. A Rádio Itatiaia Ouro Preto tem o conteúdo voltado principalmente para 

informação e esporte. Você acha que deveria diversificar um pouco isso? Com que 

tipo de conteúdo? 

Não. Tá de bom tamanho. Noticiário a gente sempre quer saber, a gente quer ouvir as notícias 

e o esporte não sei porque na hora que começa o esporte eu vou lá e desligo. 
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43. O que você acha sobre os comerciais veiculados pela Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

(estimular: são muitos? São de lojas que você compra?) 

São de lojas daqui. Eles tavam fazendo propaganda esses dias mesmo de uma farmácia que 

abriu lá na Bauxita e que tem muito em Belo Horizonte. Eu nem sabia que abriu, fiquei 

sabendo pelo rádio. Tem muita loja que a gente fica sabendo porque ouve no rádio. Uai, teve 

uma feira de roupas aqui, que tinha quase um mês que tava aqui e eu fiquei sabendo ouvindo 

o rádio só que ela foi embora dois dias depois e não deu tempo de ir lá não. Se ele não tivesse 

falado eu nem sabia porque era lá em Saramenha. 
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APÊNDICE F - Entrevista com Fátima da Silva Paiva 

 

Data e local da entrevista: 03 de janeiro de 2019, Ouro Preto - MG 

Duração: 36’12” 

 

Identificação: sexo feminino, 46 anos, agente legislativo, bairro Antônio Dias em Ouro 

Preto. 

 

1. Quando você começou a ouvir rádio? Foi por influência de alguém? 

Eu comecei a ouvir rádio muito novinha, eu tinha uns quatro anos. Foi por influência de pai 

porque a gente morava na roça aí tinha que ligar o rádio quatro horas da manhã pra ouvir um 

programa daquele Zé Béttio. O pessoal da roça todo mundo ouvia. Então foi assim. 

 

2. Você lembra se gerações passadas da sua família (pais, avós) também ouviam 

rádio? 

Meu pai adorava rádio. Minha mãe também. Ligava e ficava o dia todo, ainda mais que não 

tinha televisão. E hoje eu fico com o rádio ligado o dia inteiro. 

 

3. Você consegue se lembrar dos aparelhos que você já usou para ouvir rádio? 

Eu ouvia pelo rádio, aqueles rádios antigos. Hoje é com aqueles microssistem. Em casa eu 

não fico sem rádio não. 

 

4. Hoje você ouve rádio através de quais aparelhos? Você ouve pelo celular? 

Pelo celular não. Eu não gosto, acostumei a ouvir por rádio comum. 

 

5. Você ouve rádio com que frequência? Em quais momentos do dia? 

Aqui de manhã pelo trabalho tem que ouvir Rádio Ouro Preto. Se eu estou em casa, na hora 

que eu levanto eu já ligo o rádio, aí só desligo seis horas da tarde, sete da noite, quando eu 

estou em casa. Agora quando eu estou aqui, aqui no trabalho meio dia tem que parar de ouvir. 

Em casa eu ouço o dia inteiro porque de manhã eu gosto de ouvir o Antônio Carlos e à tarde 

eu ouço outra rádio. 

 

6. Você faz alguma outra coisa enquanto ouve rádio? O que? 

Sim. Um monte de coisa. Arrumando casa, os serviços de casa eu faço ouvindo rádio. E aqui 

trabalhando também. 
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7. Você para o que está fazendo para ouvir alguma informação específica ou quando 

algum locutor começa a falar? 

Com certeza, notícia principalmente. Se aconteceu um fato e eu tô lá na minha roça. 

Aconteceu um problema aqui na Câmara da licitação né e a sorte que eu tava ouvindo porque 

eu tenho mania de ouvir todo dia, aí eu liguei aqui pra avisar que tava falando isso, isso e 

isso. Eu tenho mania de ouvir mesmo, notícia então eu adoro. 

 

8. Como você escolhe o momento para ouvir rádio? 

Eu não tenho momento não, eu já ligo meio que no automático. Sempre naquele horário eu 

ligo. Eu tenho mania de rádio. O rádio que eu gosto de ouvir a Rádio Ouro Preto lá em casa 

de manhã é um rádio que deve ser mais velho do que eu. Era uma chiadeira, eu coloquei 

Bombril, arame e tá funcionando até hoje muito bem. 

 

9. A forma como você ouve rádio mudou de alguma maneira (considerando aparelhos, 

tempo de escuta)? 

Pra mim aumentou. Aumentou bem o tempo que eu escuto. Hoje eu presto mais atenção, se 

tem uma notícia eu vou e paro pra prestar atenção, sabe? Então hoje eu dou mais atenção. 

 

10. A internet contribuiu para essa mudança? (observar pergunta anterior) 

Pela internet eu não escuto 

 

11. Qual tipo de conteúdo você prefere ouvir na rádio (músicas, notícias, 

entretenimento)? 

Eu gosto de música e notícia. Eu adoro notícias. 

 

12. Qual é a sua principal fonte de informação? Por quê? 

Pra mim é TV. Eu acordo muito cedo e fico vendo jornal, tem dia que duas da manhã eu tô 

vendo aquele jornal que fica repetindo todo dia. 

 

13. Sua principal fonte de informação já foi o rádio? (observar a pergunta anterior) 

Já. Pras notícias de Ouro Preto ainda é o rádio a minha principal fonte de informação. 

 

14. Você usa redes sociais digitais? Quais? Pra que você usa? 
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Uso Facebook e Instagram. Mais pra conversar com os outros. 

 

15. Você segue a Rádio Itatiaia Ouro Preto nas redes sociais? Já interagiu com a rádio 

através dessas redes? 

Não sigo. Sigo pouca coisa. 

 

16. Hoje você ouve música através do rádio? Quais tipos de música? 

Sim. Eu gosto de sertanejo universitário. Escuto música principalmente no rádio e YouTube. 

 

17. Quais rádios você costuma ouvir? Por quê? 

Eu ouço a Itatiaia de manhã por causa do programa do Antônio Carlos e à tarde eu ouço a 

Real por causa das músicas, porque o programa mesmo eu odeio, mas tem umas músicas lá 

que eu gosto. Porque à tarde eu gosto da pessoa do Olynto Braz, mas não dou conta das 

músicas. BH FM eu ouço no dia de sábado, mas pela Oi TV. Eu fico na que eu ligo 

normalmente. Se eu tô na roça eu coloco em outra à tarde e deixo nela também. De manhã 

Antônio Carlos com certeza, não perco por nada. 

 

BLOCO 2 – PRODUÇÃO DE SENTIDO A PARTIR DA RÁDIO ITATIAIA 

18. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto consegue noticiar fielmente sobre os 

acontecimentos de Ouro Preto? Por quê? 

Sim. Porque eles vão atrás das informações e mesmo se eles não forem, as pessoas mandam 

notícia pra rádio através de telefone. E essa Rádio Ouro Preto tem uma audiência muito 

grande. Nas roças então, nem se fala. Rádio Ouro Preto não perde pra nenhuma rádio de 

cidade grande não. 

 

19. Você acha que uma rádio tem que se voltar para os acontecimentos mais próximos 

dos seus ouvintes ou deveria noticiar todos os fatos relevantes do Brasil ou do 

exterior? 

Tem que ter informação mais próxima de nós, da população de Ouro Preto. Se chove e caiu 

um barranco lá o pessoal quer saber é disso. 

 

20. Você conversa com as pessoas ao seu redor (vizinhos, família, colegas de trabalho) 

sobre assuntos de Ouro Preto que você ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Converso sim. Com vizinhança, amigos, mesmo aqui no trabalho que tem muita gente. 
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21. Você sente necessidade de ver a cidade representada nas notícias? Por quê? Que 

diferença isso faz? Desperta que tipo de sentimento em você? 

Se for notícia boa sim. Mas tem que falar é da sede e dos distritos mesmo. 

 

22. Você acha que rádios de outras cidades também poderiam noticiar os 

acontecimentos daqui da mesma forma que a Rádio Itatiaia Ouro Preto? Por quê? 

Não. Eu acho mais pelo locutor, que conhece a cidade, então aprofunda. Dos locutores da 

Itatiaia, de Ouro Preto, a gente ouve falar nas roças, agora dessas outras rádios daqui a gente 

não ouve falar a não ser quando tinha aquele menino da Real, o Tony. 

 

23. Quais assuntos importantes para o seu dia a dia você se lembra de ter ouvido na 

Rádio Itatiaia Ouro Preto recentemente? 

Importante? O que tá repercutindo agora é esse negócio da prefeitura aí que o Antônio Carlos 

fala todo dia. Ultimamente a notícia tem sido isso mesmo, o financeiro da prefeitura. 

 

24. Você costuma procurar outras fontes de notícias para confirmar alguma 

informação que ouviu no rádio? Quais outras fontes? 

Eu procuro. Mais conversando com outras pessoas da cidade. A rede social ajuda muito 

também. 

 

25. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto tem capacidade de reforçar laços da 

cultura ouro-pretana através dos seus programas?  

Sim. Isso eles fazem. 

 

26. Qual a importância você vê no rádio hoje para o seu cotidiano? 

Eu penso que pro dia a dia de muita gente a rádio ajuda. Por exemplo, as pessoas dos distritos 

muitas vezes não sabem o que acontece aqui na cidade, mas ficam sabendo através do rádio. 

 

27. O rádio é capaz de despertar alguma lembrança em você? 

Muito. Aquelas músicas internacionais que você nem sabe o que tá dizendo mas você até 

chora. 

 

28. Você já interagiu de alguma forma com a rádio? O que te levou a isso? 
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Eu já liguei pra pedir música, pra reclamar também. Eu liguei porque tava precisando arrumar 

uma estrada lá pro lado da minha roça e então eu liguei e um dia também pra pedir música. 

Tinha uma música que a gente tinha o costume de pedir aqui. 

 

29. Você já ajudou alguma pessoa ou instituição porque ouviu o anuncio na rádio? 

Porque a rádio pediu não. De outras formas sim. 

 

BLOCO 3 – RELAÇÃO COM A RÁDIO ITATIAIA OURO PRETO 

30. Por que você ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Por causa do programa do Antônio Carlos. Ele traz a notícia pra perto do ouvinte. Eu ouço 

mais por causa de notícia, até mesmo notícia de morte, ficar sabendo quem morreu. Tem 

notícia de tudo, seja coisa ruim ou coisa boa. 

 

31. Quais programas você ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Antônio Carlos 

 

32. A Rádio Itatiaia Ouro Preto tem alguns programas de gêneros musicais específicos. 

Você liga o rádio especificamente para ouvir esse tipo de música? 

Não. Eu não gosto muito das músicas da Itatiaia. 

 

33. Você acha importante a Rádio Itatiaia Ouro Preto manter por muitos anos seus 

locutores? Por quê? 

Eu acho. Eu acho que Antônio e Olynto têm amor no que eles fazem. O jeito que eles fazem 

o programa. 

 

 

34. E os programas? Você acha importante que tenham o mesmo formato (explicar se 

preciso) ao longo dos anos? 

Eu acho bom. A minha sogra ficava ouvindo o programa de Antônio pra ouvir as 

reclamações. Ela sabia que ia ter aquilo. Ela morava lá em Mariana, perto do jardim, então 

faltava água ela ia e ligava pra rádio e ficava esperando até ela ouvir que ela reclamou. Até a 

gente quando faz isso fica esperando um retorno. 

 

35. Você reconhece a Rádio Itatiaia Ouro Preto como uma emissora local? Por quê? 
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Eu acho que é pelo tempo que ela existe aqui em Ouro Preto. 

 

36. O que significa “local” para você? 

Local pra mim é a cidade. 

 

37. Quais tipos de notícia você percebe que são veiculadas pela Rádio Itatiaia Ouro 

Preto (prestação de serviços, policiais, política, institucionais – prefeitura). 

Ela fala de tudo um pouco então não dá pra especificar não. 

 

38. Você ouve as transmissões esportivas na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Não. Deu onze e meia eu desligo. Às vezes à noite se o Cruzeiro tá jogando sim, eu ouço sim. 

 

39. O que você pensa sobre a transmissão dos jogos ser feita pelos locutores já 

conhecidos da Rádio? 

Eu gosto sim. A gente já tá acostumado com esses locutores. 

 

40. Você acha que a população de Ouro Preto em geral reconhece a Rádio Itatiaia Ouro 

Preto como parte da cidade? 

Reconhece sim. Criou um vínculo com a população. 

 

41. Você acha que as informações veiculadas na Rádio Itatiaia Ouro Preto são 

importantes para a comunidade em geral ou só para alguns bairros da cidade? São 

importantes também para os distritos? 

É pra comunidade em geral. Eu acho que o pessoal dos distritos ouve mais rádio que a gente 

 

42. O que você pensa sobre a duração dos programas da Rádio Itatiaia Ouro Preto? (a 

maioria dos programas tem longa duração, característica do AM) 

Na parte da manhã eu acho que o programa do Antônio Carlos é pouco. Podia ser até uma 

hora da tarde. 

 

BLOCO 4 - MIGRAÇÃO 

43. Você sabe que a Rádio Itatiaia Ouro Preto pode ser ouvida também na frequência 

FM? Como você soube? 

Sabia. Fiquei sabendo através da rádio mesmo. Eu ouço em AM, na minha roça só pega AM. 
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44. O que você sabe sobre a migração da Rádio Itatiaia Ouro Preto para FM? 

Só sei que foi pra FM. 

 

45. Você já deixou de ouvir a Rádio Itatiaia Ouro Preto alguma vez porque o sinal 

estava ruim? 

Já. Quando a torre queima eu fico brava. 

 

46. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto deveria renovar sua programação? Por 

que? 

Eu acho que poderia renovar o programa da tarde. Podia melhorar as músicas. De manhã toca 

de tudo, mais sertanejo. 

 

47. Você acredita que a internet hoje é uma concorrência para as rádios? 

É sim. Adolescente não vai ouvir rádio. Rádio é pra pessoa mais velha. Meu filho vai fazer 30 

anos, e nem ele ouve rádio. 

 

 

48. O que você acha que as rádios podem fazer para não perder ouvintes para a 

internet? 

Eu acho que o jovem não ouve mesmo. 

 

49. Você percebe alguma diferença entre a Rádio Itatiaia Ouro Preto e as outras rádios 

da cidade? Quais diferenças? (as outras rádios são FM) 

Eu consigo diferenciar a Itatiaia e Real, que são as que eu ouço: as músicas da Real são 

melhores, mais novas, mas se a Itatiaia tivesse o mesmo programa à tarde eu ouviria a 

Itatiaia. 

 

50. Você gosta do jeito que os locutores da Rádio Itatiaia apresentam os programas 

como se estivessem conversando com o ouvinte? 

Eu gosto desse jeito. Gosto do jeito que fazem as entrevistas, por exemplo. 

 

51. Você acha que os locutores deveriam falar menos e deixar mais tempo para 

músicas? Por quê? 
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Eu acho que não. Fala um pouco e depois já coloca música. O Antônio Carlos mesmo fala: 

"eu já falei demais" e coloca música' 

 

52. A Rádio Itatiaia Ouro Preto tem o conteúdo voltado principalmente para 

informação e esporte. Você acha que deveria diversificar um pouco isso? Com que 

tipo de conteúdo? 

Pra mim tá bom. 

 

53. O que você acha sobre os comerciais veiculados pela Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

(estimular: são muitos? São de lojas que você compra?) 

Pra mim é normal. São lojas conhecidas, lojas daqui e de Mariana. 
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APÊNDICE G - Entrevista com Ana Luisa Reis  

 

Data e local da entrevista: 03 de janeiro de 2019, Ouro Preto – MG 

Duração: 29’42” 

 

Identificação: sexo feminino, 27 anos, jornalista, bairro Água Limpa em Ouro Preto. 

 

1. Quando você começou a ouvir rádio? Foi por influência de alguém? 

Eu acho que com uns treze anos, mas sempre teve rádio lá na minha casa. Na minha casa 

meus pais sempre ouviam, mas quando eu peguei pra eu ligar e ouvir foi com uns treze anos, 

rádio mesmo foi com uns treze. Mas minha mãe e meu pai sempre ouviram, sempre teve 

rádio na minha casa. 

 

2. Você lembra se gerações passadas da sua família (pais, avós) também ouviam 

rádio? 

Lá em casa sempre teve. Eu fico com o rádio ligado o dia inteiro. Engraçado, né? 

 

3. Você consegue se lembrar dos aparelhos que você já usou para ouvir rádio? 

Lá em casa sempre foram esses aparelhos já com CD. Não era muito antigão não. Hoje eu 

continuo ouvindo assim. No celular eu não gosto não 

 

4. Você ouve rádio com que frequência? Em quais momentos do dia? 

No dia a dia é mais de manhã e se eu estiver em casa eu ouço à noite também. 

 

5. Você faz alguma outra coisa enquanto ouve rádio? O que? 

Sim. Cozinhando, arrumando casa. Trabalhando também. 

 

6. Você para o que está fazendo para ouvir alguma informação específica ou quando 

algum locutor começa a falar? 

Sim. Alguma notícia importante, ou nome de quem tá fazendo aniversário, às vezes uma 

notícia que é de perto da gente. 

 

7. Como você escolhe o momento para ouvir rádio? 
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Eu gosto muito de rádio. Às vezes eu fico sozinha, aí a gente liga. Lá em casa meu irmão não 

gosta, aí quando ele tá eu já não ligo com tanta frequência. Tem gente que não gosta muito de 

rádio. 

 

8. A forma como você ouve rádio mudou de alguma maneira (considerando aparelhos, 

tempo de escuta)? 

Eu ouço mais hoje. Eu trabalhei em rádio uma época e parece que quando a gente tá muito 

perto de alguma coisa assim a gente quer ver cada vez mais como funciona. Foi a partir disso 

também. 

 

9. A internet contribuiu para essa mudança? (observar pergunta anterior) 

Não ouço pela internet. 

 

10. Qual tipo de conteúdo você prefere ouvir na rádio (músicas, notícias, 

entretenimento)? 

Eu gosto muito de música e de programas de entretenimento em geral. 

 

11. Qual é a sua principal fonte de informação? Por quê? 

É internet. Porque eu fico o dia todo na frente do computador. 

 

12. Sua principal fonte de informação já foi o rádio? (observar a pergunta anterior) 

Não, eu já vim crescendo com a internet, então notícia mesmo é pela internet e televisão. 

 

13. Você usa redes sociais digitais? Quais? Pra que você usa?  

Tenho Facebook, Instagram e WhatsApp 

 

14. Você segue a Rádio Itatiaia Ouro Preto nas redes sociais? Já interagiu com a rádio 

através dessas redes? 

Não. 

 

15. Hoje você ouve música através do rádio? Quais tipos de música? 

Ouço sim. À tarde normalmente eu sintonizo rádio pra ouvir música. Principalmente pop. 

 

16. Quais rádios você costuma ouvir? Por quê? 



 
 
 

225 

 

Eu ouço mais a Real, Itatiaia, Club FM e às vezes a Mariana FM. Mas Club FM eu tenho que 

ligar na SKY porque não pega aqui. Eu ligo em uma e deixo. Não fico trocando não. 

 

17. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto consegue noticiar fielmente sobre os 

acontecimentos de Ouro Preto? Por quê? 

Eu acho que sim. Por causa desse índice alto de audiência. O pessoal escuta muito, então se 

ela errou logo todo mundo fala na hora que tá errado. Ouro Preto tem muitos habitantes e um 

programa é como se fosse uma cidade do interior, uma rádio que domina a cidade assim, isso 

é raro. Porque sempre tem várias rádios. 

 

18. Você acha que uma rádio tem que se voltar para os acontecimentos mais próximos 

dos seus ouvintes ou deveria noticiar todos os fatos relevantes do Brasil ou do 

exterior? 

Eu acho que tem que transmitir informações mais próximas dos ouvintes. Tem que ser mais 

direcionada pra assuntos próximos dos ouvintes. É por isso que prende também. 

 

19. Você conversa com as pessoas ao seu redor (vizinhos, família, colegas de trabalho) 

sobre assuntos de Ouro Preto que você ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Sim. Com a família e no trabalho principalmente. 

 

20. Você sente necessidade de ver a cidade representada nas notícias? Por quê? Que 

diferença isso faz? Desperta que tipo de sentimento em você? 

É interessante falar da cidade mesmo. Quando um barranco cai você já fica preocupado.  

 

21. Você acha que rádios de outras cidades também poderiam noticiar os 

acontecimentos daqui da mesma forma que a Rádio Itatiaia Ouro Preto? Por quê? 

Eu acho que as rádios de outras cidades só falam o básico, mas não iam dar conta de 

aprofundar o assunto. 

 

22. Você costuma procurar outras fontes de notícias para confirmar alguma 

informação que ouviu no rádio? Quais outras fontes? 

É difícil confirmar porque a rádio é quem dá a informação primeiro. O jornal impresso, por 

exemplo, só vai sair na sexta. 
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23. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto tem capacidade de reforçar laços da 

cultura ouro-pretana através dos seus programas?  

Eu acho que eles conseguem sim. Trazendo a programação dos eventos mais tradicionais da 

cidade, os horários da semana santa. 

 

24. Qual a importância você vê no rádio hoje para o seu cotidiano? 

Eu acho que ela faz uma inclusão das pessoas que não têm acesso à internet. 

 

25. O rádio é capaz de despertar alguma lembrança em você? 

Sim, principalmente as músicas. 

 

26. Você já interagiu de alguma forma com a rádio? O que te levou a isso? 

Não. Nunca liguei. 

 

27. Você já ajudou alguma pessoa ou instituição porque ouviu o anuncio na rádio? 

A rádio faz muita campanha, mas eu nunca ajudei. 

 

BLOCO 3 – RELAÇÃO COM A RÁDIO ITATIAIA OURO PRETO 

28. Por que você ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Eu ouço mais a Real na verdade. Mas quando eu procuro a Itatiaia especificamente é por 

causa de notícia da cidade, não por causa das músicas. Cada uma você ouve pra uma coisa 

né? 

 

29. Quais programas você ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Mais o programa do Antônio Carlos 

 

30. A Rádio Itatiaia Ouro Preto tem alguns programas de gêneros musicais específicos. 

Você liga o rádio especificamente para ouvir esse tipo de música? 

Não. Música eu ouço mais em outras rádios. 

 

31. Você acha importante a Rádio Itatiaia Ouro Preto manter por muitos anos seus 

locutores? Por quê? 

Cria um laço com o ouvinte. 
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32. E os programas? Você acha importante que tenham o mesmo formato (explicar se 

preciso) ao longo dos anos? 

Eu acho que nessa rádio específica é bom manter porque tem muito idoso que escuta e fica 

esperando que seja aquilo mesmo. Em rádio de entretenimento eu acho que não. 

 

33. Você reconhece a Rádio Itatiaia Ouro Preto como uma emissora local? Por quê? 

É porque ela fala coisas da cidade. 

 

34. Quando se fala em local você pensa em qual lugar? 

Cidade. Eu penso na cidade. 

 

35. Quais tipos de notícia você percebe que são veiculadas pela Rádio Itatiaia Ouro 

Preto (prestação de serviços, policiais, política, institucionais – prefeitura). 

São todos os tipos de notícia, mas sempre referente à cidade. Depende dos acontecimentos da 

cidade. 

 

36. Você ouve as transmissões esportivas na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Não. Não ouço nada de esporte. 

 

37. Você acha que a população de Ouro Preto em geral reconhece a Rádio Itatiaia Ouro 

Preto como parte da cidade? 

Reconhece. Por falar de assuntos da cidade. 

 

38. Você acha que as informações veiculadas na Rádio Itatiaia Ouro Preto são 

importantes para a comunidade em geral ou só para alguns bairros da cidade? São 

importantes também para os distritos? 

É pra cidade toda. 

 

39. O que você pensa sobre a duração dos programas da Rádio Itatiaia Ouro Preto? (a 

maioria dos programas tem longa duração, característica do AM) 

Eu acho que é o suficiente. 

 

BLOCO 4 - MIGRAÇÃO 
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40. Você sabe que a Rádio Itatiaia Ouro Preto pode ser ouvida também na frequência 

FM? Como você soube? 

Sim. Eu ouço em FM. Fiquei sabendo pela rádio mesmo. 

 

41. O que você sabe sobre a migração da Rádio Itatiaia Ouro Preto para FM? 

Eu acho que foi pela qualidade do som né. Mas o AM não era ruim não. 

 

42. Você já deixou de ouvir a Rádio Itatiaia Ouro Preto alguma vez porque o sinal 

estava ruim? 

Por qualidade de sinal não. 

 

43. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto deveria renovar sua programação? Por 

quê? 

Não sei. Tem gente que gosta da programação do jeito que tá. Tem público pra todos os 

programas. Já são programas tradicionais. 

 

44. Você acredita que a internet hoje é uma concorrência para as rádios? 

Acho que sim, mas quem gosta de rádio não deixa de ouvir. Mas um adolescente que antes só 

teria rádio agora vai direto na internet. No meu tempo eu ouvia rádio mas hoje adolescente 

não ouve. 

 

45. Você percebe alguma diferença entre a Rádio Itatiaia Ouro Preto e as outras rádios 

da cidade? Quais diferenças? (as outras rádios são FM) 

Eu percebo no tipo de locução, as músicas e o próprio público. A Real é mais um 

entretenimento e o Antônio Carlos fala mais de notícias. A programação da Itatiaia é mais 

antiga. 

 

46. Você gosta do jeito que os locutores da Rádio Itatiaia apresentam os programas 

como se estivessem conversando com o ouvinte? 

Gosto sim. 

 

47. Você acha que os locutores deveriam falar menos e deixar mais tempo para 

músicas? Por quê? 

Eu acho que é isso mesmo. A divisão é boa. 



 
 
 

229 

 

 

48. A Rádio Itatiaia Ouro Preto tem o conteúdo voltado principalmente para 

informação e esporte. Você acha que deveria diversificar um pouco isso? Com que 

tipo de conteúdo? 

O pessoal já tá acostumado dessa forma. 

 

49. O que você acha sobre os comerciais veiculados pela Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

(estimular: são muitos? São de lojas que você compra?) 

Sim. São lojas daqui e da região. 
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APÊNDICE H - Entrevista com Geraldo Antônio Gomes 

 

Data e local da entrevista: 04 de janeiro de 2019, Ouro Preto - MG 

Duração: 83’57” 

 

Identificação: sexo masculino, 58 anos, pedreiro, bairro Saramenha em Ouro Preto. 

 

1. Quando você começou a ouvir rádio? Foi por influência de alguém? 

Eu comecei a ouvir rádio ali por 82 pra cá. Quando a rádio entrou em Ouro Preto?  

 

Pesquisador: A rádio é de 74. 

 

A Rádio Ouro Preto era Rádio Cultura, depois passou pra Rádio Ouro Preto. Eu acho que eu 

comecei a ouvir na época da Rádio Ouro Preto. Rádio Cultura eu ainda era jovem, não 

esquentava a cabeça de ouvir rádio não. Eu tava com quatorze anos na época que a rádio 

começou, não ouvia não. 84 já muda o papo porque dez anos depois que começou a chamar 

Rádio Ouro Preto, não é? Aí eu já tava com vinte e quatro anos. 

 

2. Você lembra se gerações passadas da sua família (pais, avós) também ouviam 

rádio? 

Meu pai ouvia rádio, gostava de ouvir rádio. Pai ouvia muito rádio, meu irmão Agostinho 

também gostava muito de um rádio, Dirceu que eu não tô muito lembrado, mas Agostinho 

tinha um tal de Rádio Mundial, do Rio, tinha o Good Times à noite. Eu era mais novo que ele 

mas eu lembro dele escutando esses rádio. Era Atalaia de dia e à noite a Mundial. Pegava no 

Brasil inteiro e todo mundo ouvia. Isso era cedo, ele deitava de noite com o radinho na 

cabeceira. Os rádios era tudo bom né? Com frequência muito boa. 

 

3. Você consegue se lembrar dos aparelhos que você já usou para ouvir rádio? 

Eu comecei a ouvir num motor rádio de três faixa, esse motor rádio pequenininho que era de 

duas faixas só, mas era muito bom. Hoje tá tudo muito evoluído, tem rádio de tudo enquanto 

é tipo que você quiser. O meio de comunicação tá muito bom, antigamente não tinha muita 

opção, por isso que a qualidade melhorou. Antes não era qualquer um que tinha rádio, porque 

não tinha condição de comprar, era caro. Aí foi evoluindo e foi tendo mais rádio. Agora, pra 

ouvir uma novela no rádio tem que gostar demais. Eu cansei de ouvir futebol no rádio e eu 
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creio que tive mais sensação ouvindo futebol no rádio do que assistindo na televisão. Porque 

eu já assisti futebol no campo, então quando eu tava ouvindo no rádio eu conseguia imaginar 

ali, mas o locutor quando é bom de serviço ele consegue te emocionar. "Passou rabiscando na 

trave" e às vezes a bola passou dez quilômetros fora. Mas isso motiva o cara a ir ouvindo, tem 

diferença ouvir um jogo de futebol com um cara que narra bem e com outro que não tem 

soltura na voz. Às vezes o locutor tem um conhecimento grande mas não passa aquela 

emoção. Igual aquele narrador do Cruzeiro, vive falando umas burracha que não tem nada a 

ver e arruma uma gaguejação que parece que não conhece o time. Então se o cara é bom mas 

não sabe narrar, coloca ele de administrador lá uai. O Antônio Carlos não é ruim narrador de 

futebol não, ele narrando ele narra bem, só que na hora que sai o gol ele grita assim "Tome, 

tome bola". Quando você tá mexendo com o público grande assim você tem que procurar 

alguma coisa de falar com mais gente. O cara que trabalha no rádio tem que ter uma dinâmica 

boa. 

 

4. Hoje você ouve rádio através de quais aparelhos? 

Eu uso radinho mesmo. Eu tenho um radinho pequenininho. Tá ali, deixa eu pegar ele... É um 

da Motobrás, que comprou a Motor rádio né. Olha só, é esse aqui. E esse rádio é bom. Mas é 

isso que eu falo com você: não adianta ser bem informado e passar uma má informação pros 

outros. Às vezes a pessoa tá ouvindo querendo aumentar a mente vai é atrasar. 

 

5. Você ouve rádio com que frequência? Em quais momentos do dia? 

A partir de seis horas da manhã até a hora do jornal, até oito horas. E depois de onze e meia 

até meio dia e meio, aí o Jornal da Itatiaia desse horário eu não escuto não. E seis horas da 

tarde eu escuto a Turma do Bate Bola e depois eu desligo o rádio, mas se eu tiver acordado 

onze horas da noite eu escuto o esporte também. Eu gosto do esporte, aí eu escuto tudo. E 

gosto de ouvir o Jornal da Itatiaia só de manhã também, mas tô começando a pegar birra 

porque a Itatiaia tá virando uma rádio política e não tá resolvendo nada. Se o rádio tiver 

ligado pode saber que eu tô perto dele e ouvindo alguma coisa, preocupando em ouvir alguma 

coisa, alguma notícia. 

 

6. Você faz alguma outra coisa enquanto ouve rádio? O que? 

Geralmente enquanto eu tô trabalhando, trabalhando e ouvindo rádio. 
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7. Você para o que está fazendo para ouvir alguma informação específica ou quando 

algum locutor começa a falar? 

Paro pra ouvir. Por exemplo, uma nota de falecimento, às vezes não é nada da sua família 

mas pode ser um vizinho seu, um amigo, então nesse momento eu paro as atividades e vou 

ouvir. Porque de repente você tá em cima de um andaime também e não dá pra tirar a atenção 

do serviço porque pode até acidentar. Mas uma paradinha de um minuto ou dois é bom até 

pra descansar. 

 

8. A forma como você ouve rádio mudou de alguma maneira (considerando aparelhos, 

tempo de escuta)? 

Mudou porque antigamente eu ouvia mais em casa, a gente tinha o hábito de ouvir em casa, 

porque também a gente não tinha dinheiro pra comprar o rádio, então ouvia mais o rádio do 

meu pai e aí na medida em que foi evoluindo, começou a pegar independência pra comprar 

um rádio e daí eu comecei a levar o rádio pro serviço, aí era o dia a dia no serviço ouvindo 

rádio. O rádio pra mim veio quando eu tinha uns vinte e dois anos, em 1982, por isso eu tô 

falando que a Rádio Ouro Preto entrou foi nessa faixa por aí. Meu pai foi vereador na época, 

então quando ele entrou na vereança eu passei a querer me informar mais e, apesar de o sinal 

ser muito ruim, era o rádio que informava. Aí de 84 pra cá eu passei a ter um rádio meu e 

comecei a levar pro serviço, quando eu ia pro serviço eu levava ele, aí passei a escutar com 

mais frequência. 

 

9. Qual tipo de conteúdo você prefere ouvir na rádio (músicas, notícias, 

entretenimento)? 

Eu gosto de esporte e gosto de ouvir sobre política também. Porque a política fala de um 

contexto geral. Eu não sou fã de ouvir música, quem gosta de ouvir música em rádio fica na 

FM, não é? Essa nota de falecimento da Rádio Ouro Preto tem um valor muito grande pro 

povo.  

 

10. Qual é a sua principal fonte de informação? Por quê? 

É o rádio. É a Rádio Ouro Preto. Não tem jeito de não falar que não é. Se você quer ficar bem 

informado sobre sua cidade não dá pra ouvir rádio de BH, Inconfidência igual a gente ouvia 

antes de ter a Rádio Ouro Preto. Isso que eu tô falando com você: quando a Rádio Ouro Preto 

não funcionava bem a audiência maior aqui era a Inconfidência e a Atalaia. 
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11. Quais rádios você costuma ouvir? Por quê? 

Eu gosto de ouvir só a Itatiaia. Não tenho o hábito de ouvir FM. O que eu sinto e eu acho, por 

exemplo, eu gosto de futebol pra caramba, faço uma ideia do pessoal que gosta de futebol e 

tem a frequência da Rádio Ouro Preto boa aqui, já conectada com a Itatiaia de BH, 90% aqui 

escuta a Rádio Itatiaia Ouro Preto. Quando eu tava tirando essa terra aqui de casa, porque 

antes o barranco vinha até aqui, eu ligava o radinho dia de domingo e ficava o dia inteiro, 

mas porque não gostava de ouvir outra rádio, então ficava na Rádio Ouro Preto. 

 

BLOCO 2 – PRODUÇÃO DE SENTIDO A PARTIR DA RÁDIO ITATIAIA 

12. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto consegue noticiar fielmente sobre os 

acontecimentos de Ouro Preto? Por quê? 

Eu acho que sim. Alguns deslizes deve ter, mas depende de quem tá informando. Por 

exemplo, você é o jornalista lá da rádio e vai passar informação pro povo e de repente você 

passa ela meia boca, mas você passou a informação. É igual eu tô falando com você, o que eu 

gostar eu vou filtrar, o que eu não gostar vai sair pelo ouvido e vai embora. Eu acho que ela 

informa bem sobre a cidade, eu acho. 

 

13. Você acha que uma rádio tem que se voltar para os acontecimentos mais próximos 

dos seus ouvintes ou deveria noticiar todos os fatos relevantes do Brasil ou do 

exterior? 

Só pra gente fortalecer a pergunta: eu vou no Rio de Janeiro aí procurei Estado de Minas e 

não achei, você chega aqui em Minas e acha jornal de São Paulo, Rio, Espírito Santo, então é 

um estado de boa informação. Porque rapidinho o jornal daqui que eles levam pra lá acaba. 

Depende muito da frequência da rádio, por exemplo: pra falar do mundo é meio complicado 

porque precisa deslocar repórter. Porque a rádio que dá notícia do mundo é conectada direto 

com a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, é diferente, porque tem repórter em tudo enquanto é 

canto. Eu acho que não deveria dar notícia de fora de Ouro Preto por causa disso, só se ela 

virar um canhão. Você sai daqui, chega em Cachoeira já não ouve a Rádio Ouro Preto bem, a 

região de Ouro Preto, porque o território de Ouro Preto é grande, ele faz divisa com muitos 

lugares, você vai lá em Antônio Pereira já não chega mais. Antes de ter outras rádios ela 

chegava mais longe. A Rádio Ouro Preto AM é uma coisa, a FM é outra coisa. Em Mariana 

mesmo tem lugar que ela não chega bem. 
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14. Você conversa com as pessoas ao seu redor (vizinhos, família, colegas de trabalho) 

sobre assuntos de Ouro Preto que você ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Claro, isso aí é política. Sem querer você fala, todo mundo é político só que cada um faz 

política do seu jeito, tudo é política. Eu falo pros candidatos: agradece o cabo eleitoral 

voluntário, o cara que vai votar em você e fala pro amigo votar também. 

 

15. Você sente necessidade de ver a cidade representada nas notícias? Por quê? Que 

diferença isso faz? Desperta que tipo de sentimento em você? 

É, claro que é importante. Tem muita coisa do bairro que acontece é por causa da rádio. 

 

16. Você acha que rádios de outras cidades também poderiam noticiar os 

acontecimentos daqui da mesma forma que a Rádio Itatiaia Ouro Preto? Por quê? 

Não, porque a Itatiaia é potência. Isso com certeza que não. Se não for a maior do Brasil, de 

Minas Gerais é a Itatiaia. Essas FM daqui é muito fraquinha. Eu entendo assim: que essas 

rádio FM pequena que tem aqui é igual posto de saúde, você tem mais perto um do outro pra 

desafogar. 

 

17. Você costuma procurar outras fontes de notícias para confirmar alguma 

informação que ouviu no rádio? Quais outras fontes? 

O meio de informação hoje é muito forte. Se eu ouço uma notícia e fico em dúvida eu vou 

conversando, não procuro uma outra rádio, eu converso pra ver a opinião do povo. Mas 

tomara que vocês vão fazer um jornalismo sério. O problema maior do jornalista é ser 

empregado porque você entra numa empresa e eles falam as normas. Isso que eu tô falando é 

realidade. Noticiar uma semana santa, falar que é monumento mundial. A locução deveria ser 

mais ampla e bem explicada. Tem que pensar em todo tipo de ouvinte. 

 

18. Qual a importância você vê no rádio hoje para o seu cotidiano? 

É o meio que eu tenho de saber de política e futebol. E outra coisa: a Rádio Ouro Preto é 

muito ouvida também porque fala de política. Tem um problema político na cidade e o 

Antônio Carlos faz o povo ouvir porque o povo quer ver o problema desatar. Igual no ano que 

vem a rádio vai ser bem ouvida por causa desse problema que tá tendo na Câmara. 

 

19. O rádio é capaz de despertar alguma lembrança em você? 
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A lembrança que eu tenho da rádio... quando a gente fala de lembrança é passado né? É por 

causa do futebol mesmo, aquela emoção que você tinha no rádio ouvindo Cruzeiro e Atlético, 

o rádio ruim e você lá tentando ouvir e sentava ali ao redor do poste tinha cinco pessoas 

ouvindo o rádio. O que o rádio me faz lembrar é disso aí. Tudo tem seu momento, você passa 

a época de Nelson Gonçalves, passa a época de rock. Eu gostava de Nelson Gonçalves, mas 

eu vi o Michael Jackson morrendo eu achava que aquele cara não podia morrer porque era 

bom de serviço. Apareceu um outro cara na frente dele, o Tim Maia, Legião Urbana. Mas 

antes deles o Nelson Gonçalves é que era o cara. Hoje é o Bruno e Marrone. Eu tenho uma 

história assim: meu pai ia sempre no Mineirão com um tal de Antônio Balbino da Bauxita, 

ele tinha um fusquinha branco, e na época tinha um tal de Tostão, ele era o cara de Minas, 

falavam "Tostão, o mineirinho de ouro" e eu ficava ouvindo no rádio até que meu pai falou 

que ia me levar no Mineirão pra eu ver quem era o Tostão e foi eu, ele, um tal de Antônio 

Balena que tá vivo até hoje e o Balbino. Aí chegou lá no Mineirão e nessa época era bom de 

ir com a família, comer um tropeiro lá fora, e o Balbino ficou lá fora, dentro do carro ouvindo 

rádio porque o rádio era o forte, o cara deixou de ir dentro do Mineirão ver o jogo pra ficar 

ouvindo no rádio porque ele gostava do rádio, a emoção era outra. 

 

20. Você já interagiu de alguma forma com a rádio? O que te levou a isso? 

Já liguei, mas é muito difícil, sou mais é ouvinte mesmo. 

 

21. Você já ajudou alguma instituição porque ouviu no rádio?  

Já ajudei muito. Asilo de velho, Projeto Sorrir. Mas é aquilo que eu falo: cada um olha pro 

próprio umbigo. 

 

BLOCO 3 – RELAÇÃO COM A RÁDIO ITATIAIA OURO PRETO 

22. Por que você ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Eu gosto porque tem política e futebol, tem nota de falecimento, noticiário. Se você ouve isso 

aí pega um contexto geral da cidade. Porque eu ouço desde cedo, desde o jornal do Isidoro, 

então se tiver um acontecimento extra você já fica sabendo. Mas é isso: esporte, política e 

noticiário. Tem um cientista que falou que o ser humano em si acostuma com o que tá 

passando na televisão, já sabe o que tem no rádio. Mas pra comunicar o falecimento de 

alguém o rádio é um meio de comunicação bom né? Quando meu padrinho morreu aqui eu 

tava mexendo num garimpo lá perto de Dom Bosco, lá é um ermo danado, mas teve o 
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radinho que falou com a gente que ele tinha morrido, mas não dava pra vim também não 

porque o córrego tava muito cheio, mas eu fiquei sabendo. 

 

23. Quais programas você ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

É o futebol, a jornada esportiva, às vezes a gente ouve um jogo no campo da Barra, jogo do 

Brasileiro, do Mineiro, política, o jornal da manhã. Jornal da manhã eu gosto de ouvir. 

 

24. Qual seu programa preferido? Por quê? 

O programa preferido é o Itatiaia Esportes, de onze e meia até meio dia e meia. 

 

25. Você acha importante a Rádio Itatiaia Ouro Preto manter por muitos anos seus 

locutores? Por quê? 

Eu faço essa colocação como dono de uma empresa. O cara que tá sentado lá sabe se você tá 

produzindo pra empresa, se você não tiver vai embora. Se tá ficando é porque tá produzindo. 

Eu acho bom porque se tá dando certo tem que eternizar. E o cara querendo ou não, se ficar 

23 anos numa empresa sem aposentar é muito tempo, então pega um conhecimento grande, 

sabe tudo. Os locutores da rádio já chegam lá sabendo o que falar, já conhece a região toda. O 

Antônio Carlos tá lá tem trinta anos. 

 

26. E os programas? Você acha importante que tenham o mesmo formato (explicar se 

preciso) ao longo dos anos? 

É bom do jeito que tá sim. Um locutor esportivo vai fazendo sempre a mesma coisa e vai 

aprimorando. Se fizer uma mudança o ouvinte vai ter que acostumar pra gostar do outro 

programa. Se mudar até eu desanimo de ouvir a Itatiaia. É a rádio que tem mais audiência e 

pronto. 

 

27. O que significa “local” para você? 

Local pra mim é o município em geral. 

 

28. Quais tipos de notícia você percebe que são veiculadas pela Rádio Itatiaia Ouro 

Preto (prestação de serviços, policiais, política, institucionais – prefeitura). 

Ela faz uma boa prestação de serviço. A informação é boa, mas tudo na época, se é época de 

política o assunto é esse, na semana santa o assunto é semana santa e assim vai. 
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29. O que você pensa sobre a transmissão dos jogos ser feita pelos locutores já 

conhecidos da Rádio? 

O Antônio Carlos como locutor é bom, mas os comentaristas nem tanto. A de BH também 

transmite, mas eu prefiro ouvir pela de Ouro Preto por causa do sinal, se ouvir a de BH ia ter 

que ficar andando com o radinho procurando sinal. 

 

30. Você acha que as informações veiculadas na Rádio Itatiaia Ouro Preto são 

importantes para a comunidade em geral ou só para alguns bairros da cidade? São 

importantes também para os distritos? 

As informações são da cidade inteira. Se alguém mandar alguma coisa eles já falam lá. 

 

31. O que você pensa sobre a duração dos programas da Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

De manhã é bom, mesmo com muito tempo consegue levar. Agora a parte da tarde é meio 

doído. 

 

BLOCO 4 - MIGRAÇÃO 

32. Você sabe que a Rádio Itatiaia Ouro Preto pode ser ouvida também na frequência 

FM? Como você soube (observar perguntas anteriores para possivelmente 

descartar essa)? 

Sei sim. Soube através da própria rádio. A rádio anos antes já tava divulgando que daqui 

tanto tempo ia mudar. 

 

33. Você já deixou de ouvir a Rádio Itatiaia Ouro Preto alguma vez porque o sinal 

estava ruim? 

Já deixei, se tiver que ficar virando o rádio pra pegar eu não escuto não. 

 

34. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto deveria renovar sua programação? Por 

quê? 

Não acho não. Pra mim do jeito que tá tá bom porque eu não entendo do ramo. Mas o pessoal 

já tá acostumado com isso. 

 

35. Você percebe alguma diferença entre a Rádio Itatiaia Ouro Preto e as outras rádios 

da cidade? Quais diferenças? (as outras rádios são FM) 
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É grande. A Itatiaia tem mais informação, informação de tudo, política, esporte, social, o 

sinal chega melhor. E as outras não conseguem caminhar porque não tem muita audiência, 

são mais fechadas, fica mais no miolo aqui mesmo. 

 

36. Você gosta do jeito que os locutores da Rádio Itatiaia apresentam os programas 

como se estivessem conversando com o ouvinte? 

Eu acho que tem que dar uma melhorada. Muitas vezes não é tão sério. Quando eu tava 

trabalhando na em São Bartolomeu, a gente tava reformando uma casinha lá e quando 

chegava de tarde a gente ligava o rádio pra ouvir a reunião, mas tem uma parte lá que não 

pegava o rádio daqui mas pegava uns meninos que faziam umas brincadeiras bobas. 

 

37. O que você acha sobre os comerciais veiculados pela Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

(estimular: são muitos? São de lojas que você compra?) 

Tem muito comercial, mas o que mantém a rádio é isso né. 
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APÊNDICE I - Entrevista com Vicentina Rosa 

 

Data e local da entrevista: 05 de janeiro de 2019, Ouro Preto - MG 

Duração: 47’22” 

 

Identificação: sexo feminino, 52 anos, costureira, bairro Tavares em Ouro Preto. 

 

1. Quando você começou a ouvir rádio? Foi por influência de alguém? 

Eu tinha uns nove anos de idade. Foi em setenta e dois, setenta e três, por aí. E nós não tinha 

rádio não. Aí os meus irmãos trabalhou lá, panhou café, aí eles trouxeram um rádio de 

Aparecida do Norte. Aí a gente começou a ouvir. Não tinha Rádio Ouro Preto não, era Rádio 

Aparecida, Rádio Inconfidência e Rádio Record, mais era essas. Record de madrugada, na 

parte da tarde era Inconfidência e Aparecida a gente também gostava porque tinha a 

consagração.  

 

2. Você lembra se gerações passadas da sua família (pais, avós) também ouviam 

rádio? 

Ouvia todo mundo junto. Tinha o rádio e o meu pai toda vida teve medo de relâmpago, se 

ficasse escuro ele desligava e a gente não podia ouvir. A gente ficava até com raiva, até 

chorava querendo ouvir o rádio porque às vezes tava tocando uma música que a gente queria, 

mas não podia por causa do relâmpago que ele tinha medo. 

 

3. Você consegue se lembrar dos aparelhos que você já usou para ouvir rádio? 

Eu morava numa roça bem longe da cidade e isso não chegava lá. A primeira coisa que eu 

conheci na minha vida que hoje eu entendo que foi o Censo. O cara chegou lá em casa e eu 

toda vida fui pra frente, aí minha mãe escondeu no meio da cama lá, todo mundo escondeu e 

eu fiquei na porta e ele perguntou o nome da gente lá de casa - eu não tinha os dois irmãos 

pequenos ainda não - são cinco mulheres e dois homens - e eu dei os nomes. Depois minha 

mãe até me bateu que a gente não podia dar o nome pros outros. Então eu entendo que isso 

era o Censo que eles faziam mas a gente não sabia. Rádio era um rádio tipo um caixotinho, 

era um caixote assim de madeira com dois botões: um pra ligar e o outro pra trocar a faixa. A 

antena ficava num bambuzinho lá fora pra fazer ficar bom, colocava a antena lá em cima e 

pagava, não chiava nem nada. E ficava na sala, aí a gente ouvia, os vizinhos que não tinha 

rádio ia lá e ouvia. Depois o tempo passou e meu primo chegou lá com um toca discos, você 



 
 
 

240 

 

já ouviu falar de toca disco né? Era vinil né, desse tamanho, e ele colocava lá numa caixinha 

assim também e tampava, pegava a tampa assim e punha em cima e a gente ficava ouvindo. 

Era bom demais. 

 

4. Hoje você ouve rádio através de quais aparelhos? 

Pelo radinho mesmo. Eu comprei esse não faz muito tempo. Eu tinha um outro que eu 

gostava de ouvir é CD. Aí comprei aquele ali pra ouvir a Rádio Ouro Preto. Esse rádio com 

CD eu também ouvia muito porque eu gosto de ouvir música. 

 

5. Você ouve rádio com que frequência? Em quais momentos do dia? 

Ligo de manhã, mais de manhã, e deixo ele ligado e vou fazer minhas coisas, mas aí quando 

vem uma coisa que eu quero ouvir eu corro pra perto porque lá em baixo era pequenininho 

então eu ficava mais tempo com o rádio porque eu fazia tudo por ali, aqui como eu desço pra 

costurar eu tenho que levar ele, aí eu coloca ele na janela pra mim ouvir dali porque fica aqui 

na cozinha né, mas lá em baixo era melhor porque ficava perto, já ficava no terreiro porque 

do terreiro eu ouvia pra todo lugar que eu ia. Meu rádio é meu relógio, acompanho a hora 

pelo rádio. Já sei o horário dos programas, então deu dez horas eu vou fazer almoço. Eu cuido 

de menino dos outros também aí eu preciso fazer almoço pra ele ir pra escola então com o 

rádio ligado é mais fácil pra mim. De hora em hora tem o flash da Itatiaia de Belo Horizonte 

então quando vem a musiquinha eu já sei. 

 

6. Você faz alguma outra coisa enquanto ouve rádio? O que? 

Faço tudo. O rádio tá ligado e eu tô trabalhando. 

 

7. Você para o que está fazendo para ouvir alguma informação específica ou quando 

algum locutor começa a falar? 

Quando o Luiz Drummond vai falar, ou vem falar de alguma outra notícia importante eu 

paro. Luiz Drummond porque quando eu vim pra cá eu não conhecia ele, e ele tem o Projeto 

Sorrir que cuidou dos meus meninos e é por isso que eu escuto e gosto, defendo. Quando 

minha menina veio pra cá não tinha nem dente na boca, eu morava em Mariana e vim pra cá 

ela tinha dois anos e meio, aí quando eu cheguei aqui eles passaram pedindo o nome nas 

casas - e eu não contei pro pai dela não - aí fui, coloquei ela no Projeto Sorrir, dei o nome 

dela e chamaram pra uma reunião lá no René Gianetti, aí eu falei pro pai dela da reunião e 

que ela já tava no Projeto. Depois eu levei meu menino que já nasceu com problema na boa aí 
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eu levava ele pequenininho, depois tratou e ele saiu com dezoito anos, mas a ficha dele tá lá 

até hoje no projeto porque ele usou aparelho até dezoito anos. Então qualquer notícia do Luiz 

eu tô lá ouvindo. Antônio Carlos agora tá fazendo propaganda pro Projeto. Eu já fui lá e falei 

com as meninas: "fala com o Luiz pra fazer um carnê pra todo mundo que usou o Projeto 

Sorrir pra dar um dinheiro pra ajudar" agora que tá todo mundo trabalhando, se der dez reais 

já é muito, já dava pra ajudar, mas ele ainda não aderiu não, acho que eu tenho que ir lá e 

falar isso pro Luiz mesmo. 

 

8. Como você escolhe o momento para ouvir rádio? 

Já é meio automático, eu levanto e oito horas já ligo o rádio. Eu levanto todo dia seis horas, 

mas oito horas é o normal pra ligar o rádio. Lá em casa, na minha época na roça era cinco 

horas. Cinco horas já tava com o rádio ligado, começava o programa do Zé Bettio cinco e 

meia, o rádio já tava ligado esperando o Zé Bettio. A Tia Maria que ligava. 

 

9. A forma como você ouve rádio mudou de alguma maneira (considerando aparelhos, 

tempo de escuta)? 

Antes eu ouvia menos e só ouvia á tarde. Por isso eu falei do Pardal aquela hora, porque o 

Pardal fazia o programa de Roberto Carlos e toda vida eu gostei de Roberto Carlos - hoje eu 

nem vejo mais - mas todo dia era sagrado, eu tava ali com o programa do Roberto Carlos e 

depois continuava, eu trabalhava na casa dos outros então era aquela hora que eu tava 

sozinha, já tinha levado o menino pra escola, aí arrumava cozinha com o rádio ligado. Hoje 

eu ouço de manhã 

 

10. Qual tipo de conteúdo você prefere ouvir na rádio (músicas, notícias, 

entretenimento)? 

É principalmente música e notícia. Eu adoro as músicas do programa do Antônio Carlos, as 

músicas antigas eu sei todas. Menina da aldeia, por exemplo, é uma. É porque ele é mais 

novo que eu só dois anos, então o gosto combina. Eu ouvia isso. A gente cantava isso o dia 

inteiro lá em casa, na lavoura de cana, de café, a gente ia capinar cantando. Aquela Saudade 

de minha terra, eu aprendi essa música pequenininha, aquela Como eu chorei, eu aprendi 

porque a gente ouvia isso: Tonico e Tinoco, depois Leo Canhoto e Robertinho, eu sabia todas 

as músicas, todas, eu e minha prima. Tinha um cara lá que ela gostava muito e a gente ia lá 

pra casa dela também ouvir as músicas. Tinha essa radiola também, o toca disco lá, a gente 

ficava ouvindo então, e no rádio também. A gente ouvia de propósito, pra decorar mesmo, 
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pra aprender pra gente cantar no serviço, a gente ia panhar café, ia moer cana sempre 

cantando. Cantar não é bom? 

 

11. Qual é a sua principal fonte de informação? Por quê? 

Eu gosto do jornal da televisão, mas gosto do jornal no rádio também. É os dois. E 

WhatsApp, que serve mais é pra fazer fofoca, né? No Zap não tem bem notícia. É mais pra 

mandar mensagem de bom dia, boa noite. 

 

12. Sua principal fonte de informação já foi o rádio? 

Antigamente era o rádio a principal fonte de informação. Era o que chegava. Antes não tinha 

televisão. Hoje tem televisão, tem celular, tem telefone. Mas por muito tempo foi só o rádio. 

. 

13. Você usa redes sociais digitais? Quais? Pra que você usa? 

O celular tá muito ruim mas eu tenho sim. Tenho Facebook e WhatsApp. 

 

14. Você segue a Rádio Itatiaia Ouro Preto nas redes sociais? Já interagiu com a rádio 

através dessas redes? 

Não sigo. Porque eu uso o Facebook pra outro tipo de coisa, não pra isso. Se eu preciso falar 

na rádio eu ligo. 

 

15. Hoje você ouve música através do rádio? Quais tipos de música? 

Ouço todas. O que tocar tá bom. Umas coisas escandalosas eu não gosto muito não, mas 

normalmente ouço todas. De manhã na Itatiaia é mais sertanejo, aqueles que dói mesmo.  

 

16. Você usa algum aplicativo de música no celular (Spotify, Deezer)? Você ouve 

música no YouTube? E podcast? 

No celular eu ouço música da igreja, do coral, eu gosto de ficar ouvindo. Eu tava ouvindo ali 

o salmo que eu vou cantar amanhã. No YouTube. 

 

17. Quais rádios você costuma ouvir? Por quê? 

Só a Itatiaia. Ontem eu escutei a Mariana porque eu sonhei com a Magali, uma menina lá, 

mas não tinha acontecido nada não. A Itatiaia tem tudo que eu gosto, então não preciso 

procurar outra. 
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BLOCO 2 – PRODUÇÃO DE SENTIDO A PARTIR DA RÁDIO ITATIAIA 

18. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto consegue noticiar fielmente sobre os 

acontecimentos de Ouro Preto? Por quê? 

Eu acho. Apesar de eu não ouvir outra, só ela. Então eu acho que ela dá conta de tudo. Esses 

dias na Rádio Ouro Preto falou que o pessoal do MGTV, daquele que você chama lá e ele 

vem, tava aqui. Aí eu ouvi no rádio, fui lá por no MGTV pra ver. E é verdade. Eles foram 

aqui, foram no Salto. 

 

19. Você acha que uma rádio tem que se voltar para os acontecimentos mais próximos 

dos seus ouvintes ou deveria noticiar todos os fatos relevantes do Brasil ou do 

exterior? 

Eu gosto do que ela faz: ela dá a notícia daqui direitinho e depois vai passando de hora em 

hora notícia de Minas, do mundo. Eu gosto desse tipo. Igual a notícia do cara lá que matou a 

menina, lá em São Paulo. Ele pediu a menina em casamento e a menina não aceitou, menina 

de quatorze anos, ele tem 20. E hoje falou que a família doou os órgãos dela porque ela deu 

morte cerebral. Eu ouvi por aqui e depois eu fui pra televisão vi que passou. Domingo eu tava 

assistindo Fantástico e só tá passando de homem agredindo mulher. Então eu gosto desse tipo 

porque ela fala de tudo, mas eu queria que ela falasse mais de Ouro Preto, mas já fala 

bastante. 

 

20. Você conversa com as pessoas ao seu redor (vizinhos, família, colegas de trabalho) 

sobre assuntos de Ouro Preto que você ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Converso. Eu e minha comadre então, nós somos fieis à Rádio Ouro Preto. Então uma ouve 

de um lado e outra de outro, falou no rádio nós estamos sabendo. 

 

 

21. Você acha que rádios de outras cidades também poderiam noticiar os 

acontecimentos daqui da mesma forma que a Rádio Itatiaia Ouro Preto? Por quê? 

Acho que as de fora não iam conseguir fazer o que ela faz porque ela tá aqui dentro. Apesar 

de ser Itatiaia, como as pessoas são daqui acho que vê mais os problemas daqui. Vamos 

supor, se fosse a Inconfidência: como é que ela ia noticiar coisa daqui se o pessoal tá todo la? 

 

22. Quais assuntos importantes para o seu dia a dia você se lembra de ter ouvido na 

Rádio Itatiaia Ouro Preto recentemente? 
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Essa coisa do Projeto Sorrir eu ouvi. O Antônio Carlos tá fazendo campanha falando que 

apoia e que o Projeto Sorrir tá passando por dificuldade. É recente essa campanha e eu 

sempre falo com todo mundo que se der vamos ajudar o projeto. Eu não tenho dinheiro pra 

dar, mas faz alguma coisa. Um dia desses eu tava lá no lugar onde eu faço uns curso e falei 

com a menina pra levar uma pasta de dente, deixar lá no escritório do Pilar. Então eu acho 

muito boa essa campanha que ele tá fazendo. Acho muito válida essa campanha. 

 

23. Você confia nas informações que ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? Por quê? 

Não são todas não. Tem umas que acho que fala assim por falar sabe? Eu ando Ouro Preto 

inteiro. É igual a Prefeitura Itinerante que passou na rua aqui, falou tanto no rádio que ia fazer 

a prefeitura itinerante e não tá fazendo o que ia ter. Fui na igreja, passei pela quadra e só tinha 

mato e a prefeitura itinerante tinha passado. Eu pensei: de que vale a prefeitura itinerante se 

nem na quadra ela entrou? Eu fiquei indignada com aquilo e foi a menina da associação que 

pagou um cara pra ir lá limpar. Então, por isso que eu falo que não é todas que é verdade. 

 

24. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto tem capacidade de reforçar laços da 

cultura ouro-pretana através dos seus programas? (Laços religiosos: semana santa, 

missas, tapetes de Corpus Christi, procissões; Laços culturais: bandas, artesanato, 

preservação histórica...) 

Eu acho, não sei como ela tem que fazer mas eu acho sim. Eu canto no coral do Cidinho e se 

divulgasse mais eu acho que aparecia mais gente. Faz três anos que eu tô lá, não é divulgado. 

Se falasse na rádio pro pessoal ir lá pro coral, até que ela fala do Antônio Dias, do Coral Pio 

X, porque o menino até colega nosso que tá comandando lá. Quando tem Semana Santa eles 

avisam, mas eu acho que tinha que ser mais, como tem muito turista, tem Semana Santa que 

os turistas vão parar em Lavras Novas e a Semana Santa aqui é linda. Ano passado eu fui no 

descendimento da cruz, mas eu prefiro aqui na minha paróquia. Apesar de ser tudo antigo e o 

pessoal hoje querer tudo no Facebook, mas eu acho que é uma coisa bonita que se divulgar as 

pessoas vão participar mais. 

 

25. Qual a importância você vê no rádio hoje para o seu cotidiano? 

Notícia. Pra saber se um vizinho seu morreu, por exemplo. Porque as vezes morre um vizinho 

e você nem fica sabendo. Igual a menina que morreu aqui, eu fiquei dentro de casa o dia 

inteiro hoje, agora que eu saí que as meninas falaram que ela morreu. É uma pessoa que passa 

pela gente todo dia, a gente tem que saber, então a gente fica triste, uai. 
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26. O rádio é capaz de despertar alguma lembrança em você? 

A música sertaneja lembra muito os meus tempos passados. Lembra muito. 

 

27. Você já interagiu de alguma forma com a rádio? O que te levou a isso? 

Não. Eu não gosto dessas coisas não. 

 

28. Como você se sente quando é veiculada alguma notícia do seu bairro ou de algum 

lugar que você costuma frequentar? 

Eu gosto né, dependendo da notícia. Se for notícia ruim eu vou ficar com vergonha. Tem uma 

menina ali que tem uma criança deficiente e às vezes ela liga pra agradecer. Eu gosto de ficar 

ouvindo porque a gente tem que agradecer mesmo o que os outros faz pela gente. Eu paro pra 

ouvir ela falando isso. A Carabina uai, eu paro pra ouvir a Carabina porque tem dia que ela 

fala umas coisa boa. 

 

29. Você já ajudou alguma pessoa ou instituição porque ouviu o anuncio na rádio? 

Já, o Projeto Sorrir, igual eu falei. Mas mesmo se não ouvir no rádio eu gosto de ajudar. 

 

BLOCO 3 – RELAÇÃO COM A RÁDIO ITATIAIA OURO PRETO 

30. Por que você ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Porque eu gosto. 

 

31. Quais programas você ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Antônio Carlos. Às vezes a tarde eu escuto, mas é mais de manhã. 

 

32. Qual seu programa preferido? Por quê? 

Não tenho preferido não. 

 

33. Você acha importante a Rádio Itatiaia Ouro Preto manter por muitos anos seus 

locutores? Por quê? 

Eu sou até contra isso na política porque eu acho que é quatro anos é muito, mas na rádio, 

igual o Antônio Carlos tá lá tem trinta anos e se sair vai ficar ruim, porque vai colocar outro e 

até que acostuma, aí a rádio vai pro buraco. 
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34. E os programas? Você acha importante que tenham o mesmo formato (explicar se 

preciso) ao longo dos anos? 

Mudou um pouco já o programa do Antônio Carlos. Ele falava muito mais agora ele tá 

tocando mais música. Mas eu acho que pode continuar do jeito que tá. 

 

35. Você reconhece a Rádio Itatiaia Ouro Preto como uma emissora local? Por quê? 

Antes eu até achava, mas hoje eu acho que ela é mais de BH do que daqui. Ainda é boa, mas 

antes ela era melhor porque era de Ouro Preto, era Rádio Ouro Preto e hoje não é mais. 

 

36. O que significa “local” para você? 

É aqui. É Ouro Preto. 

 

37. Quais tipos de notícia você percebe que são veiculadas pela Rádio Itatiaia Ouro 

Preto (prestação de serviços, policiais, política, institucionais – prefeitura). 

Política, serviço público. 

 

38. Você ouve as transmissões esportivas na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Não. Deus me livre. 

 

39. Você acha que a população de Ouro Preto em geral reconhece a Rádio Itatiaia Ouro 

Preto como parte da cidade? 

Eu acho que a maior parte acha sim. Pode escutar falando Itatiaia, mas é a Rádio Ouro Preto. 

Muita gente ainda fala que é a Rádio Ouro Preto até hoje. 

 

40. Você acha que as informações veiculadas na Rádio Itatiaia Ouro Preto são 

importantes para a comunidade em geral ou só para alguns bairros da cidade? São 

importantes também para os distritos? 

Eu acho que é da cidade inteira e dos distritos também. 

 

41. O que você pensa sobre a duração dos programas da Rádio Itatiaia Ouro Preto? (a 

maioria dos programas tem longa duração, característica do AM). 

O do Antônio Carlos mesmo eu acho o programa grande. 

 

BLOCO 4 - MIGRAÇÃO 
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42. Você sabe que a Rádio Itatiaia Ouro Preto pode ser ouvida também na frequência 

FM? Como você soube (observar perguntas anteriores para possivelmente 

descartar essa)? 

Sabia. Soube pela rádio mesmo. Eu ouço só em AM. 

 

43. Você já deixou de ouvir a Rádio Itatiaia Ouro Preto alguma vez porque o sinal 

estava ruim? 

Já deixei sim. Às vezes ela tava ficando muda muito tempo. 

 

44. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto deveria renovar sua programação? Por 

que? 

Na parte da tarde eu acho que devia ter mais música. A parte da oração, que é às três horas eu 

até gosto, mas eu acho chato o programa da tarde. Eu acho muito sério. Não é que ninguém é 

ruim de serviço, mas tá faltando alguma formação. Tudo na vida é formação. Mas já 

melhorou muito. O Antônio Carlos quando foi pra Copa do Mundo voltou totalmente 

diferente. Vai aprendendo, tem que ter formação todo dia. 

 

45. Você acredita que a internet hoje é uma concorrência para as rádios? 

Eu acho que é sim. Eu não troquei a rádio pelo celular não, mas eu acho que é sim. 

 

46. Você percebe alguma diferença entre a Rádio Itatiaia Ouro Preto e as outras rádios 

da cidade? Quais diferenças? 

A Itatiaia é melhor. Tem aquela Província, a Real, a UFOP, mas não tem igual. Não sei se é 

porque eu gosto das músicas da Itatiaia  e não gosto das outras, então a Ouro Preto eu acho 

melhor. 

 

47. Você gosta do jeito que os locutores da Rádio Itatiaia apresentam os programas 

como se estivessem conversando com o ouvinte? 

Gosto. Porque a gente parece ser próxima deles. 

 

48. Você acha que os locutores deveriam falar menos e deixar mais tempo para 

músicas? Por quê? 
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Eu acho que sim. Às vezes eles falam muito e deixa a música pra trás. Mas o tipo de música 

que eu gosto. Pra Tia Zezé, por exemplo, é ótimo porque ela gosta de Amado Batista, porque 

toca Amado Batista a tarde inteira. 

 

49. A Rádio Itatiaia Ouro Preto tem o conteúdo voltado principalmente para 

informação e esporte. Você acha que deveria diversificar um pouco isso? Com que 

tipo de conteúdo? 

Acho que podia sim. Podia falar de culinária, artesanato. Tem muita coisa que ela podia falar. 

É uma coisa que tem na cidade então eu acho que o rádio deveria falar. Como é uma rádio 

daqui, ela devia falar mais das coisas daqui, das coisas que acontecem aqui. Fala pouco da 

feira de pedra sabão, devia falar muito mais porque o turista tá chegando aqui e quem sabe 

ele tá com o rádio no ouvido.  

 

50. O que você acha sobre os comerciais veiculados pela Rádio Itatiaia Ouro Preto?  

Eu gosto dos comerciais, pra saber de promoção, eu gosto. 
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APÊNDICE J - Entrevista com Conceição Aparecida da Mata 

 

Data e local da entrevista: 05 de janeiro de 2019. 

Duração: 45’04” 

 

Identificação: sexo feminino, 53 anos, professora, bairro Tavares em Ouro Preto. 

 

1. Quando você começou a ouvir rádio? Foi por influência de alguém? 

Desde muito cedo. Minha avó ouvia sempre. 

 

2. Você consegue se lembrar dos aparelhos que você já usou para ouvir rádio? 

Era um radinho de pilha quadrado, mas maiorzinho. Minha avó ficava andando com ele pelos 

cômodos da casa, sabe? Ela tava na sala e levava pra sala, tava na cozinha levava pra cozinha, 

à noite ouvia no quarto. Era assim. E a minha outra avó tinha um radinho de mesa, que era 

um radinho de madeira e ficava só no quarto dela. Eu comecei a ouvir mais por influência da 

avó. 

 

3. Hoje você ouve rádio através de quais aparelhos? 

Hoje é rádio normal mesmo. 

 

4. Você ouve rádio com que frequência? Em quais momentos do dia? 

Durante o tempo que eu tô lá na cozinha fazendo alguma coisa ele fica ligado, fica até onze e 

meia ou meio dia porque eu saio pra trabalhar, trabalho à tarde. 

 

5. Você faz alguma outra coisa enquanto ouve rádio? O que? 

Eu não paro não. É lavando roupa, arrumando cozinha, arrumando casa e prestando atenção 

no que tá falando no rádio, no horário também porque fala a hora sempre, então eu vou 

cronometrando meu tempo e o serviço também. 

 

6. Você para o que está fazendo para ouvir alguma informação específica ou quando 

algum locutor começa a falar? 

Quando uma notícia chama atenção eu para o que eu tô fazendo. 

 

7. Como você escolhe o momento para ouvir rádio? 
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Eu acordo oito horas e ligo. O Antônio Carlos começa a falar e eu fico esperando as notícias. 

 

8. A forma como você ouve rádio mudou de alguma maneira (considerando aparelhos, 

tempo de escuta)? 

Quando eu era mais jovem eu gostava de escutar à noite que é o horário que minha avó 

deixava o rádio livre pra gente porque durante o dia ela ouvia aquela Rádio Aparecida, tinha 

não sei o que e a gente escutava era música e à noite era melhor a sintonia. Tinha aquela 

Rádio Globo, a Rádio Mundial. E durante o tempo que tava estudando estudava o dia inteiro 

e não tinha tempo pra rádio nem no final de semana porque no fim de semana ia fazer 

qualquer outra coisa e já não escutava tanto. Depois vai ficando mais velha, caseira, às vezes 

ficava sozinha e eu acostumei a ficar pegando as programações do rádio. E virou costume. 

Muitas vezes o rádio fica como companheiro porque é muito ruim ficar numa casa sozinha 

em silêncio, às vezes você quer ouvir som e escuta o pessoal falando no rádio é a mesma 

coisa que ter alguém conversando com você. E aproveita pra ficar sabendo da notícia 

também. Tinha uma programação que começava cinco horas da manhã, quando eu tava na 

casa da manhã ela ligava o rádio porque acordava muito cedo e tinha aquele João Pé de Rodo, 

uma figura aqui de Ouro Preto que andava só com um botão maior que o pé dele e ele era 

baixinho então cinco e meia, seis horas ele batia na porta da casa da minha avó: "Dona 

Anária" e nisso minha avó já tava com o rádio ligado desde cinco horas ouvindo aquelas 

músicas sertanejas, ela levantava, já deixava o café coado que cinco e meia ele ia lá pra tomar 

café. Ele morava ali na República Butantã, tem até a foto dele lá, o pessoal cuidava dele. Ela 

levantava, ligava o rádio, coava o café e esperava o João Pé de Rodo ir tomar café. Então é 

aquela coisa, isso ficou. E o Padre Simões cuidava dele também. 

 

9. Qual tipo de conteúdo você prefere ouvir na rádio (músicas, notícias, 

entretenimento)? 

De manhã eu prefiro ouvir notícia porque o Antônio Carlos dá notícia toda hora, toda hora 

fala o que tá acontecendo em Ouro Preto. E de vez em quando uma música é bom 

 

10. Qual é a sua principal fonte de informação? Por quê? 

Tudo. Eu me informo pelo rádio, por TV, internet, jornal impresso. 

 

11. Sua principal fonte de informação já foi o rádio? 

Já foi só o rádio sim. Mesmo com jornal e televisão, a prioridade era o rádio 
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12. Hoje você ouve música através do rádio? Quais tipos de música? 

Eu ouço, mas depende do momento. As músicas da Rádio Ouro Preto são bem selecionadas. 

 

13. Quais rádios você costuma ouvir? Por quê? 

O meu rádio só fica sintonizado na Itatiaia e pronto. 

 

BLOCO 2 – PRODUÇÃO DE SENTIDO A PARTIR DA RÁDIO ITATIAIA 

14. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto consegue noticiar fielmente sobre os 

acontecimentos de Ouro Preto? Por quê? 

Eu acho que sim. Pelo que eu vejo, ela procura ir atrás da notícia pra ver se é verídico, aí eu 

confio sim. 

 

15. Você acha que uma rádio tem que se voltar para os acontecimentos mais próximos 

dos seus ouvintes ou deveria noticiar todos os fatos relevantes do Brasil ou do 

exterior? 

Eu acho que a Itatiaia dá noticiário geral porque de hora em hora ela dá notícia de BH, 

quando é alguma coisa urgente entra o Plantão da Itatiaia.  

 

 

16. Você conversa com as pessoas ao seu redor (vizinhos, família, colegas de trabalho) 

sobre assuntos de Ouro Preto que você ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Converso sim, principalmente na escola. Sempre tem alguém comentando sobre o que ouviu 

na rádio. 

 

17. Você sente necessidade de ver a cidade representada nas notícias? Por quê? Que 

diferença isso faz? Desperta que tipo de sentimento em você? 

Eu acho bom. 

 

18. Você acha que rádios de outras cidades também poderiam noticiar os 

acontecimentos daqui da mesma forma que a Rádio Itatiaia Ouro Preto? Por quê? 

Não conseguem não, sem dúvida. O pessoal de Belo Horizonte pode até vir, mas vai enfeitar 

um pouco, não vai dar aquela notícia ali certinha não. A rádio daqui vai no ponto certo da 

notícia, sabe até quem vai poder falar, dar a notícia certa. 
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19. Quais assuntos importantes para o seu dia a dia você se lembra de ter ouvido na 

Rádio Itatiaia Ouro Preto recentemente? 

Teve a notícia de Bento Rodrigues há pouco tempo agora. A gente ficou sabendo e todo 

mundo ficou abalado com aquilo, apesar de estar longe e não conhecer tanto o pessoal, mas a 

gente sentiu aqui porque o pessoal perdeu tudo, muita gente morreu. E a gente ficava ouvindo 

pra ver se conhecia alguém porque tinha gente de Ouro Preto, então isso mexe com a gente, a 

gente fica meio desnorteada com aquilo. Não sabe se escuta o rádio pra saber mais notícia ou 

se vai fazer seu serviço. 

 

20. Você achou diferente como a televisão noticiou esse acontecimento em Bento 

Rodrigues? 

Eu tava ouvindo os tópicos pela rádio né? Então assim, na televisão foi a imagem e já tinha 

passado, já tinha acontecido. Agora na rádio já tava acontecendo aquele fato naquele 

momento, a gente não tava vendo a imagem, mas ouvia no momento exato que tava 

acontecendo. E aí depois a gente via na televisão o que aconteceu. Pelo que eu vi foi isso. 

 

21. Qual a importância você vê no rádio hoje para o seu cotidiano? 

Eu trabalhando, prestando atenção, eles já me informam a hora, não precisa de ficar 

procurando um relógio e toda vez dá aquele top de uma em uma hora, já tá tudo marcadinho, 

nove horas, dez horas é hora de fazer almoço... 

 

22. O rádio é capaz de despertar alguma lembrança em você? 

Lógico. Tem uma música que eu escuto até hoje que eu fico me perguntando de onde eu tirei 

isso. Aquela música Pavão Misterioso, eu tinha um medo daquela música. Volta aquela 

infância na casa da minha avó, lavando roupa e minha avó morava ali perto do estadual. Ali 

tinha um tanque onde todo mundo lavava roupa e tem o morro que chega na prefeitura, aí a 

minha avó morava naquele lugar ali. Aí eu olhava pra esse morro e sempre cantava essa 

música de tarde, ali pras três horas começava essa música aí vinha na minha mente aquele 

urubu enorme vindo em direção a nós. Não tem nada a ver, mas eu desligava a rádio. Agora 

eu ligo a rádio e quando toca essa música, muito difícil, eu lembro e começo a rir. 

 

23. Você já interagiu de alguma forma com a rádio? O que te levou a isso? 

Já liguei pra participar de sorteio, pedir música. 
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24. Você já ajudou alguma pessoa ou instituição porque ouviu o anuncio na rádio? 

Já. Já ajudei o Lar São Vicente que eles sempre falam. Meu menino já tava grande e o 

Antônio Carlos anunciou que tinha uma moça lá do Pocinho que precisava de um berço, aí a 

gente foi e doou. 

 

BLOCO 3 – RELAÇÃO COM A RÁDIO ITATIAIA OURO PRETO 

25. Por que você ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Pra ficar sabendo de tudo enquanto é coisa que acontece na cidade porque dá tudo enquanto é 

tipo de informação, tanto aqui da cidade, da região e geral. 

 

26. Quais programas você ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Escuto às vezes o Repórter Itatiaia das seis e meia, com o Antônio Isidoro, mas sempre oito 

horas eu ligo o rádio, na hora que eu levanto eu ligo. Aí é mais o Antônio Carlos porque é o 

horário que eu tô mexendo com as coisas e atenta com a hora de ir trabalhar. 

 

27. Você acha importante a Rádio Itatiaia Ouro Preto manter por muitos anos seus 

locutores? Por quê? 

A gente tá acostumado com os locutores. E também a gente acostuma se der a vinheta do 

plantão a gente já sabe que o Antônio Isidoro vai entrar e vai dar uma notícia. Igualzinho o 

jornal. A mesma coisa é a rádio 

 

28. E os programas? Você acha importante que tenham o mesmo formato (explicar se 

preciso) ao longo dos anos? 

A programação é bem diversificada. Eu fico sabendo de tudo. 

 

29. Você reconhece a Rádio Itatiaia Ouro Preto como uma emissora local? Por quê? 

Eu acho que não porque ela é uma parte da Itatiaia de Belo Horizonte. 

 

30. O que significa “local” para você? 

É a cidade. 

 

31. Quais tipos de notícia você percebe que são veiculadas pela Rádio Itatiaia Ouro 

Preto (prestação de serviços, policiais, política, institucionais – prefeitura). 
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Depende muito do dia. Se for política é a manhã toda falando de política. 

 

32. Você ouve as transmissões esportivas na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Mais ou menos, raramente. 

 

33. Você acha que a população de Ouro Preto em geral reconhece a Rádio Itatiaia Ouro 

Preto como parte da cidade? 

Eu acho que a maioria reconhece sim como uma rádio daqui. Se você falar local eles vão 

associar ao local daqui e eles acham que ela é daqui, não é de Belo Horizonte, a gente que 

já  sabe mais ou menos, mas a maioria, principalmente no Alto do Morro, esses lugares mais 

de periferia a pessoa acha que é daqui sim. Tanto que o Antônio Carlos de vez em quando 

fala assim: "Não precisa ir lá em Belo Horizonte me entregar lá não porque eles já sabem 

como eu sou", então por aí dá pra perceber que ela não é daqui, deve alguma obrigação. 

 

34. Você acha que as informações veiculadas na Rádio Itatiaia Ouro Preto são 

importantes para a comunidade em geral ou só para alguns bairros da cidade? São 

importantes também para os distritos? 

Eu acho que sim porque a gente fica sabendo de falta d'água nos distritos, se aconteceu 

alguma coisa em Antônio Pereira, no Salto, esse negócio que aconteceu de a barragem 

romper em Bento Rodrigues, lá não sei onde. Muitas vezes ele fala de um local onde 

aconteceu alguma coisa ou tá precisando de alguma coisa eu nem sei onde que é, é um 

distrito de distrito. Eu acho que sim. E dão oportunidade, porque você pode estar longe mas 

ele anuncia na rádio. 

 

35. O que você pensa sobre a duração dos programas da Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Acho que tá bom. Às vezes até falta tempo 

 

BLOCO 4 - MIGRAÇÃO 

36. Você sabe que a Rádio Itatiaia Ouro Preto pode ser ouvida também na frequência 

FM? Como você soube?  

 

Sei sim. Foi pela rádio mesmo, o Antônio Carlos falou. 
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37. Você já deixou de ouvir a Rádio Itatiaia Ouro Preto alguma vez porque o sinal 

estava ruim? 

Muitas vezes. 

 

38. Por qual frequência você ouve? 

Hoje eu acho que tá na FM a nossa aqui. 

 

39. O que você sabe sobre a migração da Rádio Itatiaia Ouro Preto para FM? 

Pra falar a verdade eu não percebi mudança nenhuma. 

 

40. Você acredita que a internet hoje é uma concorrência para as rádios? 

Eu acho que os mais novos não querem tanto ouvir rádio, então eu acho que vai ser sim. Eles 

ficam sabendo tudo pela internet. 

 

41. Você gosta do jeito que os locutores da Rádio Itatiaia apresentam os programas 

como se estivessem conversando com o ouvinte? 

É bom assim. 

 

42. Você acha que os locutores deveriam falar menos e deixar mais tempo para 

músicas? Por quê? 

Tem dia que o Antônio Carlos tá empolgado aí ele fala muito né. 

 

43. A Rádio Itatiaia Ouro Preto tem o conteúdo voltado principalmente para 

informação e esporte. Você acha que deveria diversificar um pouco isso? Com que 

tipo de conteúdo? 

Eu acho a programação boa. Tá ótimo desse jeito, eu gosto da Rádio Ouro Preto assim. 

 

44. O que você acha sobre os comerciais veiculados pela Rádio Itatiaia Ouro Preto?  

Eu acho que os lojistas daqui deveriam procurar a rádio daqui pra dar uma notícia, mostrar 

uma oferta, alguma coisa assim. Eles saem daqui e jogam um papelzinho, mas o pessoal 

escuta mais é rádio. 
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APÊNDICE L - Entrevista com Euclides José Gomes 

 

Data e local da entrevista: 04 de janeiro de 2019. 

Duração: 43’09” 

 

Identificação: sexo masculino, 52 anos, pedreiro, bairro Saramenha em Ouro Preto. 

 

1. Quando você começou a ouvir rádio? Foi por influência de alguém? 

Foi quando em comecei a trabalhar. Eu trabalhava sozinho, aí tinha o radinho pra fazer 

companhia, pra saber as notícias. 

 

2. Você consegue se lembrar dos aparelhos que você já usou para ouvir rádio? 

Quando eu comecei a escutar eram poucas marcas, não é igual agora que a tecnologia tá 

avançando. Era um Motor rádio pequenininho de três faixas. Era Motor rádio e Semp. Esses 

radinhos de mesa, mas tinha as radiola também. Tinha que colocar a antena lá fora, mas o 

som era muito melhor do que esses de hoje em dia. 

 

3. Hoje você ouve rádio através de quais aparelhos? 

Hoje eu uso esses radinho que tem pendrive, mas isso eu não ligo não. Só pra ouvir rádio 

mesmo. 

 

4. Você ouve rádio com que frequência? Em quais momentos do dia? 

O meu radinho fica o dia inteiro ligado. 

 

5. Você faz alguma outra coisa enquanto ouve rádio? O que? 

Eu ouço trabalhando. Tem hora que o rádio tá ligado e eu não tô escutando ele. Tô 

concentrado no que eu tô fazendo, no serviço. Às vezes tô fazendo alguma coisa e uma 

notícia chama a atenção ou às vezes a notícia de que alguém morreu a gente presta atenção. 

Eu mesmo fiquei sabendo que um tio meu morreu em Santa Rita foi assim. Tava eu e o 

Juninho com o rádio perto e deu que um Rodrigues lá morreu, aí peguei o telefone e liguei 

pra confirmar se era ele mesmo. Tinha o apelido dele, mas ninguém chamava ele pelo nome 

não, aí que eu liguei os fatos. 

 

6. Você para o que está fazendo para ouvir alguma informação específica ou quando 

algum locutor começa a falar? 
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Geralmente conforme fala eu capto e conforme o que tem eu paro às vezes uma máquina que 

tá ligada, mas raramente. 

 

7. Como você escolhe o momento para ouvir rádio? 

Eu geralmente em casa não. Mas eu estando trabalhando já chego no serviço e ligo o radinho. 

Aqui em casa é ela que já levanta e liga. 

 

8. A forma como você ouve rádio mudou de alguma maneira (considerando aparelhos, 

tempo de escuta)? 

Às vezes eu tava lá trabalhando de vigia na Serra de Capanema sozinho no meio do mato e 

ouvia. Eu chegava lá na Serra de Capanema, automaticamente o vigia que saía deixa o rádio 

ligado e ali ia a noite toda. Depois que eu parei de trabalhar também eu ouvia muito à noite, 

tinha a Turma da Maré-Mansa, do pessoal que gostava de contar uma piada. Eu trabalhava 

muito sozinho, quieto no canto, no meio do mato, então onze horas da noite, meia noite aí o 

radinho era o companheiro mesmo. O Zé Béttio, que morreu há pouco tempo, ele fazia 

companhia de manhã cedo também. Em Ouro Preto também tinha o Valdir do Rádio né? Ele 

andava com o radinho pra rua à fora. Ele morava na famosa rua do morro da forca ali. Ele 

ficava sentado muito ali perto do Bazar Faria, em frente a casa do Padre Simões. O Padre 

Simões foi que fez, à pedido de Antônio Carlos a entrada da oração pro programa na rádio e 

toca até hoje, até hoje o Padre Simões tem o Pai Nosso. 

 

9. Qual tipo de conteúdo você prefere ouvir na rádio (músicas, notícias, 

entretenimento)? 

Eu escuto o que vier porque eu não fico trocando de estação não. Vai Antônio Carlos, o outro 

lá que mexe com futebol, o Luiz Gonzaga, aí vai o Olinto Brás, aí vai quatro e meia o 

Dentinho, Baú do Adair, Jornal da Itatiaia. O Baú do Adair à tarde é bom porque toca muita 

música daquelas antigas e a gente lembra daquele tempo. Teve uma música que tocou faz 

pouco tempo que eu lembrei de ouvir quando eu tava no meio da Serra de Capanema, com 

quarenta e cinco relâmpago caindo por minuto, em oitenta e nove. 

 

10. Qual é a sua principal fonte de informação? Por quê? 

Eu escuto rádio, televisão e também leio o jornal. 

 

11. Sua principal fonte de informação já foi o rádio? 
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Não. Sempre tinha alguma outra coisa. Eu me informava mais pelo Estado de Minas, pelo 

jornal. Eu lia muito jornal porque no trabalho sempre tinha um jornal pra passar o tempo. 

 

12. Quais rádios você costuma ouvir? Por quê? 

O meu lá no serviço pega duas rádios só. É uma rádio aqui de Ponte Nova que eu ouvia 

muito, mas agora sumiu a sintonia dela porque elas estão migrando né? Aqui em Ouro Preto 

mesmo é só a Itatiaia e de vez em quando aquela Real. 

 

13. Você ouve música através do rádio? 

Eu ouço bastante música. Eu gosto de todas, pode ser romântica, pode ser rap, pode ser funk, 

pode ser o que tiver. Pelo menos as músicas da Rádio Ouro Preto à tarde são boas. 

 

14. Você troca de emissoras com frequência enquanto está ouvindo rádio ou 

normalmente sintoniza em uma e fica nela até desligar o aparelho? 

Geralmente eu tô num lugar e fico só na AM, quando tá ruim eu mudo pra uma sintonia 

melhor, aí não tem escolha, a que tiver. 

 

BLOCO 2 – PRODUÇÃO DE SENTIDO A PARTIR DA RÁDIO ITATIAIA 

15. Você acha que a Rádio Itatiaia Ouro Preto consegue noticiar fielmente sobre os 

acontecimentos de Ouro Preto? Por quê? 

Eu acho que não. Porque tem coisa que fala que muda toda hora a notícia. Mas nem tudo né? 

 

16. Você acha que uma rádio tem que se voltar para os acontecimentos mais próximos 

dos seus ouvintes ou deveria noticiar todos os fatos relevantes do Brasil ou do 

exterior? 

Geralmente a Rádio Itatiaia, que é de BH, fala geral, ela não fala só da região não. Tem 

alguns horários que entra notícia de Brasília. O esporte da Itatiaia a gente para pra ouvir. Mas 

o esporte por exemplo presta um bom serviço pra Ouro Preto. Aí tem a Itatiaia de manhã que 

fala as notícias de Ouro Preto, da região. Tem o horário das seis e meia que o Antônio Izidoro 

fala de Ouro Preto. A gente tá por perto, é bom ficar informado sobre o que acontece na 

cidade. 

 

17. Você conversa com as pessoas ao seu redor (vizinhos, família, colegas de trabalho) 

sobre assuntos de Ouro Preto que você ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 
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Sempre tem comentário. 

 

18. Você sente necessidade de ver a cidade representada nas notícias? Por quê? Que 

diferença isso faz? Desperta que tipo de sentimento em você? 

A rádio traz a reportagem do momento até a gente né. É bom ficar informado. Vamos supor, 

o acidente no casarão na praça de Ouro Preto. Você tá num  lugar trabalhando, você tem 

notícia do que tá acontecendo na sua cidade. 

 

19. Você acha que rádios de outras cidades também poderiam noticiar os 

acontecimentos daqui da mesma forma que a Rádio Itatiaia Ouro Preto? Por quê? 

É o urubu em cima da carniça. A notícia tá aqui, eles também, então a notícia chega na hora. 

Pra gente que é da cidade quando ouve a notícia na Rádio Ouro Preto recebe muito melhor 

porque quando a rádio daqui fala você sabe de que ponto da cidade está falando, já uma rádio 

de fora não localiza tão bem. 

 

20. Quais assuntos importantes para o seu dia a dia você se lembra de ter ouvido na 

Rádio Itatiaia Ouro Preto recentemente? 

Essa que eu te falei há pouco tempo. Eu fiquei sabendo que meu tio morreu através da rádio, 

que eu tava trabalhando.  

 

21. Qual a importância você vê no rádio hoje para o seu cotidiano? 

É igual eu falei: desde a hora que eu ligo o rádio, quando eu tô no carro eu ligo se estiver no 

horário de ouvir o jornal. Mas vai o dia inteiro, a programação que tiver, o que tiver a gente 

vai ouvindo. Tem hora que a gente nem escuta, mas ouve. 

 

22. O rádio é capaz de despertar alguma lembrança em você? 

Quando tava construindo minha casa, do lado de fora, tava ouvindo o esporte e o Antônio 

Carlos tem a mesma data de aniversário do que eu aí ele falou quantos anos que tinha. Aí no 

outro dia ele fez uma promoção valendo um almoço no Guarany pra quem acertasse a idade 

dele e eu falei com meu menino, o Juninho, pra ligar que eu sabia. E ganhou, mas inclusive 

ele não foi não. 

 

23. Você já interagiu de alguma forma com a rádio? O que te levou a isso? 

Já ganhei vários prêmios na rádio. 
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BLOCO 3 – RELAÇÃO COM A RÁDIO ITATIAIA OURO PRETO 

24. Por que você ouve a Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

É pra ficar atento ao que tá acontecendo na cidade e fora da cidade também, pra me manter 

informado. 

 

25. Quais programas você ouve na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Eu ouço o dia inteiro, então pego quase toda a programação. 

 

26. Qual seu programa preferido? Por quê? 

Não tenho um preferido. Acho que o Itatiaia Esporte. 

 

27. Você acha importante a Rádio Itatiaia Ouro Preto manter por muitos anos seus 

locutores? Por quê? 

Quando o cara é profissional e fica muito tempo é porque ele tá mostrando um conhecimento, 

é porque é bom de serviço. Ninguém dura muito num serviço se não for bom não. Meu pai 

mesmo trabalhou nesse empresa aí da frente vinte e sete anos, ganhou medalha e tudo. Aí é 

questão de achar que eles são bons. 

 

28. E os programas? Você acha importante que tenham o mesmo formato (explicar se 

preciso) ao longo dos anos? 

Pra mim a programação não é ruim não. Eles informam, dá entretenimento. 

 

29. Você reconhece a Rádio Itatiaia Ouro Preto como uma emissora local? Por quê? 

Ela não é uma emissora de Ouro Preto, ela é uma emissora da Rede Itatiaia. A emissora de 

Ouro Preto me parece que é a Real FM que é do Roque Fina. 

 

30. O que significa “local” para você? 

Notícia da cidade. 

 

31. Quais tipos de notícia você percebe que são veiculadas pela Rádio Itatiaia Ouro 

Preto (prestação de serviços, policiais, política, institucionais – prefeitura). 

Notícia em geral. Policial, política... 
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32. Você ouve as transmissões esportivas na Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Eu escuto. Jogo se for do Cruzeiro. Mas se for uma final que for televisionada eu assisto pela 

televisão. 

33. O que você pensa sobre a transmissão dos jogos ser feita pelos locutores já 

conhecidos da Rádio? 

Antônio Carlos pra narrar o jogo é bom, não perde pra de lá não. 

 

34. Você acha que a população de Ouro Preto em geral reconhece a Rádio Itatiaia Ouro 

Preto como parte da cidade? 

Eu creio que não porque pra mim uma rádio que é da cidade é a Real porque a Itatiaia é um 

braço da Itatiaia de BH. A FM era a UFOP né, mas agora tá parada. Tinha uma rádio em 

Cachoeira do Campo também. 

 

35. Você acha que as informações veiculadas na Rádio Itatiaia Ouro Preto são 

importantes para a comunidade em geral ou só para alguns bairros da cidade? São 

importantes também para os distritos? 

Eles regionalizam bem as reportagens. 

 

36. O que você pensa sobre a duração dos programas da Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

Quanto à duração eu acho que tá bom. 

 

BLOCO 4 - MIGRAÇÃO 

37. Você sabe que a Rádio Itatiaia Ouro Preto pode ser ouvida também na frequência 

FM? Como você soube? 

Sim. A própria rádio anunciou. Eu escuto AM. Às vezes FM por causa de celular, aí varia. 

 

38. O que você sabe sobre a migração? 

A transmissão da AM é em linha reta e a da FM vai contornando, mas a sintonia tá a mesma 

coisa. 

 

39. Você já deixou de ouvir a Rádio Itatiaia Ouro Preto alguma vez porque o sinal 

estava ruim? 

Várias vezes. 
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40. Você acredita que a internet hoje é uma concorrência para as rádios? 

A comunicação via internet é muito mais rápida. Ele te dá aquela informação num curto 

espaço de tempo e depois completa e vai voltando pra notícia toda hora. 

 

41. Você percebe alguma diferença entre a Rádio Itatiaia Ouro Preto e as outras rádios 

da cidade? Quais diferenças? (as outras rádios são FM) 

Escuto outra rádio muito pouco. 

 

42. Você gosta do jeito que os locutores da Rádio Itatiaia apresentam os programas 

como se estivessem conversando com o ouvinte? 

Se fosse pra dar uma nota daria nota sete e meio. Alguns fazem aquele programa mais ou 

menos. 

 

43. Você acha que os locutores deveriam falar menos e deixar mais tempo para 

músicas? Por quê? 

Se o locutor tá lá ele tem que usar aquilo que é instrumento dele, então tem que falar mesmo. 

O meio de levar notícia é a partir da fala né 

 

44. A Rádio Itatiaia Ouro Preto tem o conteúdo voltado principalmente para 

informação e esporte. Você acha que deveria diversificar um pouco isso? Com que 

tipo de conteúdo? 

Não tem que mudar nada não. Tá bem tranquilo. 

 

45. O que você acha sobre os comerciais veiculados pela Rádio Itatiaia Ouro Preto? 

(estimular: são muitos? São de lojas que você compra?) 

Não são muitas nem poucas, mas falta o pessoal da cidade gastar mais em propaganda na 

rádio daqui. 
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APÊNDICE M – Entrevista com Daniel Pedrosa 

 

Função na Rádio Itatiaia Ouro Preto: Diretor Promocional 

Entrevista concedida via e-mail em janeiro de 2019. 

 

 

1. Quais fatores levaram a Rádio Itatiaia Ouro Preto a migrar para o FM? 

A mudança ofertada pelo governo e melhoria da qualidade de transmissão. 

 

2. Como a emissora se planejou para fazer a migração? (Planejamento técnico, 

financeiro, conteúdo) 

Bem a empresa fez o estudo técnico com o engenheiro que trabalhava na época na Itatiaia de 

BH, que fez o levantamento do local para atender a cidade de Ouro preto (sede). Quanto ao 

financeiro tivemos que aguardar o dólar baixar para conseguir comprar o transmissor, 

tínhamos uma boa parte do dinheiro, pois, sempre procuramos fazer aplicações com o lucro 

da empresa. Quanto ao conteúdo a princípio foi pensado em fazer uma rádio jovem (a Itatiaia 

de BH queria que fosse mais direcionada ao publico jovem), porém vimos que no momento o 

melhor era manter a mesma programação para fazer mudanças gradativas, pois, o nosso 

público é muito fiel a programação que apresentamos. Investimos em melhores computadores 

para o estúdio, foi montado a nossa central técnica, com os blades de áudio, mesa wheatstone, 

processadores de áudio e servidores. 

 

3. Quais foram as etapas do processo de migração? Quando a emissora começou a 

operar em FM? 

Começamos a operar em FM em Agosto de 2017 se não estou muito enganado. O processo 

porém começou bem antes, logo quando o governo divulgou a possibilidade de migração, 

tem no diário oficial do governo a data das empresas autorizadas na primeira remessa. 

 

4. Qual a expectativa de conclusão? Quando desliga o AM? 

O AM ainda não temos a data para desligamento, nossa expectativa é fazer o FM funcionar 

bem em ouro preto (sede e distritos) para depois podermos desligar o AM. 

 

5. Ao migrar para o FM, a emissora manteve a mesma programação do AM? 

Sim, estamos com a mesma programação. 
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6. Está sendo planejada alguma alteração na programação? E na linha editorial? 

Sim, estamos trabalhando para fazer mudanças após o melhor funcionamento do FM, vão ter 

novos quadros na programação.  

 

7. Qual a área de alcance atual da Itatiaia Ouro Preto? 

Não sei se te enviei no Midia Kit, se não enviei, vou mandar, lá tem as cidades. Quanto ao 

alcance do FM, funciona em alguns locais de Ouro Preto (sede), mas não funcionando em 

distritos, funciona em algumas cidades com Ponte Nova e para este mesmo lado, 

geograficamente falando. 

 

8. Após a mudança para FM essa área diminuirá? (O FM vai realmente deixar de 

pegar em todos os distritos?) 

Estamos trabalhando para ter um alcance melhor e não deixar de atender os distritos, nossa 

maior preocupação é com a Cidade de Ouro Preto (sede e distritos), para levar sempre 

informação. Mas, pode acontecer de não funcionar em alguns locais de alguns distritos por 

conta da nossa região ser tão montanhosa e a freqüência modulada. 

 

9. Há preocupação com o sinal da emissora nos distritos após a migração? (Tendo em 

vista que alguns distritos de Ouro Preto são bem afastados da sede) 

Sim, temos muita preocupação, e muito cuidado para atender a toda região, por isto estamos 

trabalhando em promover a mudança da nossa torre de transmissão do FM. 

 

10. Quais foram os principais desafios ou dificuldades no processo de migração? Foi 

identificada alguma dificuldade na implementação do sinal FM? As características 

do relevo de Ouro Preto influenciaram no processo? 

Sim, FM é complicada por conta das barreiras físicas, que no caso do AM não interfere tanto. 

O relevo influenciou na não propagação e como dito anteriormente, estamos trabalhando na 

mudança da torre para atender melhor os nossos ouvintes. 

 

11. Para comunicar aos ouvintes a nova frequência no FM, a emissora fez campanha de 

divulgação? De que tipo? 

Jornais, O nosso canal 1120 AM, blitz em alguns locais, distribuição de folhinhas 

(calendários). 
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12. Como a população está percebendo a mudança? 

Onde a FM funciona, sempre recebemos elogios pela qualidade do canal, porém, onde existe 

o limite das montanhas, as pessoas perguntam porque não funciona o FM, ou funciona com 

ruído. 

 

13. A Itatiaia Ouro Preto se entende como uma mídia local? Quais características 

evidenciam isso? 

Sim, somos uma mídia local, temos o nosso jornalismo que procura sempre evidenciar os 

fatos ocorridos na região dos inconfidentes, principalmente, Ouro Preto e Mariana. Também 

o programa de maior audiência (programa Antônio Carlos), tem o serviço de levar a 

reclamação do ouvinte ao ar, ajudando muitas vezes resolver problemas que o poder público 

não resolve, ou mesmo cobrando do poder público, a solução dos mesmos. Além de outros 

programas com Itatiaia Esporte com Luiz Gonzaga que cobre o esporte amador da região e é 

um dos mais premiados por isto. 

 

14. Embora com sede em Ouro Preto, a Itatiaia também informa sobre acontecimentos 

das cidades de Mariana e Itabirito, por exemplo. Esse fato se dá pelo alcance do 

sinal? É interessante para a emissora, enquanto local, diversificar as praças? 

Informamos, sim Itabirito, Mariana, é interessante para sempre deixar bem informado a nossa 

população, sempre procuramos trazer noticia do território nacional e também do mundo 

dentro dos programas, não da mesma forma que fazer com as noticias das cidades locais 

(Mariana, Ouro preto, Ouro Branco, Itabirito). 

 

15. Quais as principais ferramentas usadas pela emissora para a interação com o 

ouvinte? (aqui partindo da emissora) 

Telefone, Whatsapp, Facebook, Instagram, email, aplicativo (no momento está fora do ar), 

blitz e claro o rádio. 

 

16. Como o ouvinte busca se comunicar com a emissora? (aqui partindo do ouvinte) 

Telefone, whatsapp, email. 

 

17. A emissora pretende ampliar ou intensificar a interação com a audiência utilizando 

que tipo de canais? 

Redes sociais e aplicativo. 
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18. Em termos de audiência, há uma expectativa quanto ao aumento de ouvintes? 

A principio queremos atender a nossa população e levar a melhor qualidade, 

consequentemente o alcance melhorando a tendência é o aumento na quantidade de ouvintes, 

apesar de termos aumentado muito com a transmissão via internet, como o aplicativo 

Radiosnet onde somos a emissora com maior índice de ouvintes do interior, estamos também 

no Tunein e cx radio. Além de nosso site com transmissão ao vivo. 

 

19. Quais os instrumentos que a emissora utiliza para medir a audiência? 

Então, em rádio não tem como medir audiência dos rádios na casa das pessoas, podemos 

conseguir isto através doa acessos nas plataformas citadas anteriormente ou através de 

pesquisa de campo como realizada alguns anos atrás (de porta em porta), pesquisa para saber 

qual rádio você ouve. 

 

20. Já foi feita alguma medição de audiência após a migração? 

Até o momento não, vamos mudar o local da torre e faremos uma medição sim, pesquisa 

(porta a porta na região). 

 

21. O sinal em FM permite a escuta através de aparelhos celular. Você acredita que 

esse fato pode modificar o tipo de audiência da emissora? Se sim, será preciso 

adaptar a programação a esse novo público? 

Acredito que vai modificar o tipo de audiência sim, aumentando as pessoas que ouvem rádio 

diretamente nas plataformas, principalmente nos aparelhos digitais como é o caso do celular e 

também dos rádios atuais, que só vem com banda FM. Nossa programação vai se adaptar ao 

novo público, porém, há longo prazo, sentindo sempre o que o ouvinte busca e com as metas 

da emissora (principalmente o que a rede Itatiaia pensa e quer para o futuro, uma rádio mais 

jovem). 

 

22. Como foi a preparação técnica para a migração da Itatiaia para FM? 

Preparamos e mudamos nosso equipamento de transmissão, de estúdio, com capactação 

técnica de algumas pessoas somente no que foi necessário para o bom funcionamento, visto 

que, nossos estúdios mudaram os equipamentos por mais modernos. O treinamento foi 

passado pela equipe da Itatiaia de Belo Horizonte mesmo. 
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23.  Hoje há estudos e investimento nas melhorias de sintonia da emissora via internet? 

É uma preocupação? (aplicativos, site, conteúdos). 

Estamos nos adaptando ao ”novo mundo” sempre,, buscando as redes sociais, mudança 

prevista para o site após a melhora do canal de FM, provavelmente teremos, mudança nos 

conteúdos, mas tudo a longo prazo, nada previsto de imediato. 

 

24. Uma das questões apontadas como determinantes para a migração é a possibilidade 

de sintonia via celular. Como a rede enxerga isso? É realmente importante para as 

emissoras locais? 

Sim, é importante, pois, temos novas formas de ouvir rádio, o celular também, porém penso 

muito na questão de aplicativos personalizados, sites, a transmissão por plataformas com 

Rádiosnet, Tunein Rádio, CX Rádios e outras que facilitam a conexão com a nossa emissora, 

temos ouvintes na África do Sul, que só é possível por conta do site e plataformas, estamos 

vivendo um novo mundo, o mundo digital. 



 
 
 
 
 

ANEXO A – Questionário aplicado no âmbito da pesquisa do Grupo de Rádio e Mídia 

Sonora da Intercom à Rádio Itatiaia Ouro Preto 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 

 


