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SOUZA, Víviam Lacerda de. Comunicação e Cultura Local na Rádio Comunitária Boa 

Nova FM em Senhora de Oliveira, MG. 2014. 314f. Tese (Doutorado em Comunicação 

Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

Resumo  

Estudo sobre a Rádio Comunitária Boa Nova FM do município de Senhora de Oliveira-MG, 

no que se refere às suas configurações e as relações com a comunidade local. Os objetivos são 

identificar o sistema de funcionamento da rádio comunitária como forma de compreender até 

que ponto ela se insere no cotidiano oliveirense e articula a movimentação local, sobretudo 

em períodos eleitorais; averiguar o tipo de informação veiculada; observar o sentimento dos 

ouvintes em relação à mesma. O estudo se baseia em pesquisa bibliográfica para tecer as 

teorias e nortear todo o processo de pesquisa e no estudo de caso por meio de procedimentos 

metodológicos como a pesquisa documental, a pesquisa participante e entrevistas semi-

estruturadas, além de uma pesquisa de recepção junto aos ouvintes. Conclui-se que a rádio 

Boa Nova, que convive harmoniosamente com a comunicação comunitária estabelecida 

também pelo alto falante, articula de forma simplória a informação e a cultura local em suas 

práticas, pois há reprodução de conteúdo da mídia convencional, além de não haver uma 

participação ampla da associação comunitária que é sua mantenedora. Apesar da falta de 

conhecimento técnico da maioria dos locutores e da relação político partidária presente na 

emissora, há compatibilidade entre o que a rádio veicula e o interesse dos ouvintes. 

Palavras chave: Comunicação Comunitária. Rádio Comunitária. Cultura Local. Identidade. 

Proximidade. 

 

 

Resumen 

Estudio sobre la radio comunitária Boa Nova FMde la ciudad Senhora de Oliveira -MG, em lo 

que se refiere a sus configuraciones y relaciones con la comunidad local. Los objetivos son 

identificar el sistema  de funcionamiento de la radio comunitaria como una forma de 

comprender hasta que punto ella se inserta em el cotidiano del pueblo oliveirense y articula la 

movilización local, especialmente durante los períodos electorales; averiguar el tipo de 

información transportada; observar el sentimiento de los oyentes em relación a la misma. El 

estudio se basa en la búsqueda de la literatura paralas tejer teorías y guiar de todo el proceso 

investigativo y el estudio de caso a través de los procedimientos metodológicoscomo 



investigación documental, investigación participativa y entrevistas semiestructuradas más 

Allá de uma investigación de recepción junto a los oyentes. Se concluye que la Radio Boa 

Nova, que convive armoniosamente con la comunicación comunitaria  establecida también 

por el altavoz, articula de modo simples la información y la cultura local en sus prácticas 

porque son reproducidos contenidos de  los medios de comunicación, y no hay uma amplia 

participación de la asociación de la comunidad que es su mantenedora. Mismo com la falta de 

conocimientos técnicos de la mayoría de los oradores y la relación com partidos políticos 

presente tanto en la estación, hay compatibilidad entre lo contenido transmitido por la radio y 

el interés de los oyentes. 

Palavras clave: Comunicación Comunitaria. La Radio Comunitaria. La Cultura Local. 

Identidad. Proximidad. 

 

 

Abstract 

Study on Community Radio Boa Nova FM the municipality Senhora de Oliveira - MG, with 

regard to their configurations and relationships with the local community. The objectives are 

to identify the operating system of community radio as a way to understand how far it falls in 

oliveirense everyday and articulates the local drive, especially during election periods; 

determine the type of information conveyed; observe the feeling of listeners for the same. The 

study is based on bibliographic research to weave theories and guide the whole process of 

research, and the case study through methodological procedures such as desk research, 

participatory research and semi - structured interviews, and a survey of receipt by the 

listeners. We conclude that the Good News Radio that coexists harmoniously with the 

community communication also established by the speaker articulates a simplistic way 

information and local culture in their practices because there playing content from mainstream 

media, besides the fact that no be a wide participation of the community association that is 

your keeper; also that despite the lack of technical knowledge of most speakers and partisan 

political relationship present in both the operation of the station as the motivations of 

communicators, there is compatibility between the radio and conveys the interest of listeners. 

Key words: Community Communication. Community Radio. Local Culture. Identy. 

Proximity 
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INTRODUÇÃO 

 

Em Senhora de Oliveira, MG, além da igreja, da escola e das forças políticas, os meios 

de comunicação, sobretudo aqueles de mais fácil acesso à população constituem-se 

importantes agentes mediadores de informações, principalmente sobre acontecimentos locais, 

hábitos, costumes, crenças e valores. Dentre eles, destaca-se a rádio com papel relevante na 

construção da identidade cultural de um povo.Dois tipos de rádio se fazem presentes, 

compactuando com a cultura local: o sistema de som do alto falante paroquial que funciona 

como rádio e a rádio comunitária Boa Nova que transmite em FM (freqüência modulada). 

Nesta pesquisa enfatizamos a rádio Boa Nova, mas também situamos o papel do alto-falante 

na localidade. 

Senhora de Oliveira é um município localizado na região norte da Zona da Mata 

Mineira, a 168 km da capital Belo Horizonte e que abrange uma área de 169.8 km2, com 

população aproximada de 2.655 habitantes distribuídos na zona urbana e 3.113 na zona rural. 

Sua história contém estórias nem sempre comprováveis, como por exemplo, a  de suas origens 

que estariam relacionadas às manifestações das duas bandas de congado Moçambique e 

Marujos de Santa Efigênia, e se vinculam à suposta aparição da imagem de Nossa senhora da 

Conceição, quando o município era apenas um arraial, aproximadamente no ano de 1825. 

Senhora de Oliveira possui além de um conjunto arquitetônico, bens materiais inventariados 

para tombamento como obras sacras, móveis, utensílios domésticos e bens imateriais como a 

cultura dos curandeiros que ainda está em vigor. A cidade tem parte dos seus bens tombados 

pelo Instituto Estadual de Patrimônio Artístico e Cultural de Minas Gerais – IEPHA, por seu 

valor histórico, cultural, artístico e religioso.  

O calendário de festas típicas do município se constitui, em grande parte, por tradições 

especificamente religiosas, como a Festa do Rosário1, da Padroeira2 e de São Sebastião3. 

                                                 
1 A Festa do Rosário, comemorada no mês de outubro, possui como principal característica a presença do 
congado, da banda de música do município, do reinado (reis e criados) e dos porta-bandeiras que são 
responsáveis por carregar o mastro do santo. Na ocasião ocorrem serenatas, missas e procissões em homenagem 
a São Benedito, Santa Efigênia, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Rosário. 

2 A Festa da padroeira Nossa Senhora da Oliveira, se comemora no dia 8 de setembro com novenas (orações a 
Nossa Senhora da Oliveira durante nove dias seguidos), carreata com a imagem da santa para a bênção dos 
carros e motocicletas, além de missas católicas. 
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Além destas, a Festa da Cidade4 e a Capina do Cruzeiro5 também possuem suas 

peculiaridades culturais do local. Assim, muitos costumes e manifestações populares 

seculares extintos em muitas regiões, se mantêm vivos no município, preservados 

cuidadosamente pelos seus habitantes. Os meios de comunicação radiofônicos locais 

contribuempara a preservação de tradições e costumes, como por exemplo o alto falante 

paroquial de Senhora de Oliveira6 em funcionamento desde 1954. Este aparato de som 

modesto e de curto alcance sonoro traduz símbolos, expressa significados e valores, 

permitindo a projeção da vida cotidiana e comunitária de forma a construir nos moradores o 

sentimento de pertencimento por meio da oralidade, que se expressa na conservação da 

existência desse meio de informação local, cujo universo em questão retrata a realidade de 

muitas cidades da região. O alto falante, associado à comunicação boca a boca, constitui-se 

um fundamental e importante meio condutor da informação local, que inserido no cotidiano 

comunitário, participa da movimentação de acontecimentos como uma rádio comunitária, 

seguindo uma programação de acordo com as necessidades locais, oferecendo serviços de 

utilidade pública. Apesar de conviver com meios de comunicação de grande alcance, como 

televisão, internet e rádios comerciais de cidades próximas, o altofalante de Senhora de 

Oliveira, sem fins lucrativos, considerado como o principal meio condutor da informação 

local, articula os costumes e tradições dos moradores. A partir do ano de 2009, se insere nesse 

contexto uma outra rádio comunitária, a Boa Nova FM,legalizada, que passa a prestar 

serviços similares aos do alto falante, embora haja distinções.  

                                                                                                                                                         
3 A Festa de São Sebastião acontece no dia 20 de janeiro. Nela observam-se celebrações religiosas, leilões de 
animais e grãos, apresentações das bandas de congado, cavalgadas, bênçãos para os cavaleiros, ciclistas e 
motoristas, além de barraquinha de alimentos típicos. 

4 Confraternização organizada pela prefeitura, para os oliveirenses. A programação de quatro dias festa conta 
com shows musicais, campeonato de gado leiteiro, motocross, exposições diversas e, em especial, exposição do 
artesanato local. 
5 Na véspera de natal, pela manhã, homens, mulheres e crianças se reúnem no alto de uma montanha, de onde se 
pode avistar o município de Senhora de Oliveira, para capinar com enchadas e ferramentas apropriadas a grama 
nascida no entorno do cruzeiro que ali se situa, e no trilho que leva ao mesmo. Durante o trabalho em mutirão se 
degusta a cachaça, bebida alcoólica muito apreciada na região. Ao término da capina acontece uma pequena 
celebração religiosa, realizada por um líder comunitário, um representante informal da igreja, um ministro da 
eucaristia ou alguém religioso que invoca a Deus pedindo bênçãos para o município e seus moradores. Também 
é comum o pedido de graças e a lembrança dos participantes da capina já falecidos. Após a cerimônia, foguetes 
são estourados do alto da montanha para avisar a população oliveirense que a capina terminou e assim, todos os 
participantes se direcionam a um bar, ao pé da montanha para festejarem com leitão à pururuca, churrasco, muita 
pinga e cerveja. 

6 O município de Senhora de Oliveira conta com um alto-falante paroquial instalado na torre da igreja católica 
Matriz Nossa Senhora da Oliveira e se propõe a difundir informações de interesse comunitário. Possui sua 
história repleta de significados culturais a partir de suas projeções e também pela razão de estar ao alcance de 
cada morador, adquiriu valor afetivo, estabeleceu democracia na comunicação oliveirense e contribuiu com a 
construção de uma identidade cultural. 
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Neste cenário cultural em que se formam, reproduzem e transformam identidades 

desenvolvemos esta pesquisa sobre a radiofusão comunitária, especialmente sobre a rádio 

comunitária Boa Nova FM desse pequenomunicípio do estado de Minas Gerais, Senhora de 

Oliveira, para investigar sobre sua participação na realidade da cultura local,suas 

manifestações cotidianas e a representação da cultura oliveirense. 

Sugerimos, a partir do conhecimento dessa região da zona da mata mineira, sobretudo 

dos municípios localizados no entorno de Senhora de Oliveira, que há uma proximidade das 

realidades cotidianas. 

Percebe-se que há um custo social local pelo fato da rádio Boa Nova não estar se 

ocupando plenamente das questões locais, além dos conflitos gerados durante os períodos 

eleitorais, sejam eles por razões político-partidárias ou de necessidade financeira. Estes fatos 

prejudicam o sentido comunitarista, a valorização ea proximidade local. 

Diante desse quadro, as perguntas que norteiam a pesquisa são as seguintes: Como a 

rádio comunitária Boa Nova FM, de Senhora de Oliveira-MG, articula em suas práticas a 

informação e a cultura local? Há compatibilidade entre o que a rádio veicula e o interesse e/ou 

apropriação das pessoas? A princípio, construímos algumas hipóteses: a) A rádio comunitária 

introduzida no cotidiano oliveirense cumpre uma função de comunicação na comunidade ao 

retratar aspectos da realidade local, mas oferece pouco espaço para divulgação da informação 

sobre essa realidade, que compromete a proximidade e a relação com a identidade cultural dos 

ouvintes ao reproduzir o conteúdo da mídia convencional. Essa situação gera o afastamento 

dos ouvintes, pois afeta a credibilidade. b) Em épocas pré-eleitorais a rádio se mostra 

comprometida com determinados segmentos político-partidários, o que ocasiona uma perda 

de autonomia da emissora e compromete sua função comunitária e a liberdade de expressão 

contribuindo para a diminuição do número de ouvintes.c) O sistema de gestão em vigor, as 

condições infraestruturais e a falta de participação ampla dos membros da Associação na 

emissora prejudicam o seu funcionamento, regularidade e a qualidade da programação, bem 

como os aspectos motivacionais dos locutores. 

O objetivo geral é analisar a atuação da Rádio Comunitária Boa Nova FM procurando 

perceber os elos comunicacionais estabelecidos com o público local, por meio da cadeia de 

produção e recepção das mensagens. Já os objetivos específicos referentes à pesquisa são os 

seguintes: verificar quais são os critérios e mecanismos utilizados para a elaboração da 

programação, do planejamento à transmissão, tal como a importância dada à informação 
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local; identificar como os ouvintes percebem a programação da rádio comunitária; averiguar o 

sistema de funcionamento da emissora, bem como as motivações dos gestores e locutores da 

rádio comunitária Boa Nova FM na realização de suas funções; e por fim verificar como a 

rádio comunitária Boa Nova FM se articula politicamente em períodos eleitorais. 

 Cremos que os estudos de rádios comunitárias se constituem importantes 

referenciais no campo das experiências de movimentos populares denominadas nos anos 

1990por Comunicação Popular ou Comunitária na América Latina, em especial no Brasil.  

As rádios comunitárias e suas respectivas programações, salvo exceções,atuam como 

serviço de utilidade pública e educação informal contribuindo significativamente para a 

democratização da informação e o exercício da cidadania, a partir do momento em que o povo 

surge como protagonista da informação codificando e decodificando mensagens, adaptando-

as ao contexto local e às necessidades comunitárias. Por exemplo, na Rádio Comunitária Boa 

Nova FM, de Senhora de Oliveira – MG, os locutores são pessoas comuns da comunidade, 

como o produtor rural, o eletricista e o pedreiro que, por meio da democracia tem o direito à 

expressão e à liberdade de criar programações transmitindo pelo rádio, cada qual a sua 

maneira, suas compreensões de mundo, seus valores culturais. Esses locutorestornam-se 

populares e adquirem um importante papel na vida cotidiana comunitária - o de difusores da 

informação. 

Nesta perspectiva, a pesquisase fundamenta a partirda construção teórica sob a 

temática de representação dos processos comunicacionais para com as culturas locais, e 

poderá trazer contribuições para o avanço do conhecimento não só em termos de descrição e 

análise do fenômeno da radiofonia comunitária, que por si compreende todo um universo de 

infra-estrutura, locução, linguagem, produção de mensagens, políticas públicas, dentre outros; 

mas também no que se refere à recepção de mensagens pelo ouvinte e o sentimento de 

pertencimento. Além do mais, o potencial de representatividade cultural de um povo, por 

meio da comunicação comunitária radiofônica, pode permanecer na ignorância dos emissores 

das mensagens, de forma a afetar com a descontinuidade da preservação cultural dos 

costumes locais e inibir o processo evolutivo da comunicação comunitária em questão. 

Trata-se de um trabalho que, ao ouvir os produtores e os receptores da rádio 

comunitária de Senhora de Oliveira-MG, poderá trazer subsídios e contribuir para o resgate da 

memória de cultura local que, de certa forma, é a realidade de muitas regiões do país como 

destacam experiências investigadas por diversos teóricos.  
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Compreendemos desta forma, que este estudo considera um esforço no sentido de 

entender a natureza dos processos populares comunicacionais, tal como reconhecer a 

importância de um trabalho sério e metódico na área em se tratando de modestas rádios 

comunitárias que se fazem presentes conduzindo de forma simples e quase rudimentar a 

pluralidade de pontos de vista e visões de mundo, a promoção à cidadania, a participação 

democrática e a representação de culturas locais. 

 Neste sentido, a investigação dessa realidade torna possível a obtenção de 

respostas para as questões de representação cultural de uma comunidade por meio da 

observação da rádio comunitária Boa Nova FM, de Senhora de Oliveira - MG; que assim 

poderá contribuir para a aplicabilidade prática na melhoria da emissora e em outras realidades 

similares.  

 A metodologia utilizada na investigação dessa tese baseou-se na conjugação de 

alguns tipos e técnicas de pesquisa: Pesquisa bibliográfica, Estudo de caso realizado por meio 

de Pesquisa documental, Pesquisa participante, um Diário de Campo, Estudo de programação, 

Entrevistas semi-estruturadas eEstudo de Recepção, conforme detalhamento no primeiro 

capítulo. 

 A tese é composta com 5 capítulos a saber: capítulo I, intitulado “O corrimão 

da escada: metodologia para a pesquisa”. O capítulo II, “Na trilha das abordagens conceituais: 

do Global à Comunicação Comunitária,” apresenta conceitos relevantes à compreensão do 

cenário em que se insere a rádio comunitária investigada. O capítulo III intitula-se “Aspectos 

de valores, tradições, crenças e comunicação no contexto local de Senhora de Oliveira, MG” e 

explicita as peculiaridades locais do município e sua população para que seja possível o 

entendimento da rádio comunitária Boa Nova em histórico e suas atividades cotidianas no 

âmbito do mapa da programação, assim relacionado no capítulo IV: “A programação e a 

linguagem na comunicação locucional da Rádio Boa Nova FM.” O último capítulo (V), 

denominado “O universo áudio-receptivo” retrata o posicionamento em termos de opiniões, 

sugestões e comparações do ouvinte da emissora. 
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Capítulo I - O CORRIMÃO DA ESCADA: METODOLOGIA PARA A PESQUISA 

A metodologia utilizada nesta tese é apresentada detalhadamente sob os aspectos 

teóricos, como observamos a seguir: 

A Metodologia é como caminho mediante o uso de técnicas e métodos para alcançar 

um objetivo plausível e possui as seguintes características: “se constitui por uma estratégia; 

persegue um objetivo que tem sentido em uma perspectiva relacional, conceitual e abstrata; 

utiliza técnicas de investigação; tal como adapta e adota métodos de análise” (GONZÁLEZ, 

2007, p.70, tradução nossa). 

Afonso Trujillo Ferrari (1982, p.19) pontua que “o método é um procedimento 

racional arbitrário de como atingir determinados resultados, que se emprega em qualquer 

domínio para alcançar determinado fim ou fins”, ou seja, o método é um modo de se conduzir 

no decorrer de um caminho, perante um objetivo e uma problemática. Na ciência, os métodos 

se perfazem instrumentos básicos que norteiam desde o princípio o raciocínio em sistemas, 

delineiam de modo organizado a forma de proceder do cientista ao longo de uma trajetória 

para que se alcance o tal objetivo, que fora anteriormente estabelecido. 

 O método científico é então um traço característico da ciência e, “sem ele, tornar-se-ia 

incompreensível falar de ciência, porque não poderia ser colocado em evidência o conjunto de 

sequências operacionais, sustentadas numa sistemática manipulação para alcançar 

determinado fim científico” (FERRARI, 1982, p.19). Sendo assim, o método implica em 

utilizar de forma adequada a reflexão e a experimentação e para que tudo corra a contento, o 

instrumental se pauta na orientação a ser seguida. 

 

1- Pesquisa bibliográfica 

Iniciamos nosso processo investigativo por meio da pesquisa bibliográfica, a qual 

consiste na análise sistemática por meio de leituras e anotações de temas relevantes ao objeto 

estudado. Destaca-se que a pesquisa bibliográfica acontece desde a fase inicial da tese do 

trabalho até a final. 

A pesquisa bibliográfica possui a finalidade de conhecer as contribuições científicas 

que foram realizadas sobre determinado assunto, de modo a possibilitar que a comprovação 
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de determinada hipótese não se faz objeto de estudo por parte de outros pesquisadores. 

Também assume caráter de rotina, diante do grande número de publicações.  

“Entende-se por pesquisa bibliográfica o ato de ler, selecionar, fichar e arquivar 

tópicos de interesse para a pesquisa em pauta (FERRARI, 1982, p. 209).” 

Por meio dele pretende-se se encontrar respostas aos problemas formulados pelo 

levantamento de documentos bibliográficos (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 88). Por 

documentos bibliográficos, destacam-se os impressos tais como os livros, atas de reuniões, 

decisões judiciais, dissertações, teses, fotografias, jornais, revistas, relatórios oficiais, mapas, 

leis, decretos, dicionários, monografias, e resenhas; os eletrônicos e magnéticos como o e-

mail, boletins eletrônicos, lista de discussões e fitas gravadas; as reuniões científicas em 

congressos, reuniões diversas, conferências e workshop; além das notas de aula nas pesquisas 

em bibliotecas. Marconi e Lakatos (2005, p.185) destacam que “a pesquisa bibliográfica não é 

mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um 

tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. Deste modo, a 

pesquisa bibliográfica nos oferece um panorama geral de determinada área, permite 

identificar pesquisas relevantes nas questões de interesse, comparar resultados, analisar 

abordagens teóricas e metodológicas adotadas. 

Entendemos que a pesquisa bibliográfica está a serviço do problema de pesquisa, visto 

que auxilia em toda a condução do processo de pesquisa. Alves-Mazzotti e Gewandsznajder 

(1998, p.179) esclarecem que é importante saber que toda pesquisa supõe dois tipos de 

revisão bibliográfica: a que o pesquisador necessita para seu próprio consumo, ou seja, para 

ter clareza sobre as principais questões teórico-metodológicas pertinentes ao tema escolhido, e 

aquela que integra efetivamente o relatório de estudo. A visão abrangente da área investigada 

só é possível por meio de certa quantidade de leitura necessária para a abordagem do tema e 

esta possibilita a capacitação para a identificação de questões relevantes tal como a seleção 

dos estudos mais significativos de acordo com o problema a ser investigado. 

Sendo assim, Luna (1998, p.83) afirma que a pesquisa bibliográfica, enquanto 

elemento de revisão teórica, 

em geral, tem o objetivo de circunscrever um dado problema de pesquisa dentro de 
um quadro de referência teórico que pretende explicá-lo e também que a 
importância dessa circunscrição assume diferentes contornos dependendo do tipo 
de problema em estudo, da teoria em questão e, muito frequentemente, do 
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compromisso com a teoria daquele que julga o trabalho ou mesmo da concepção da 
teoria.  

 

O sucesso obtido por meio de um levantamento bibliográfico e seu referencial teórico, 

depende de vários fatores, como a relação com o problema de pesquisa de modo a contribuir 

com o discernimento do assunto; o tipo de problema e de teoria e também o nível de 

comprometimento do investigador com a compreensão teórica ou mesmo com a formulação 

de sua análise interpretativa da teoria. 

Booth; Colomb; Williams (2008, p.95) afirmam que “seguindo o rastro bibliográfico 

se pode encontrar o caminho até mesmo no mais difícil terreno de pesquisa, porque uma fonte 

conduz a outra”. Em outras palavras, cada obra consultada tem algo a acrescentar de modo a 

se valer de guia condutor diante de um problema de pesquisa, por mais complexo que este 

pareça ser. 

 

2– Estudo de caso 

O estudo de caso é sobre a Rádio Comunitária Boa Nova FM de Senhora de Oliveira, 

MG e suas articulações nas esferas comunicacional e da cultura local. 

Sobre o estudo de caso, Yin (2010, p.23) pontua que sua necessidade surge do desejo 

de entender os fenômenos sociais complexos e seu uso como método de pesquisa permite que 

o investigador retenha as características holísticas e significativas dos eventos da vida real – 

como os ciclos individuais da vida, o comportamento dos pequenos grupos, os processos 

organizacionais e administrativos, a mudança de vizinhança, dentre outros.  

Em se tratando de seu escopo, Yin (2010, p.32-33) diz que  

o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. [...] um 
conjunto inteiro de outras características técnicas, como a coleta de dados e as 
estratégias de análise de dados, tornam-se [...] a investigação do estudo de caso que 
enfrenta a situação tecnicamente diferenciada em que existirão muito mais 
variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado conta com 
múltiplas fontes de evidência, com os dados precisando convergir de maneira 
triangular, e, como outro resultado beneficia-se do desenvolvimento anterior das 
proposições teóricas para orientar a coleta e análise de dados. 

 



27 

Observamos que um estudo de caso parte de um embasamento teórico para sua 

condução, o que é característica fundamental da pesquisa empírica, capaz de direcionar 

caminhos, mostrar alternativas e gerar confiabilidade na investigação. 

Godoy (2010, p.121-122) destaca que   

o estudo de caso deve estar centrado em uma situação ou evento particular cuja 
importância vem do que ele revela sobre o fenômeno da investigação. Possui 
também a característica da heurística, que auxilia o pesquisador na compreensão e 
descoberta de novos significados para o que está sendo estudado. Procedimentos 
descritivos se fazem presentes tanto na obtenção dos dados (transcrições de 
entrevistas, anotações de campo, distintos tipos de documentos), quanto no 
relatório de disseminação dos resultados.  

 

 O estudo de caso analisa, nesta tese, um fenômeno contemporâneo da vida real que é a 

rádio comunitária Boa Nova FM, de Senhora de Oliveira, MG, guia decisões que justificam o 

seu porque, como serão implementadas e com que resultado, a fim de gerar significados 

relevantes cientificamente.  

 Para sua realização utilizaremos os seguintes procedimentos e técnicas: 

 

2.1 - Pesquisa documental 

Faz-se necessária também a pesquisa de informações contidas em documentos. 

Portanto, outro caminho a ser utilizado para a obtenção dos dados é a pesquisa documental. 

Neste momento são pesquisados os documentos da rádio Boa Nova FM, tais como licenças de 

funcionamento, estatutos, alvará, etc, os quais serão disponibilizados para consulta e obtenção 

de cópias pelo coordenador da rádio em questão. Tal pesquisa contribui para a compreensão 

das questões jurídicas, administrativas, financeiras, históricas e comunicacionais da rádio, a 

fim de compararmos os dizeres documentados com a versão prática do dia adia. Outro tipo de 

documento pesquisado foram as gravações originais de alguns programas, que foram 

selecionadas de um bloco de gravações referentes aos dias 14 a 17 e 23 a 28 de março de 

2012, também o dia 07 e 20 de abril do mesmo ano (2012), numa somatória de quase 216 

horas de programação. Neste caso, a pesquisa documental “se vale de materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 

com os objetivos da pesquisa” (GIL, 2002, p.66). Ou seja, em geral, a pesquisa documental 

realiza-se sobre materiais que se encontram elaborados. Trata-se de fontes finalizadas, porém 
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ainda sem tratamento analítico ou que ainda não podem oferecer contribuições de reforço, ou 

caso possam, tendem a receber uma nova reformulação a partir dos objetivos da pesquisa. 

Para Ferrari (1982, p.224), “a pesquisa documental tem por finalidade reunir, 

classificar e distribuir os documentos de todo gênero dos diferentes domínios da atividade 

humana”. Os documentos a que nos referimos aqui, serão também utilizados como fonte de 

dados, podem ser desde relatórios, formulários, fotografias, gravações de programas de rádio 

e outros que forem surgindo e se fizerem relevantes durante o processo de pesquisa. 

 

2.2- Pesquisa Participante 

Nesta investigação adotamos a pesquisa participante de forma a vivenciar a realidade 

cotidiana da Rádio Comunitária Boa Nova FM, uma vez que o método em questão “produz 

conhecimento politicamente engajado” (DEMO, 2004, p.8). Durante todo o período de 

realização da pesquisa há uma imersão do pesquisador no contexto investigado, como será 

explicitado mais adiante. Nas visitas ao município de Senhora de Oliveira –MG, a observação 

dos atores que constituem o cenário da pesquisa (locutores e o gestor da rádio, ouvintes, não 

ouvintes etc.), permitiu o acompanhamento in locodos fatos e, consequentemente, uma melhor 

compreensão do objeto de estudo. 

Peruzzo (2005, p.26) pontua que “a pesquisa participante implica na presença 

constante do observador no ambiente investigado, para que este possa ver os fatos de dentro,” 

no compartilhamento, pelo investigador, das atividades do grupo ou contexto estudado, de 

modo consistente e sistematizado. Trata-se de um tipo de interação entre o observador e os 

participantes da pesquisa, tendo por base o pressuposto de que vivenciar a perspectiva de 

membro do grupo é fundamental para a compreensão de seus aspectos intrínsecos, pois o 

observador assume um determinado papel no grupo e participa das atividades que o 

caracterizam (MOURA, FERREIRA, 2005, p.55-56).  

A pesquisa participante também exige metodologia com princípios e regras para 

orientar a experiência real no campo, servir o homem comum e permitir sua participação. 

Borda (1999, p.59) apresenta uma metodologia consequente de participação na pesquisa pelo 

e com o homem comum, composta por princípios e regras de orientação subtraídas da 

experiência real de campo. Possui potencialidades de obtençãode um novo conhecimento 

sólido a partir do estabelecimento, na pesquisa, de uma relação mais vantajosa sujeito-sujeito, 
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ou seja, uma plena integração e participação dos que vivem a experiência da investigação. 

Neste caso, as políticas de participação mostram-se sensíveis às necessidades reais das bases 

sociais e rompem com as relações verticais e paternalistas tradicionais.  

Borda (1999, p.49-56) apresenta os princípios metodológicos da pesquisa participante 

que são: autenticidade e compromisso; antidogmatismo; restituição sistemática; feedback para 

os intelectuais orgânicos; ritmo e equilíbrio de ação-reflexão; ciência modesta e técnicas 

dialogais.  

A autenticidade e compromisso dizem respeito à demonstração honesta do 

compromisso dos intelectuais, técnicos e cientistas com a causa popular perseguida por meio 

da contribuição específica de sua própria disciplina (BORDA,1999, p.49).O antidogmatismo 

pretende saber se o trabalho de intelectuais compromissados com grupos de base está ou não 

politicamente amparado e é cientificamente útil, o que depende da própria organização 

política em os assimilar e respeitá-los, conferindo a todos a autonomia que lhes cabe. Se o 

intelectual engajado ou o núcleo de liderança se tornam dogmáticos em seu trabalho, podem 

estar formando antes uma ciência para o povo, concebida nos círculos das classes dominantes 

e transmitida às massas de maneira paternalista tradicional. Não seria um incentivo para se 

obter ou produzir conhecimento genuíno a partir de grupos de base, para que eles possam 

compreender seus problemas e agir pelos seus interesses (BORDA,1999, p.50). 

Na restituição sistemática os pesquisadores partem da noção de que a cultura ou a 

tradição do camponês ou operário não é conservadora, mas sim é realista e dinâmica. Esse 

retorno da cultura deve ser realizado de forma sistemática e organizada, sem arrogância 

intelectual e por isso essa técnica forma um novo conhecimento a nível popular e para sua 

aplicação são propostas quatro regras: 1- Comunicação diferencial: nem tudo o que for 

pesquisado  poderá ser publicado se o pesquisador engajado levar em consideração os 

objetivos práticos das pessoas envolvidas na ação, como se espera dele de acordo com os 

princípios da pesquisa participante. Isto dependerá de necessidades táticas e do uso da 

informação por parte daqueles identificados pelas pessoas em ação como seus inimigos; 2- 

Simplicidade de comunicação: os resultados da investigação devem ser expressos em uma 

linguagem acessível a todos; 3- Auto-investigação e controle: controle da investigação pelos 

movimentos ou grupos de base e o estímulo à auto-investigação. Nenhum intelectual pode 

determinar sozinho o que deve ser investigado, mas chegar a uma decisão após consultar as 

bases ou grupos populares interessados; 4- Popularização técnica: reconhecer a generalidade 
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das técnicas de pesquisa mais simples e torná-las acessíveis a esses grupos (BORDA,1999, 

p.52). 

Já o feedback para os intelectuais orgânicos trata de ofertar uma visão integral de todo 

o conhecimento por meio de um feedback dialético de modo a contribuir com subsequentes 

análises científicas. Neste caso, os agentes desse processo dialético, inclusive os camponeses 

e operários treinados para o uso dessas técnicas, podem ser considerados intelectuais 

orgânicos. Também o ritmo e equilíbrio de ação-reflexão elucida que o conhecimento se 

move como uma espiral contínua em que o pesquisador vai das tarefas mais simples para as 

mais complexas e do conhecido para o desconhecido, em contato permanente com as bases 

sociais. Das bases, os conhecimentos são recebidos e processados; a informação é sintetizada 

em primeiro nível; e a reflexão se dá em um nível mais geral e válido. Em seguida, os dados 

são restituídos às bases de uma forma mais consistente e ordenada; estudam-se as 

consequências desta restituição e assim por diante, indefinidamente, mas de maneira 

equilibrada, determinada pela própria luta e por suas necessidades(BORDA,1999, p.54). 

Por fim, a ciência modesta e técnicas dialogais: a tarefa científica pode ser realizada 

mesmo nas situações mais insatisfatórias e primitivas com o uso de recursos locais, 

caracterizando a modéstia no manuseio do aparelho científico e nas concepções técnicas e isso 

não o coloca em um patamar de esforço científico de segunda classe ou que conste de falta de 

ambição. Outro ponto é que o pesquisador deveria abandonar a arrogância do erudito, 

aprender a ouvir discursos concebidos em diferentes sintaxes culturais, adotar a humildade 

dos que desejam aprender e descobrir. Também romper com a assimetria das relações sociais 

impostas entre entrevistador e entrevistado, além de incorporar pessoas das bases sociais 

como indivíduos ativos e pensantes nos esforços da pesquisa (BORDA,1999, p.56). 

Por meio da pesquisa participante podemos observar o comportamento dos locutores e 

gestores da rádio Boa Nova FM: como recebem as pessoas em sua sede; como atendem os 

ouvintes ao telefone; como lidam com as adversidades do dia-a-dia, seja em relação a pedidos 

de ouvintes ou do corpo diretivo; questões financeiras ou burocráticas; problemas ou 

tentativas de soluções. Também torna-se possível observar o ouvinte e sua resposta imediata 

feita por meio de ligações telefônicas para a rádio ou locutores, durante as programações. 

Neste caso, para que aconteça a pesquisa participante, a presença do investigador na rádio, 

durante algumas programações, reuniões e eventos da rádio se faz imprescindível. A inserção 
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da pesquisadora nos eventos, tal como a respectiva investigação, são autorizadas pelo gestor e 

locutores da rádio. 

O observador se utiliza de estratégias para que os indivíduos pesquisados se sintam à 

vontade e para isso estabelece-se um relacionamento propício com a comunidade ou grupo a 

ser observado, de modo a conduzir os membros a agirem com naturalidade, possibilitando a 

análise e registro adequado das informações necessárias. Assim, o grau de observação, 

segundo Moura e Ferreira (2005, p.56), pode variar desde o desempenho mais periférico 

dentro do grupo em que o pesquisador interage com os demais membros sem se envolver nas 

atividades centrais à definição de uma pertença grupal, até o desenvolvimento de uma 

identidade de grupo, em que o observador passa a aderir a valores e metas que definem a tal 

sentimento de pertença.  

Este tipo de pesquisa, no entanto, demanda do pesquisador atenção ao manter o 

distanciamento necessário à elaboração de observações válidas e desveladas para que não se 

perca a objetividade, de modo a realizar importantes reflexões. Outro fator a ser considerado, 

neste caso, é a influência que a observação participante exerce no comportamento do 

indivíduos pesquisados. Tal participação pode fazer com que os demais membros exerçam 

comportamentos que normalmente não teriam se o observador não estivesse presente. Além 

do mais, as questões éticas devem ser cuidadosamente analisadas no que diz respeito à 

invasão de privacidade dos participantes, de forma que a investigação não cause danos aos 

membros observáveis. 

A proposta inicial era de se desenvolver uma pesquisa participante em que o 

pesquisador atua ativamente na unidade de análise de maneira a contribuir com mudanças e 

melhorias. Nesse sentido, foi criado o estatuto da Rádio Boa Nova (anexo 2), oferecidas 

algumas orientações de instrução técnica e rádios comunitárias, como também sobre 

campanhas eleitorais na emissoras. No entanto, as sugestões não foram seguidas, o que 

ocasionou em diversos obstáculos, como veremos adiante. Por essa razão, optamos por aplicar 

apenas a observação participante na pesquisa.  

A observação participante na rádio Boa Nova FM compreendeu o período entre os dias 

06 e 28 do mês de março do ano de 2014, num total de 22 dias de análise. A escolha do mês 

de observação se deu em decorrência de ser este um período de funcionamento normal do 

município de Senhora de Oliveira, sem interferência de ocasiões festivas como natal, ano 

novo e carnaval. Durante esse período, a observação dentro do estúdio da rádio se fez em 
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todos os dias e em todos os horários com programação ao vivo. A observação também 

aconteceu durante as reuniões onde a pauta era a rádio Boa Nova FM. Na ocasião, o 

observador transcreve o que vê e analisa em uma espécie de diário de campo que, segundo Gil 

(2006, p.111), consiste em uma simples observação que o pesquisador observa de maneira 

espontânea os fatos que ocorrem em seu ambiente de estudo. O mesmo autor (GIL, 2006, 

p.111) ainda explica que tal atitude transforma o pesquisador em um espectador em um plano 

científico que vai além da constatação de fatos e que segue critérios de data dos 

acontecimentos. 

O grau de observação foi o de desempenho periférico dentro do grupo e as 

modalidades são a observação participante (como vimos acima) e a pesquisa participante7. Na 

modalidade da pesquisa participante, além do pesquisador se inserir e participar de todas as 

atividades do grupo pesquisado (como na observação participante), o investigador tem a 

oportunidade de interagir como membro, pois além de observar, ele se envolve e assume um 

papel no grupo, seja como parte da equipe ou apenas como pesquisador, sempre com o 

compromisso de devolver os resultados da pesquisa ao grupo ou comunidade de pesquisados, 

desempenhando assim, uma atuação cooperativa (PERUZZO, 2003, p.14). 

 

2.3– Estudo da programação 

Já imersos no contexto do objeto, enquanto participantes e a par da parte documental 

da rádio, é chegado o momento de iniciarmos um estudo da programação. Nos referimos neste 

caso, às programações produzidas e transmitidas pela rádio. Fizemos o estudo da 

programação com base na observação da grade de programação e no seu conjunto, na análise 

dos principais programas da rádio Boa Nova, além de informações colhidas em entrevistas 

com locutores e gestores da emissora (detalhado adiante). 

Por meio do estudo da programação se intui respostas às perguntas: o que é falado? O 

que é escrito? Com qual intensidade? Com qual frequência? Quais símbolos figurativos são 

utilizados como forma de expressão de ideias? E os silêncios? E as entrelinhas?... além destas, 

outras tantas questões podem surgir de modo a permitir que o investigador tire conclusões 

sobre qualquer um dos elementos da comunicação.  

                                                 
7 A modalidade da Pesquisa Participante, em outros termos é denominada por Participação Observante, 
conforme esclarecimentos em conversa com Cicília Peruzzo, no dia 04 de novembro de 2013. 
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Toda mensagem contém informações sobre seu produtor (concepções de mundo, 
interesses, aspectos psicológicos, motivações e outros); o produtor é um 
selecionador e assim segue critérios de grau de importância no momento de sua 
emissão e também interpreta as manifestações da vida de acordo com seu quadro 
referencial, uma vez que se faz um produto social condicionado pelos interesses de 
sua época ou classe social a que pertence; sendo o produtor o próprio emissor da 
mensagem, sua concepção de realidade (consciente ou idealizada) é selecionada em 
meio a seu discurso e resulta em fatos importantes e de extrema relevância para o 
pesquisador (PUGLISI; FRANCO, 2005, p.21). 

 

2.3.1 – Formulários de Entrevistas 

Durante o estudo da programação e do conteúdo torna-se imprescindível a aplicação 

de formulários de entrevista.  

Luna (1998, p.64-65)esclarece que 

a entrevista, consiste em uma técnica de coleta de dados que supõe o contato face-
a-face entre a pessoa que recolhe e a que fornece informações, em geral sobre si 
própria, muito embora tais informações possam se referir a outras pessoas e 
eventos relevantes, além do fato de suas modalidades representarem, usualmente, 
um formato flexível e aberto, que implica grande participação do entrevistador.  

 

Haguette (2005, p. 86) também pontua que “a entrevista pode ser definida como um 

processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por 

objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. 

Por seu importante papel de coleta de dados, tende a contribuir com a cooperação dos 

participantes, na medida em que lhe cabe, motivando-os a responder adequadamente, 

eliminando dúvidas e estimulando avaliações da qualidade das respostas para que a entrevista 

adquira dados válidos aos objetivos da pesquisa.  

Sendo assim, foram realizadas entrevistassemiestruturadas com base em roteirojunto 

aos locutores (quatro pessoas) e gestores da rádio Boa Nova FM (o coordenador e três 

membros da Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas, que é mantenedora da 

rádio Boa Nova). Também entrevistas junto aos ouvintes como observaremos a seguir. Tais 

entrevistas nos possibilitaram observar a diversidade de opiniões que circundam a rádio em 

questão. 

As entrevistas utilizadas nesta pesquisa caracterizam-se por semiestruturadas. Deste 

modo, Bauer e Gaskell (2002, p.64) destacam que se constituem de 
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um único respondente por vez são uma forma de entrevista qualitativa que pode ser 
distinguida, da entrevista de levantamento fortemente estruturada, no momento em 
que é feita uma série de questões predeterminadas; e na conversação continuada 
menos estruturada da observação participante, ou etnografia, onde a ênfase é mais 
em absorver o conhecimento local e a cultura por um período de tempo mais longo 
do que em fazer perguntas dentro de um período relativamente limitado.  

 

Por meio das entrevistas semi-estruturadas pretendeu-se mapear e esclarecer o 

contexto de vida dos pesquisados por meio de esquemas interpretativos das narrativas dos 

atores observados seja no âmbito conceptual quanto no abstrato capazes de gerar o 

entendimento detalhado de crenças, atitudes, valores e motivações em relação ao 

comportamento das pessoas.  

A entrevista semiestruturada apresenta-se sob forma de um roteiro preliminar de 
perguntas, que se molda à situação concreta de entrevista, já que o entrevistador 
tem liberdade de acrescentar novas questões com o intuito de aprofundar pontos 
considerados relevantes aos propósitos do estudo (MOURA; FERREIRA, 2005, 
p.67).  

 

Esta modalidade de entrevista permite ao entrevistador coletar dados que até então 

estavam aquém das perguntas estipuladas que podem ser observados durante o processo da 

entrevista por meio da sensibilidade em gestos, expressões e pronunciamentos soltos que 

podem levar a questões relevantes até então não estipuladas, o que caracteriza a condição de 

entrevista qualitativa. 

 

2.3.2 - Entrevistas com moradores da comunidade e representantes de 
órgãos públicos e privados: 

Parafacilitar a compreensão das opiniões sobre a rádio comunitária partimos do 

discernimento do contexto local de Senhora de Oliveira por meio de entrevistas com 

moradores da cidade e representantes de órgãos públicos e privados tais como prefeitura 

municipal,correios, representantes religiosos, comerciantesetc. 

 

2.3.3 - Entrevistas com locutores, mantenedores e gestor da rádio Boa 
Nova: 

Para a compreensãoda realidade administrativa, jurídica, financeirae de planejamento 

da programaçãoentrevistamostrês integrantes da Associação Comunitária da Comunidade de 
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Aranhas, que pertence a rádio comunitária e o gestor da rádio (que não é locutor). As 

entrevistas, de forma espontânea ou com agendamento prévio, ocorreram tanto na emissora de 

rádio quanto nas residências de alguns entrevistados. 

Para a compreensão do campo comunicacional em torno da rádio Boa Nova FM foram 

entrevistados prioritariamente os quatro locutores que estão em atividade na emissora, pois 

estes são fontes esclarecedoras de muitos aspectos relativos à programação e ao conteúdo das 

informações transmitidas, as dificuldades e perspectivas, a programação em si e ao histórico 

da rádio. 

 

2.4 -Estudo de recepção 

Diversos estudos e pesquisas, não somente na área da comunicação, como também em 

outros setores disciplinares, possibilitaram o avanço no desenvolvimento de trabalhos, estudos 

sobre a relação entre recepção e comunicação, principalmente a partir dos anos 1980. O 

assunto não se faz recente, pois é tema de investigação desde os primórdios do século, 

sobretudo no que se refere às interações entre os meios de comunicação e o receptor das 

mensagens por eles difundidas (SOUSA, 1995, p.13). 

“No meio acadêmico o interesse pelas práticas de recepção começa a despontar na 

década de 70 em sua maioria vai se concretizar em pesquisas realizadas fora do campo da 

comunicação (ESCOSTEGUY; JACKS, 2005, p.81),” embora essa não seja uma 

característica apenas do desenvolvimento da pesquisa brasileira e também não pode ser 

observada de forma negativa, pois os fenômenos de comunicação possuem muitas interfaces 

na constituição social da atualidade. Contudo, “da perspectiva teórico-metodológica, as 

investigações pioneiras revelavam, de modo geral, forte influência da teoria crítica, da 

semiologia e da teoria dos efeitos, dando muita ênfase à ideologia das mensagens 

(ESCOSTEGUY; JACKS, 2005, p.82)”. 

Os enfoques dados aos estudos, assim como as posturas com que o tema do receptor 

em comunicação é tratado se mostra um tanto quanto instigante, pois explicitam mudanças 

nas práticas de comunicação e cultura em um contexto social demarcado por tensões e 

disparidades entre as mudanças sociais e as tecnológicas, além do fato de refletirem também 

as estratégias interdisciplinares envolvidas no processo que parecem intuir a superação de 

limites e obstáculos nas áreas objeto de investigação, como também contribuir com a 
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produção do conhecimento frente à pluralidade e velocidade das mudanças da sociedade 

contemporânea. 

Segundo Sousa (1995, p.14) 

é preciso reconhecer que qualquer nova compreensão sobre o lugar do receptor em 
comunicação esbarra, desde logo, nos limites semânticos do próprio termo, como 
também nos pressupostos teóricos e sócio-contextuais de quando e de onde foi 
introduzido.  

Isso torna claro no momento em que se depara com a primeira ideiaque condiz à relação 

básica de poder entre o emissor sobre o receptor numa sugestão equivocada de associação 

entre a passividade e o receptor. É como se existisse uma relação direta, linear, unívoca e 

necessária de um pólo, o emissor, sobre o outro, o receptor, ou seja, é como se fossem dois 

pólos que se opõem e são bases fundamentais de um processo amplo e complexo e, por sinal, 

também norteado por contradições.  

Portanto, certas indagações sobre o sujeito da recepção são permeadas por dificuldades 

originárias da prática acadêmica de estudos. No caso do Brasil, se mantém a segmentação da 

produção e da pesquisa em setores disciplinares que, muitas vezes, não difundem entre si 

resultados e possibilidades de questões ligadas ao sujeito que, quase sempre,o sujeito está 

relacionado às áreas da psicologia, filosofia, política e outras. Isso acontece porque tais 

questões ainda se vinculam de forma próxima a estudos de audiência, de opinião pública e 

consumo, ou mesmo a publicidade, ao marketing e a outras áreas de competência profissional. 

É nesse contexto de um cenário conceitual e empírico em transição, a que se refere a 

temáticas relacionadas ao receptor e à comunicação, que torna evidente a preocupação no 

trato da questão. 

Estudar a recepção implica então, no questionamento do modelo comportamental 
que centraliza a ação do emissor; desta forma, pesquisá-la é posicionar-se num 
lugar a partir do qual se deve repensar o processo inteiro da comunicação, 
inclusive, repercutindo na reflexão de uma epistemologia da comunicação 
(ESCOSTEGUY; JACKS, 2005, p.96). 

 

Deste modo, ao analisarmos a recepção no sentido de obter informações de 

representatividade, Paula (1998, p.139) relata que  

o problema da representatividade tem sido colocado um pouco de lado, uma vez 
que o conhecimento baseado em técnicas estatísticas normaliza a sociedade e é 
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percebido como uma posição à postura dos Estudos Culturais de respeito ao sujeito 
‘marginal’. 

 

Sendo assim, em decorrência da diversidade de reações das pessoas, suas produções de 

sentido e interpretações, para que fosse possível identificar os hábitos e os critérios de 

interpretação dos ouvintes da rádio Boa Bova FM, obscuros até então, optamos pela análise 

de recepção segundo parâmetros da teoria das mediações de Orozco para entender a rádio 

comunitária como um meio técnico de produção, transmissão de informação e uma instituição 

social produtora de significadosque atua em um contexto político, econômico e cultural. A 

partir de OROZCO (2005, p.29), o enfoque integral da recepção nesta dimensão da rádio se 

assume como um todo inseparável na interação com o público ouvinte. 

As entrevistas para o estudo de recepção, baseadas na teoria de Orozco, se dividiram 

em categorias de Mediação Tecnológica, Situacional, Cognitiva, de Referência e Institucional. 

A Mediação Tecnológica que traz um elemento de tecnologia para as recepções ou grau de 

representacionalismo da realidade, por meio de suas possibilidades eletrônicas permite ao 

meio provocar uma série de reações na audiência (OROZCO, 2005, p.29). A Mediação 

Situacional, onde a situação para a qual um guia é apropriado tem especial importância para 

se entender a mediação do público receptor, tanto proveniente do veículo midiático, como de 

outros elementos a sua volta (OROZCO, 2005, p.33). A Mediação Cognitiva e sua capacidade 

de entender num determinado contexto aquela situação que se está decodificando, ou seja, 

“esquemas mentais na psicologia do conhecimento ou como repertórios nos estudos culturais” 

(OROZCO, 2005, p.32). A Mediação de Referência que atua no processo de recepção no jogo 

das interações específicas entre o receptor e a programação do veículo midiático por meio de 

uma série de referentes, que se constituem como mediação. Estes referentes culturais do 

público receptor não são circunscritos aos referentes de seus cenários mais comuns. Por fim, a 

Mediação Institucional onde a condição de público receptor de mensagem não elimina o fato 

de este pertencer a outras instituições sociais, nem a possibilidade de que assuma outros 

papéis e interaja em outros cenários, que não sejam aqueles disponíveis no veículo midiático. 

Há, portanto, vários cenários nos quais se transcorrem os processos de recepção. (OROZCO, 

2005, p.34) 
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2.4.1-Amostragem de entrevista com ouvintes 

As entrevistas foram utilizadas também no estudo junto aos ouvintes das mensagens 

radiofônicas de modo a compreender a situação de representatividade na interlocução, o 

aspecto ativo dos sujeitos, que produzem significados no momento em que consomem as 

mensagens da Rádio Comunitária Boa Nova FM, apresentam resistência ou subversão. Ou 

seja, as entrevistas novamente se valeram como mecanismo de captação de informações, pois 

mostraram a subjetividade das pessoas, as entrelinhas dos pensamentos, de forma a nos 

fornecer o maior número de informações. Para tanto, neste caso, permaneceram as entrevistas 

semi-estruturadas. 

Para a análise descritiva dos dados qualitativos obtidos nas entrevistas desse estudo de 

recepção, optamospelo processo de amostragem não probabilístico em relação à população 

oliveirense,tomando-a nos segmentos urbano e rural. Oliveira (2001, s.p.) diz que “a 

amostragem delineia a pesquisa e é capaz de determinar a validade dos dados obtidos e pela 

amostragem não probabilística os resultados não podem ser generalizados.” Segundo Mattar 

(2001, p.132), “na amostragem não probabilística a seleção dos elementos da população para 

compor a amostra depende em parte do julgamento do pesquisador no campo.” Nesse sentido, 

a amostra foi extraída por acessibilidade a partir dos critérios de entrevista a ouvintes sem 

vínculos pessoais de amizade ou qualquer tipo de indicação. 

Os ouvintes foram divididos em grupos de moradores por região de zona rural em que 

há sintonia da programação e grupo de moradores da zona urbana, onde a rádio possui sua 

sede. Foram entrevistados 13 ouvintes de famílias diferentes, por região de zona rural8, onde 

há sintonia da rádio Boa Nova. Também 21 moradores da zona urbana. Para colher estas 

entrevistas nos deslocamos até a residência dos ouvintes, porém sob forma de agendamento 

prévio por meio de telefone ou contato direto. Os ouvintes entrevistados foram selecionados 

por meio de sorteio. 

 

 

 

 
                                                 
8Comunidades rurais de Pega Bem, Ribeirão Podre, Aranhas, Santana, Graminha (área em que há sintonia), 
Casinha, Quilombo, Córrego da Bárbara (área em que há sintonia) e Prudentes (área em que há sintonia). 
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FIGURA 01 - Locais onde ocorreram entrevistas no município de Senhora de Oliveira, MG 

 

Pretendeu-se deste modo, obter uma maior diversidade de opiniões, de várias 

localidades geográficas da cidade. Estas entrevistas aconteceram para captar informações 

sobre suas percepções quanto à programação atual, bem como para colher indicações para o 

planejamento da programação, expectativas, motivações, auscultar afinidades, desejos, 

predileções, insatisfações, problemas, dificuldades enfrentadas etc. 

No entanto, entrevistamos também, a título de complementação, alguns não ouvintes, 

conforme veremos a seguir. 

 

 2.4.2-Entrevista com não-ouvintes 

 No momento da abordagem aos possíveis entrevistados, iniciávamos a entrevista 

perguntando se eram ou não ouvintes. Destaca-se que somente os ouvintes foram 

considerados para a amostra. Os que se declaravam como não-ouvintes, nós questionávamos o 

por quê dessa situação. Esta pergunta foi feita a cinco moradores da área rural de Senhora de 

Oliveira que não recebem o sinal da sintonia da Rádio Boa Nova FM, a fim de verificar o 
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sentimento dos mesmos em relação à falta de acesso à programação, também a seis moradores 

que dispõem da sintonia na área urbana do município, mas não a escutam e neste caso o 

intuito foi identificar os motivos que os levam a não se fazerem ouvintes da emissora. 

Torna-se pertinente esclarecer que a pesquisa em questão não pretendeu expor seus 

personagens entrevistados e, portanto, se utilizou das letras iniciais dos respectivos nomes ou 

ainda letras sob forma de pseudônimos (no caso dos locutores da rádio Boa Nova) como 

denominações para garantir o anonimato dos pesquisados, e em alguns casos, se referiu a 

grupos de forma generalizada, sem a descrição de seus integrantes. No entanto, quando 

necessária a identificação de endereços e telefones, como nos casos de apoios culturais, estes, 

foramsubstituídos por letras ou mesmo não mencionados. Entendemos que o zelo pelo 

entrevistado é uma questão de ética, de princípios, de valores que se refletem na preservação 

das identidades a fim de evitar críticas, conflitos e quaisquer fatores que venham contribuir 

negativamente de forma a denegrir imagens.  Para tanto, o projeto desta tese foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP no dia 01/04/2013 (Ver em anexo 1), como consta no site 

da Plataforma Brasil9, onde está inscrito sob o número CAAE 10470312.5.0000.5508.  

Elucida-se que existiu a possibilidade de desconforto no preenchimento do formulário 

ou mesmo durante as entrevistas, além do tempo que o pesquisado precisou dispor para 

contribuir com a investigação. De qualquer modo foi garantido ao entrevistado a liberdade de 

escolha, assim como todo o esclarecimento sobre para que serviria a pesquisa, como se 

realizaria e o que seria feito com as informações obtidas. Os resultadosforam as entrevistas 

espontâneas ou mesmo solicitadas que contribuiram significativamente com a investigação de 

modo que esta pôde identificar necessidades comunitárias de comunicação, deficiências e 

aspectos positivos que no âmbito local podem servir de estudos para a comunicação 

comunitária regional, nacional e global em termos comparativos. 

Contudo, em todas essas situações de entrevista o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE foi entregue para cada participante. O TCLE foi elaborado em duas vias, 

devidamente assinadas e rubricadas, sendo que uma foi disponibilizada ao participante da 

pesquisa e a outra arquivada pela pesquisadora. 

Destaca-se que após a realização da pesquisa foi disponibilizada uma devolutiva geral 

com todos os resultados da investigação aos integrantes da Rádio Comunitária Boa Nova FM. 

                                                 
9www.saude.gov.br/plataformabrasil 
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Capítulo II - NA TRILHA DAS ABORDAGENS CONCEITUAIS: DO GLOBAL À 

COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

Muitos conceitos sobre global, nacional, região, local e comunitário são utilizados em 

menção a diversas situações sob forma muitas vezes deturpada, como veremos adiante, o que 

cria obstáculos no processo de compreensão dos mesmos. Preocupados com esta questão, 

alguns teóricos, dentre eles Octavio Ianni; Castells; Bauman; Milton Santos; Silva; Tönnies; 

Quesada; Fernandes; Bourdin; Peruzzo e Volpato; Raquel Paiva e outros; buscam o 

estabelecimento conveniente de diferenças entre as abordagens conceituais, distinguindo-as, 

discriminando-as, conhecendo, julgando e avaliando perante as constantes mudanças 

ocasionadas no mundo social. O fato é que cada conceito, com suas particularidades, se 

constitui por fatores comuns e são capazes de nos fazer compreender melhor as situações 

vivenciadas no cotidiano social e comunitário, segundo o universo das experiências. 

 

1-Conexões entre conceitos comoglobal, nacional, região, local e comunitário 

Os conceitos de global, nacional,regional, local e comunitário são expostos de acordo 

com alguns teóricos com o objetivo de se estabelecer relações e perceber se há ambiguidades 

para que possamos nos valer de compreensões adequadas ao cenário contemporâneo, como 

observaremos a seguir.  

 

1.1– O global numa sociedade nacional 

 Vivemos em um mundo que parece estar ao alcance das mãos, onde se é possível 

conhecer e saber a qualquer momento. A distância sugere não mais existir diante dos 

computadores e da Internet na era digital, assim como o todo populacional, ou seja, as pessoas 

e suas características individuais, adquirem um caráter homogêneo do mercantilismo e das 

práticas de consumo que conduzem a difusão de uma informação generalizada. 

A descoberta de que a terra se tornou mundo, algo global, onde as pessoas se inter-

relacionam e se atrelam, soa surpreendente e ao mesmo tempo atemorizante. Octavio Ianni 

(2002, p.13) diz que “trata-se de uma ruptura drástica nos modos de ser, sentir, agir, pensar e 
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fabular. Um evento heurístico de amplas proporções, abalando não só as convicções, mas 

também as visões de mundo”. 

 Imaginar um todo, um mundo conectado pela Internet, pelas redes sociais digitais, 

onde as pessoas interagem entre si, numa amplitude de horizontes é espetacular e diverge de 

tudo o que foi vivenciado outrora, mas ao mesmo tempo nos leva ao temor, a preocupações 

com relação à individualização e ao reconhecimento dos indivíduos constituintes de uma 

história, uma cultura, sentimentos e valores que não provém necessariamente do âmbito 

global ou nacional, pois há de considerar o espaço regional, local e comunitário. 

Ocorre que o globo não é mais exclusivamente um conglomerado de nações, 
sociedades nacionais, Estados-nações, em suas relações de interdependência, 
dependência, colonialismo, imperialismo, bilateralismo, multilateralismo. Ao 
mesmo tempo, o centro do mundo não é mais voltado só ao indivíduo, tomado 
singular e coletivamente como povo, classe, grupo, minoria, maioria, opinião 
pública. Ainda que a nação e o indivíduo continuem a ser muito reais, 
inquestionáveis e presentes todo o tempo, em todo lugar, povoando a reflexão e a 
imaginação, ainda assim já não são hegemônicos. Foram subsumidos, real ou 
formalmente, pela sociedade global, pelas configurações e movimentos da 
globalização. A terra mundializou-se de tal maneira que o globo deixou de ser uma 
figura astronômica para adquirir mais plenamente sua significação histórica 
(IANNI, 2002, p.13). 

 

 O global então passa a fazer parte da construção histórica das nações, como um 

momento de avanço e liberdade de ação entre as sociedades e engloba comunicação e 

interação em qualquer espaço e a todo o tempo. 

 Admiti-se que a sociedade global, em suas configurações e articulações abrange uma 

outra realidade histórica, geográfica, demográfica, antropológica, política, econômica, social, 

cultural, religiosa e linguística; que também está presente na sociedade nacional. Ela não é 

autônoma, independente ou alheia à nacional, tampouco é uma soma aritmética ou uma 

composição geométrica de sociedades nacionais (IANNI, 1999, p.78-79). 

Em nossa compreensão, o autor (1999) quer dizer que o mundo globalizado não se 

constitui mais por uma junção de nações, mas sim que as sociedades nacionais sofrem 

mudanças e estas ocorrem numa esfera global. Octavio Iannidiz que(1999, p.87): “na medida 

em que se desenvolve, a globalização confere novos significados à sociedade nacional, como 

um todo e em partes”. 
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Isso nos leva a crer que com o desenvolvimento das sociedades globalizadas, novos 

parâmetros de conduta, de pensamentos, de costumes, condições de vida e outros tantos são 

criados naturalmente no decorrer do tempo, construindo períodos históricos. 

Milton Santos (2012, p.17-18) descreve o global como um mundo físico fabricado 

pelo homem, cujos fundamentos são a informação e o seu império, que encontram alicerce na 

produção de imagens e do imaginário, e se põem a serviço do capitalismo que se baseia na 

economização e na monetarização da vida social e pessoal. Ele (2012, p.18-22) considera a 

existência de três mundos em um só: a globalização como fábula, a partir do mito de que a 

difusão instantânea realmente informa e do encurtamento das distâncias, onde um mercado 

dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta, quando, na verdade, as 

diferenças locais são aprofundadas, a desunião acontece e o culto ao consumo é estimulado. 

Outro aspecto se refere a globalização como perversidade diante do desemprego, do aumento 

da pobreza, da redução do salário médio, fome e desabrigo, retorno de doenças supostamente 

extirpadas, da mortalidade infantil e inacessibilidade da educação de qualidade ocasionados 

pela relação com a adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que caracterizam as 

ações hegemônicas. Por fim, uma outra globalização que condiz a um meio de pensar o 

mundo de uma forma mais humana, onde a unicidade da técnica, a convergência dos 

momentos e o conhecimento do planeta sejam postos a serviço social e político. 

Observa-se atualmente um contexto marcado pela globalização e democracia, porém 

num aglomerado de tendências individualistas e outras agregações frente ao aumento da 

violência das identidades locais e de laços comunitários os mais diferentes. 

Segundo Manuel Castells (1999, p 79), é justamente nas condições globalizantes do 

mundo que “as pessoas resistem ao processo de individualização e atomização, tendendo a 

agrupar-se em organizações comunitárias que, ao longo do tempo, geram um sentimento de 

pertença e, em última análise, em muitos casos, uma identidade cultural, comunal”.  

Bauman (1998, p.7) nos mostra que na sociedade moderna se “ganha alguma coisa, 

mas habitualmente, perde em troca alguma coisa.” E para ele (BAUMAN, 1998, p.10) a 

mesma norma da modernidade mantém-se hoje, porém os ganhos e as perdas mudaram a 

ordem:  

Os homens e as mulheres trocaram um quinhão de suas possibilidades de segurança 
por um quinhão de felicidade. Os mal-estares da modernidade provinham de uma 
espécie de segurança que tolerava uma liberdade pequena demais na busca da 
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felicidade individual. Os mal-estares da pós-modernidade10 provêm de uma espécie 
de liberdade de procura do prazer que tolera uma segurança individual pequena 
demais. 

 

 O autor se refere a um contexto em que a condição sóciocultural é baseada no 

capitalismo e no estímulo ao consumo pela busca do prazer e felicidade por meio da aquisição 

de bens, que diante do caráter global, a questão individual se torna menos relevante sob os 

olhos do mercado, visto que a população consumidora é observada como um todo 

homogêneo. Daí a tendência, mencionada anteriormente por Castells (1999, p.79), pelos 

agrupamentos em torno de identidades comuns e a busca pela liberdade de escolha, como uma 

forma de retorno ao território de origem, ao regional, ao local, ao comunitário. 

É cada vez mais comum observar que as rotinas locais são influenciadas e muitas 

vezes mostram-se determinadas por fatos ocorridos a grandes distâncias geográficas, como 

também que as decisões das pessoas em seu território podem adquirir abrangências globais. 

Ou seja, cada espaço ou lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão 

local, numa convivência dialética, pois, segundo Santos (2002, p.231). “na globalização, a 

localidade se opõe à globalidade, mas também se confunde com ela”.  

 Temos então, que no ambiente globalizado, o nacional, o regional, o local e o 

comunitário se inter-relacionam, como veremos adiante. 

 

1.2 - O espaço regional: contradições e incertezas 

A expressão espaço regional nos conduz ao estudo de região. Segundo Brito (1986, 

p.28), o conceito de região é compreendido sob forma de numerosas abordagens, 

principalmente a partir do século XVIII, quando a França cria ações na tentativa de substituir 

as antigas e complexas estruturas administrativas e assim surgem os questionamentos sobre os 

caracteres ou os “traços-limite” que determinam uma região. Este autor (1986, p.28) pontua 

que muitas vezes o fundamento é apenas um elemento físico, como as bacias fluviais, a 

geologia, a topografia ou ainda suas junções, considera-se à parte a paisagem, as redes 

urbanas, os fluxos da economia ou segmentos de influência. 

                                                 
10 Embora situemos o leitor sobre a pós-modernidade num âmbito global, esse não é nosso foco na tese, uma vez 
que tratamos mais especificamente de uma comunicação comunitária de caráter local. 
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Do ponto de vista político encontra-se para a idéia de região o território, as relações 
entre os habitantes e as características comuns que explicam ou justificam, onde a 
organização ocorre em torno de um pólo dotado de autonomia, cuja integração 
funcional reside na economia global (BRITO, 1986, p.28). 

 

Tal proposta sobrepõe os conceitos de região homogênea11, cujo espaço é uniforme e 

de região polarizada12, também chamada de funcional, onde o espaço é diferenciado e 

funcionalmente integrado, como afirma Clemente e Higachi (2008, p.16). Deve-se destacar 

que existe também a chamada região natural13, cuja ideia é mais forte, resistente às “críticas e 

erosão das teorias”, a qual parte da constatação da atenção à paisagem como quadro e 

resultado da ação humana. Esta mesma paisagem é interpretada como natureza, ligada ao 

mundo físico, a um céu, uma topografia, uma vegetação, mesmo que se constitua alguma 

espécie de liberdade e iniciativa às sociedades (ENCICLOPÉDIA EINAUDI, 1986, p.163 

apud PERUZZO; VOLPATO, 2009, p.148).  

Observa-se que o termo região é empregado em situações muito diversas, 

frequentemente associado à determinada uniformidade ou homogeneidade, como região 

nordestina14, região da mata do Mutuca15 e região de Macuco16, no Brasil. Deste modo, há a 

presença do critério da homogeneidade e também da dimensão territorial, assim relacionados. 

O certo é que cada região possui suas singularidades.  

A palavra região supõe uma parte integrante de um conjunto. Mas esse conjunto 
pode ser o Estado e pode também ser qualquer outra unidade espacial, na medida 
em que seu território se decompõe em parcelas polarizadas. A região será sempre 
uma unidade média ou menor em relação à unidade imediata de conjunto que a 

                                                 
11 “A região homogênea é aquela que leva em conta o grupo humano como organização regional, e depende das 
especificidades humanas” (ENCICLOPÉDIA EINAUDI, 1986, p.163 apud PERUZZO; VOLPATO, 2009, 
p.148). 
12 “A região polarizada ou funcional é caracterizada pela uniformidade de trocas e fluxos que unem os vários 
elementos do mercado” (ENCICLOPÉDIA EINAUDI, 1986, p.163 apud PERUZZO; VOLPATO, 2009, p.148). 
13 “A região natural seria aquela que considera a paisagem física, suas características geográficas como 
topografia, vegetação, etc” (ENCICLOPÉDIA EINAUDI, 1986, p 163 apud PERUZZO; VOLPATO, 2009, 
p.148). 
14 É a região brasileira que engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco 
(incluindo o Distrito Estadual de Fernando de Noronha e o Arquipélago de São Pedro e São Paulo), Rio Grande 
do Norte (incluindo a Reserva Biológica Marinha do Atol das Rocas) e Sergipe. Em função de suas distintas 
características físicas, a região nordestina se divide nas sub-regiões: meio-norte, sertão, agreste e zona da mata, 
com diferentes níveis de desenvolvimento humano ao longo de suas zonas geográficas. 
15 Situa-se na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais e se constitui por uma área de 
transição entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado. 
16 Determinada área rural do município de Senhora de Oliveira-MG. 
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circunda e que não é forçosamente o Estado. Em suma, encontramo-nos diante de 
uma questão de escala (BRITO, 1986, p.29). 

 

 Compreendemos que esse pensamento elucida que a região se insere em um todo, mas 

como um conjunto espacial que pode ser uma parte de um país ou de vários ou qualquer outra 

forma que represente um espaço com características próprias. Ou seja, a região demarca 

determinado território dentro do conjunto mais amplo. 

Peruzzo e Volpato (2009, p.148) compartilham a visão da existência do caráter 

abstrato e incerto dos princípios de uma região, principalmente se observados apenas pelas 

especificidades geográfico-territoriais. Pois, para eles (2009, p.148)  

a região deve ser estudada como um espaço contraditório e incerto que se relaciona 
com outras dimensões espaciais e que possui determinada contigüidade histórica de 
fluxos informacionais, econômicos e outros; de elementos físicos fixos, sócio-
cultural e outras singularidades simbólicas, como a proximidade simbólica (e não 
só a territorial) ligada ao sentimento de pertença à questão dos interesses. Deste 
modo, a região não tem existência própria, assim como o lugar ou o local. 

 

 Podemos observar que embora o conceito de região não se baseie apenas em 

características geográficas, ele está relacionado à distinção de áreas, considerando a 

relevância dos espaços regionais, comunitários ou locais, uma vez que é por meio destes que o 

mundo se dá empiricamente. 

 Segundo Milton Santos (2012b, p.113) há uma vontade de se tratar o fato geográfico 

como um fato social total, reunindo todos os elementos que definem uma região, ou um país, 

e de alinhar todos os fatores possíveis de uma determinada situação local, o que abre espaço 

para uma diversidade de ambiguidades, pois na maioria das vezes o lugar acaba sendo 

observado como se fosse autocontido e os fatores considerados não são abordados como um 

sistema.  

De um lado a idéia de totalidade-mundo é reduzida a um de seus aspectos e, de 
outro, o enfoque adotado conduz, geralmente, a análises externas ao fato 
geográfico, este ficando subjugado por alusões, comparações, analogias, metáforas, 
que, em nenhum caso, substituem a visão constitutiva do fenômeno (SANTOS, 
2012b, p.114). 

 

 Ou seja, definir o fato geográfico da região unicamente como parte de uma totalidade-

mundo contribui para discernimentos ambíguos que não descrevem corretamente a situação. 
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Do ponto de vista de Milton Santos (2012b, p.115), a proposta é partir da totalidade 

concreta da forma em que se apresenta empiricamente para examinar as relações existentes 

entre a Totalidade-Mundo e os Lugares; ou seja, revisitar o movimento universal para o 

particular e vice-versa, de modo a reconhecer suas metamorfoses e implicações com a própria 

existência do espaço. 

 Assim, podemos compreender que a região particular existe em uma totalidade 

universal e esta sofre transformações em diversos âmbitos, sejam eles políticos, econômicos, 

sociais, naturais ou de outra categoria. Desse modo, qualquer análise deve ser feita levando-se 

em consideração todos os seus aspectos para que se possa visualizar a realidade em sua 

essência. 

 

1.3 - O local e o comunitário como espaços de abrigo e amparo para as 

turbulências urbanas 

Quando refletimos o objeto local há também um certo desconforto em termos do 

raciocínio no quadro de questionamento do assunto, pois a localidade, segundo Bourdin 

(2001, p.25), às vezes não passa de uma circunscrição projetada por uma autoridade, por 

motivos que vão desde a história a critérios técnicos. Também em outras situações, a 

localidade representa a proximidade, o encontro rotineiro ou a existência de uma totalidade de 

especificidades sociais e culturais bem partilhadas. 

Percebemos, neste caso, que também na localidade, assim como vimos na região, 

certas características da realidade geram ambiquidades conceituais que não representam bem 

o fenômeno. 

Sobre o conceito de local, existe um conjunto de propostas que são acolhidas como 

verdadeiras sem ao menos serem submetidas ao exame, o que Bourdin (2001, p.26-27) chama 

de vulgata. Esta trata da ideia de que a humanidade é local e ao mesmo tempo religiosa, que 

se refere a todos os aspectos da vida em sociedade. Assim a afirmação radical de que o local 

tramita igualmente pela valorização sistemática das entidades comunitárias territoriais se faz 

por uma associação entre o postulado da herança partilhada, a proposta que toda 

especificidade se caracteriza por um instrumento de resistência a uma modernidade perigosa e 

a fé na proximidade, o que se constitui um coquetel explosivo.  
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A vulgata localista é marcada por grandes questionamentos que se relacionam com a 

constituição do vínculo social e da identidade, as especificidades do político e a articulação 

entre as diferentes escalas da organização social. 

Peruzzo e Volpato (2009, p.144-145) relatam que a complexidade do assunto provém 

da impossibilidade de delimitação e demarcações da localidade, pois se configura um espaço 

que inclui aspectos geográfico-territoriais, elementos de ordem cultural, histórica, linguística, 

política, jurídica, informacional, econômica e outros tantos. Os mesmos autores (2009, p.144-

145) afirmam que se pode perceber que o local apresenta certa unidade, especificidade e 

características transitórias devido a sua capacidade de modificação circunstancial. Também 

que é possível compreendê-lo pelos contrastes, pois “o local implica um espaço com 

características peculiares, que evoca sentimentos de familiaridade e vizinhança, identidade e 

história”. 

Contudo, nos cabe esclarecer que no local existem pessoas, chamadas aqui de 

indivíduos que possuem uma história, crenças, utopias, costumes e seguem determinadas 

tradições dentro de um contexto social. 

O indivíduo social, por sua vez, se define pela pertença a um grupo de origem que é 

caracterizado por vínculos de sangue, língua e território. Esse sentimento de pertença, gerado 

ao longo do tempo nos conduz a ideia de comunidade, que segundo Castells (1999, p.79) 

gera, em muitos casos, também uma identidade cultural.  

Castells (1999, p.22-23) compreende por identidade o processo individual de 

construção de significado – identificação simbólica - com base no elemento cultural, ou um 

conjunto de elementos culturais inter-relacionados que se situam sobre outras fontes de 

significado. 

Trata-se, no nosso entendimento, de uma junção de significados e simbologias que são 

construídos por meio de uma cultura e que fazem com que o indivíduo se reconheça, se 

identifique, ou seja, adquira identidade. 

Kelnner (2001, p.295) pontua que “segundo o folclore antropológico e sociológico, 

nas sociedades tradicionais a identidade era fixa, sólida e estável”, ou seja, era caráter de 

papéis sociais pré-fixados e de uma organização tradicional baseada em mitos, fonte de 

orientação e de aprovações religiosas que eram capazes de determinar a posição de cada 

indivíduo no mundo e de coibir os campos de pensamento e comportamento. No entanto, na 
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sociedade pré-moderna a identidade não estava sujeita à reflexão ou discussão, pois os 

indivíduos não sofriam crises de identidade e esta não era radicalmente modificada 

(KELNNER, 2001, p.295). Neste caso, o indivíduo dispunha de seu papel social, como 

caçador e membro de uma tribo, e de suas funções extraía sua identidade.  

Percebemos que tanto nas sociedades tradicionais quanto na sociedade pré-moderna as 

identidades sofriam uma lenta mutação, pouco oscilavam ou ainda não se cogitava a hipótese 

de várias identidades em um mesmo indivíduo, era algo singular. Em ambos os casos, o papel 

que o indivíduo exercia na sociedade definia o que ele era, suas afinidades, valores e gostos; 

como observa-se atualmente.  

Na modernidade a identidade torna-se móvel, múltipla, pessoal, reflexiva e sujeita a 

alterações e inovações. Também mostra-se social e relacionada com o outro. Kelnner (2001, 

p.295) elucida que teóricos de identidade costumam caracterizar a identidade pessoal acerca 

do reconhecimento mútuo, como se a identidade de um indivíduo dependesse do 

reconhecimento dos outros, associado a uma espécie de validação.  

No entanto, as formas de identidade na modernidade também são relativamente 
substanciais e fixas; ainda têm origem num conjunto circunscrito de papéis e 
normas: pode ser mãe, filho, texano, escoteiro, católico, socialista, homossexual – 
ou então uma combinação desses papéis e possibilidades sociais (KELNNER, 
2001, p.295). 

 

Observa-se que as identidades ainda permanecem relativamente fixas e restritas, 

embora seus limites se apresentem em expansão contínua. 

Enquanto a identidade moderna girava em torno da profissão e do papel exercido no 

contexto público ou familiar, a identidade pós-moderna se vincula no lazer e na aparência, na 

imagem e no consumo; “é constituída teatralmente pela representação de papéis e pela 

construção de imagens (KELNNER, 2001, p.311)”. Neste caso, o sujeito pós-moderno não 

possui uma identidade fixa, essencial ou permanente, pois esta torna-se móvel, pois é formada 

e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos cercam (HALL, 2003, p.13). Assim, a identidade 

pós moderna se define historicamente e não biologicamente, pois o indivíduo assume 

identidades distintas, em diferentes momentos e estas não são unificadas em torno de um eu 

coerente, pois Hall (2003, p.13) diz que “dentro de nós há identidades contraditórias, 
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empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 

continuamente deslocadas”. E ainda completa:  

À medida em que sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, 
somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 
identidades possíveis, em cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao 
menos temporariamente (HALL, 2003, p.13). 

 

Ao estabelecermos uma comparação percebemos que a identidade pós-moderna tende 

mais a ser construída por meio de imagens de lazer e consumo do que as identidades 

modernas, assim como também tende a certa instabilidade e mutação. Ambas possuem 

determinado nível de reflexividade e de consciência de que a identidade é escolhida e 

construída conforme os moldes da moda, embora seja comum, na sociedade contemporânea a 

troca de identidade, o que contribui significativamente para a individualidade e o 

conformismo social em relação aos modelos contemporâneos de identidade.  

Kelnner (2001, p.312) indica que nesse construto artificial da identidade pós-moderna 

existe o potencial positivo no momento em que há um indicativo da possibilidade da mudança 

de vida, da reconstrução identitária e da liberdade para transformação e auto produção de 

acordo com as escolhas pessoais. Podemos dizer que as antigas modelações de identidades 

por tanto tempo estabilizaram a sociedade, mas na era contemporânea se encontram em 

declínio, uma vez que emergem novas identidades que fragmentam o indivíduo moderno e, 

deste modo, a chamada crise de identidade é observada por Hall (2003, p.7) como “parte de 

um processo mais amplo de mudança, que desloca as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abala os quadros de referência que davam aos indivíduos a ancoragem 

estável do mundo social”. 

Como vimos, as novas identidades geram fragmentações no indivíduo e estas se 

ancoram em culturas, as mais distintas. Temos então, a identidade cultural moderna que é 

segundo Hall (2003, p.22), “formada através do pertencimento dos indivíduos a uma cultura 

nacional”. Este sentimento de pertencimento individual move um coletivo rumo à união, ao 

agrupamento por meio de semelhanças. Ele (2003, p.80-81) ainda afirma que “as identidades 

culturais se apresentam em toda parte e são relativizadas pelo impacto da compressão espaço-

tempo”. 
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Nesse caso, as identidades contemporâneas se baseiam em culturas nacionais e se 

formam sob o sentimento individual de pertencimento que une grupos por afinidades e pontos 

em comum. 

Bauman (2003, p.20) nos faz entender que “a identidade deve a atenção que atrai e as 

paixões que desperta ao fato de que é a substituta da comunidade: do lar supostamente natural 

ou do círculo que permanece aconchegante por mais frios que sejam os ventos lá fora”.  

Compreendemos o lar supostamente natural pelo fato de uma comunidade ser 

construída e o círculo aconchegante ser gerado pelos próprios integrantes da comunidade 

como uma forma de proteção e segurança, tranquilidade de união por semelhanças e 

afinidades, por mais turbulenta que seja a vida na sociedade. Trata-se de um mundo 

individualizado. 

O autor (BAUMAN, 2003, p.20) fala do paradoxo entre o mínimo de segurança e o 

desempenho de uma espécie de papel tranqüilizante e consolador que faz com que a 

identidade deva trair sua origem e negar sua condição de substituta para “invocar o fantasma 

da mesmíssima comunidade a que deve substituir. A identidade brota entre os túmulos das 

comunidades, mas floresce graças à promessa da ressurreição dos mortos” (BAUMAN, 2003, 

p.20), ou seja, a identidade é buscada a partir do momento em que não se observa sua 

existência e seu êxito se encontra na necessidade de uma união, na busca por uma identidade 

que já existiu outrora, ou que se pensa que existiu. 

A identidade é, no nosso ponto de vista, algo que surge no seio das comunidades, 

como uma forma de busca pela tranquilidade e pelo resgate da união coletiva.É a forma 

encontrada para expressar-se sob gostos e afinidades, pensamentos e aspirações; reconhecer-

se diante de um contexto comum. Para nós, é possível sentir-se seguro em um ambiente de 

semelhanças onde o coletivo se constitui por uma identidade comum. 

No momento em que o autor (2003, p.20) diz que “identidade significa aparecer: ser 

diferente e, por essa diferença, singular – e assim, a procura pela identidade não pode deixar 

de dividir e separar”, ele se refere a uma busca por uma segurança coletiva, embora com 

medos, anseios e incertezas enfrentadas individualmente, que mostram a vulnerabilidade das 

identidades individuais e a busca pela identidade coletiva a fim de amenizar a solidão. Há um 

determinado distanciamento individualista que reitera um padrão de cultura, marcado por 

utopias no que tange aos sonhos e ideologias em termos de padrões culturais, símbolos, 
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crenças. Por exemplo, também observamos que a estabilidade e a tranquilidade 

proporcionadas pela sensação de segurança garantem a perseverança das comunidades, a 

manutenção e valorização das culturas, tradições e crenças, em meio a diversos fatores 

externos.  

O agrupamento desses indivíduos, acerca de uma identidade cultural, de um 

sentimento de pertença, também pode levar à construção de comunidades que no contexto da 

aparente instabilidade do mundo, a proximidade entre o local, a comunidade e a família, 

favorece a representação dos termos com a segurança e a proteção. A estabilidade, segurança 

e proteção imaginados na comunidade são refletidos no âmbito da harmonia e da 

solidariedade, como algo sonhado, esperado para se ter, como uma garantia da sobrevivência 

das identidades locais. Sendo assim, o ambiente local, a comunidade e a família, “uma vez 

estruturados com base em harmonia e solidariedade, tornam-se espaços de abrigo e amparo 

em meio às turbulências da vida urbana (PERUZZO; VOLPATO, 2009, p.140)”. 

Falar de identidade significa não somente enfatizar o idêntico e pertencente a um 

grupo comum, mas também pontuar a relação com o outro, ou seja, a identidade que se 

constrói pelo diálogo, troca e reconhecimento dos e pelos que são divergentes. 

Peruzzo e Volpato (2009, p.151) demonstram que  

as identidades se constroem a partir de uma estreita relação com as condições em 
que as pessoas vivem e estas são históricas e transitórias, pois permanecem e se 
renovam no contexto das inter-relações estabelecidas no local e na interação que se 
estabelece no mundo. 

 

 As identidades, então, possuem um vínculo direto com as condições de vida dos 

indivíduos ao longo dos tempos, o que caracteriza sua condição transitória. 

Bourdin (2001, p.34-36), por sua vez, também compartilha da ideia de que a 

localidade condiz a um território de pertença e que se baseia em uma relação direta com 

reconhecimento recíproco que necessita de uma proximidade imediata. Tal pertença parte da 

ideia de que a identidade, por mais individual que seja se constrói a partir de um grupo, que 

devido a fatores macrossociais é ou se transforma em sua própria origem, podendo definir a 

etnia.  

Este raciocínio sustenta o ponto de vista de que o grupo de pertença se associa a um 

território através do vínculo social num processo de construção do sentido; da construção 
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social e a vida cotidiana e por fim, da comunicação na partilha de um mesmo mundo da vida 

diária, produtor de formas e pensamentos. 

Santos (2012a, p.321) diz que: 

no lugar, nosso Próximo, se superpõem, dialeticamente, o eixo das sucessões, que 
transmite os tempos externos das escalas superiores, e o eixo dos tempos internos, 
que é o eixo das coexistências, onde tudo se funde, enlaçando, definitivamente, as 
noções de espaço e de tempo. 

 

No local, as pessoas se fazem entender umas pelas outras, diante da intencionalidade 

identitária. O autor (2012a) ainda complementa o raciocínio de local e nos faz entender a 

importância das identidades: 

No lugar – um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas e 
instituições – cooperação e conflito são a base da vida em comum, porque cada um 
exerce uma ação própria, a vida social se individualiza; e porque a contigüidade é 
criadora de comunhão, a política se territorializa, com um confronto entre 
organização e espontaneidade. O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao 
mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas 
é também teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, por meio da 
ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da 
criatividade (SANTOS, 2012a, p.322). 

 

Em outras palavras, a partilha, o senso comum e a solidariedade são elementos característicos 

de uma comunidade observada como a individualização social e espontânea em um dado 

território. Cada lugar é um retrato do mundo, dos anseios e desejos de um povo, das 

identidades nele construídas e manifestadas. 

Neste cenário, nos valemos da concepção de que o comunitário se apóia na questão 

localista que vislumbra na comunidade rural uma forma de vida social natural e orgânica, que 

tende a transformar a cultura humana num elo entre o homem, o lugar e o sagrado. Portanto, o 

local é um lugar onde se manifesta também o comunitário por meio de estruturas 

antropológicas que são um conjunto de representações e códigos transmitidos pela prática 

(BOURDIN, 2001,p.43). A prática de um mesmo território e a referência a um conjunto de 

regras comuns na vida cotidiana e de bens culturais caracterizam uma ancoragem sólida para 

a questão da identidade local.  



55 

A localidade então perpassa pela religião, cultura, pela etnia e outros tantos que no 

âmbito das comunidades se constroem na ação coletiva e se preservam pela memória, 

constituindo-se fontes de identidade.  

Castells (1999, p.84) afirma que as comunidades locais se constroem por meio da ação 

coletiva e se preservam por meio da memória coletiva, constituindo verdadeiras fontes de 

identidades. Observamos então, que a instância simbólica metamorfoseia-se em cultura, 

instaurando as relações de sentido. Desse modo, nos reportamos então a Bauman (2003, p.7-

8) e o dito de que “as comunidades remetem algo bom, um lugar cálido, confortável e 

aconchegante, no qual gostaríamos de viver”. 

 

1.4 – Desatando nós por meio de aspectos relevantes do termo comunitário 

 O termo comunitário, como os demais estudados anteriormente são utilizados, muitas 

vezes, no uso do conceito, de modo a prejudicar seu real significado. Pode-se notar que 

qualquer agrupamento é atualmente denominado de comunitário ou comunidade. São 

comunidades de bairros, de cidades, de redes sociais e tantas outras que se fôssemos enumerá-

las não pararíamos mais. Tais distúrbios conceituais podem ser facilitados e rapidamente 

difundidos pela mediação dos computadores, nos grupos e redes on-line.  

 Além das noções já destacadas de Bauman, Castells, Peruzzo e Volpato; nos valemos 

também de Tönnies (2008), Quesada (1980), Fernandes (1973) e de Raquel Paiva e Muniz 

Sodré (2004), para frisar que a comunidade realmente evoca as sensações de solidariedade e 

vida em comum, independente de tempo ou região.  

 Em 1987, Ferdinand Tönnies compartilhava em sua obra “Comunidade e Sociedade” 

que as comunidades possuem suas raízes em laços consanguíneos e afinidade e que 

a origem das comunidades  repousaria na consciência da dependência mútua 
determinada pelas condições de vida comum, pelo espaço compartilhado e pelo 
parentesco, motivos esses que a caracterizavam como comunidades de bens e 
males, esperanças e temores, amigos e inimigos, articulada por sentimentos como 
afeto, amor e devoção (BRANCALEONE, 2008, p.100). 

 

Em outras palavras, a proposta inicial do conceito de comunidade provinha de elos de ligação 

sentimental, de similaridade nos modos de ser, agir e pensar, na consanguinidade e na divisão 

de espaço.  
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Tönnies (1987, p.38,tradução nossa) relata a 

comunidade do bem e do mal, de esperanças e temores. Comunidade de sangue 
cujo termo denota ser comum. Comunidade de vizinhança, manifesta a essência 
dos fenômenos relacionados com a proximidade do espaço e a comunidade de 
cooperação concentra as características de uma vida apoiada em condições 
comuns. 

 

Percebe-se, na atualidade, que as comunidades não mais são formadas apenas por elos 

de sangue, de parentesco, mas sim por afinidades. Neste sentido, Brancaleone (2008, p. 104) 

diz que “podemos admitir a relevância não daquilo que é genético na manifestação de padrões 

de sociabilidade comunitária, mas sim como, onde e sob quais condições por excelência estes 

se manifestam e se reproduzem enquanto tal”. 

Para o sociólogo alemão (TÖNNIES, 1987, p.19-21), a comunidade (Gemeinschaft) é 

resultado de uma vida real, ou seja, é um organismo vivo ou uma reunião de forças vivas, um 

produto da natureza proveniente das relações entre homens e instituições cujos laços que 

unem os membros são emocionais e pessoais. 

Tönnies(apud PERUZZO, 2006, p.11) indica que tudo o que é partilhado, íntimo e 

vivido em conjunto, seria entendido como vida em comunidade. 

 Outros aspectos foram sendo acrescentados ao conceito de comunidade de modo a 

possibilitar uma melhor compreensão acerca do assunto.  

 Gutkind (1973, p.485) concebe um grupo social como uma comunidade e a outros 

como sociedade. Em seu raciocínio, “o que torna toda a comunidade uma sociedade é o fato 

de a vida social humana invariavelmente envolver certo grau de comunicação” (GUTKIND, 

1973, p.485), sendo este o fato aparente de distinção entre as comunidades de plantas e 

animais das comunidades de seres humanos. O autor (1973) pontua que o motivo pelo qual os 

homens vivem em comunidades são as coisas que possuem em comum e, neste caso, a 

comunicação é o modo de adquirir e identificar essas afinidades e semelhanças. Portanto, toda 

comunidade possui elementos de vivência, união e participação de uma vida em comum. 

 Gutkind (1973, p.485) complementa sua teoria dizendo que  

na comunidade humana nunca chegaremos a esgotar completamente nosso poder 
de análise enquanto não tivermos também compreendido a participação dos 
indivíduos em empreendimentos em comum, nas mesmas heranças e ideais comuns 
e no mecanismo de comunicação e de interação social, os quais não estão 
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embutidos no organismo, mas existem na linguagem, nos símbolos coletivos, nas 
leis e costumes, em suma, numa herança social. 

 

Ou seja, há uma importância da participação nas decisões coletivas para o bem comum 

e esta não é algo pré-existente na comunidade, mas sim construída, aprendida, repassada de 

geração a geração. 

Paiva e Sodré (2004, p.6-7, online) mostram que a estrutura comunitária, denominada 

de gerativa, não é prioritariamente contratual, mas sim marcada por vínculos que definem os 

laços:  

A estrutura comunitária se opõe à societária, onde as relações são prioritariamente 
contratuais e menos marcadas por vínculos, como os que definem os laços 
comunitários. Por comunidade gerativa, pretende-se designar o conjunto de ações 
norteadas pelo propósito do bem comum. 

 

Com relação aos vínculos, estes podem ter partido da ideia de Ferdinand Tönnies: 

para as comunidades de sangue e lugar, atribuiu a constituição de vínculos de 
natureza própria da vida animal, enquanto a comunidade de espírito, por sua vez, 
articularia vínculos típicos da vida mental (BRANCALEONE, 2008, p.100). 

 

 Percebe-se no raciocínio de Tönnies um verdadeiro conjunto simbólico de inclinações 

que fundamentam a constituição das representações coletivas dos grupos comunitários que 

apontam para orientações que organizam o imaginário e a percepção dos agentes em relação à 

caracterização dos vínculos.  

Palácios (2001, p.7) contribui com nossos estudos sobre o conceito de comunitário ao 

elucidar que o sentimento de pertencimento é o elemento fundamental para a conceituação de 

uma comunidade, e nos mostra que a falta da presença física em determinada localidade não 

anula esse sentimento, pois é possível se pertencer mesmo à distância. Sendo assim, não há 

uma substituição à interação face a face, mas a co-existência deste tipo de relação com a 

forma a distância, onde o sentimento de pertencimento é comum às duas.  

A distância física não anula o sentimento de se pertencer a uma comunidade, pois este 

independe de se estar presente no local. Podemos nos sentir pertencentes mesmo de longe, 

quando nossa comunidade está em outro estado, em outro lugar que não o que nos situamos 

naquele determinado momento. O sentimento não muda pela razão da distância. 
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Sobre isto, Peruzzo e Volpato (2009, p.143) afirmam que neste caso a territorialidade 

pode adquirir um caráter físico ou simbólico, pois a localidade geográfica passa a não ser 

considerada um elemento intrínseco e único da comunidade, o que significa que o território 

agora pode ser físico-geográfico ou simbólico. Para estes autores, “o que está em jogo é a 

vontade e os interesses dos membros”. Ou seja, isso não significa que o território possua mais 

valor para a comunidade, o que ocorre é que o interesse dos indivíduos de uma comunidade 

faz com que o sentimento de pertença a determinado território adquira relevância. Para se 

sentir parte de uma comunidade não é necessário estar presente fisicamente, pois o que se 

considera é o desejo, os valores, as crenças, os gostos, as afinidades e similaridades dos 

indivíduos do grupo comunitário. 

Atualmente, tentar pensar a comunidade implica em repensar as formas ideológicas do 

passado que para Paiva (2003, p.19-21) pressupõe a experiência comum, o partilhamento, 

pois as atuais reorganizações na vida social mostram que suas configurações vêm sofrendo 

alterações ao longo da história de modo a criar novas características para as comunidades.  

 Há uma ligação entre as dimensões regional, local e comunitária que consideram as 

relações e interdependências entre a história, a economia, a política e a comunicação; além de 

suas características específicas. Observa-se que tais elos ocorrem por questões identitárias, de 

interesse comum e sentimento de pertença e também por razões físico-geográficas, pois a 

comunidade, a região e o local, apesar de estarem inseridos num contexto social, de 

conectividade com o mundo, não se limitam somente a isso. 

Quesada (1980, p.14) trata a comunidade, segundo o critério geográfico, enquanto 

fenômeno espacial e a define como o povo que compartilha as instituições de uma 

determinada localidade. Como uma das vertentes de comunidade, esta coaduna com o tipo de 

comunidade em questão (Senhora de Oliveira) neste trabalho. Comunidade é então, o povo. 

Para ele,  

 a comunidade existe essencialmente em função do povo que nela reside ou se 
identifica. Uma comunidade não é apenas uma coleção de edifícios ou de divisões 
políticas. Enquanto que tais aspectos não devem se passar por alto, uma 
concentração excessiva neles pode levar o analista a se esquecer que o significado 
principal duma comunidade está na sua gente (QUESADA, 1980, p.14). 

 

 Segundo este autor (1980), no momento em que várias pessoas participam da mesma 

realidade ou se identificam com experiências semelhantes, há uma integração, uma união. Por 
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meio desta identidade se obtêm ações comuns e mesmo que qualquer comunidade possa de 

segmentar em subcomunidades, representando interesses diversificados, há características 

próximas entre si que atingem a periferia da comunidade, como assim denomina. Quesada 

(1980, p.14) também pontua que a comunidade cobre determinada área geográfica17, cuja 

identificação se localiza em algum espaço geográfico ou na organização social do seu povo. 

Por vezes essa identificação acontece por meio dos serviços existentes nas comunidades que 

se fazem catalizadores, tais como a linha de ônibus, o jornal local ou a igreja, por exemplo. 

“Tais organizações nada mais são do que configurações duradouras dos comportamentos, 

crenças e normas que são percebidas pelo grupo como essenciais à sobrevivência de sua 

estrutura social” (QUESADA, 1980, p.14-15). Neste caso, o autor (1980) diz que a finalidade 

dessas instituições é a de satisfação das necessidades básicas da condição humana. 

 As comunidades se situam em espaços físicos ou em estruturas sociais e se 

caracterizam como organizações estabelecidas por membros que se identificam uns com os 

outros, ou com alguma coisa, em prol de uma vida coletiva a contento, segundo valores e 

normas aceitáveis por eles mesmos. Por vezes essas características se configuram a partir de 

uma base territorial geográfica, na perspectiva de Quesada (1980), a qual se mostra pertinente 

no caso de Senhora de Oliveira, que se constitui o patamar do estudo empírico deste trabalho. 

 Optamos pela perspectiva conceitual de comunidade tomando-a como aquela 

caracterizada a partir do território geográfico que abriga a cumplicidade de experiências, de 

valores e tradições porque este é o cenário em que se insere a rádio comunitária de Senhora de 

Oliveira-MG, nossa unidade de análise.  

 

2 – Cidadania na comunicação comunitária 

A cidadania é exercida pelos sujeitos que possuem consciência de seus direitos e 

deveres, participando ativamente de questões sociais. Inicialmente pressupunha em 

implicações decorrentes de uma vida em sociedade, mas ao longo da história, o conceito de 

cidadania foi se expandindo, adquirindo uma abrangência maior que passa a designar um 

conjunto de valores sociais determinantes do conjunto de deveres e direitos dos cidadãos. Mas 

a que direito estamos nos referindo? 

                                                 
17 Há também outras comunidades além do âmbito geográfico, como o virtual, o político, o econômico, o 
religioso e outras tantas formações. 
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2.1 – Cidadania: um processo evolutivo 

A cidadania engloba, além de outras reelaborações como as dimensões bioéticas e 

comunicacionais, os direitos civis, políticos e sociais que podem constituir-se ou não na ação 

de um povo. A concepção tradicional da divisão dos direitos de cidadania considera fases para 

sua aquisição: o século XVIII, período de construção do Estado liberal, com a instituição dos 

denominados direitos civis, os quais correspondem à liberdade de expressão, de pensamento, 

de religião, de igualdade diante da lei e de direitos de posse; o século XIX, na fase de 

instituição progressiva da democracia representativa, garante-se os direitos políticos – direito 

de voto e de votação, de participação na governação, eliminação progressiva da distinção 

entre cidadãos ativos e passivos e a extensão do direito ao voto para o maior contingente de 

pessoas; por fim, no século XX, a institucionalização dos direitos sociais, no período de 

instauração do Estado – Providência- prevê as condições básicas de educação, saúde, bem-

estar econômico e social (BARBALET, 1989, p.25). 

Em suma, os direitos civis são os que dizem respeito à liberdade individual, sendo 

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

poder, cabendo seu resguardo às organizações parlamentares; e os sociais são os que se 

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

para isso existentes e à estrutura educacional (BARBALET, 1989, p.25).  

Peruzzo (1998, p.286) pontua que “na sociedade moderna, os cidadãos são membros 

de uma sociedade política baseada no sufrágio universal e na qual todos são iguais perante a 

lei. Mas, na prática isso nem sempre ocorre”. Para a autora, tanto no Brasil quanto em países 

latino-americanos o fato de ter direito à educação, à propriedade privada e aos bens de 

consumo coletivo não significa o real e efetivo acesso a tudo isso. Assim, Cicilia Peruzzo 

destaca que  

o status de cidadão é uma construção social que sofre transformações no decorrer 
da história, com distinções entre países e que o simples fato da aquisição de 
direitos em nível legal já se faz uma conquista social e de seus movimentos, o que 
reflete a ampliação da cidadania (PERUZZO, 1998, p.286). 

 

 Todas as pessoas se igualam no que tange aos direitos e deveres de cidadão. Mesmo 

que esses direitos nem sempre sejam adquiridos efetivamente, como por exemplo, a moradia 

digna, a saúde pública e educação de qualidade, enfim, saber que se tem o direito embasado 

em leis já se faz uma conquista, pois mesmo que as leis não sejam efetivamente aplicadas 
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como deveriam, há uma abertura de espaço para movimentos e participação popular em prol 

de melhorias e adequações, o que também é cidadania. 

A cidadania representa na Constituição Federal, artigo 1º, em conformidade com a 

Carta Política, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, ao lado da soberania 

estatal, do pluralismo político, do respeito à dignidade da pessoa humana e dos valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa (SILVEIRA, 2001, p.33). Cidadania é a manifestação do 

desejo político do sujeito, tanto para a constituição do Estado ou para demarcar a estrutura e o 

sistema governamental, como para o seu incremento nos moldes constitucionalmente 

estabelecidos, tal como para a contenção do poder público. Portanto, segundo Silveira (2001, 

p.33-34) “por cidadania entende-se a manifestação política do indivíduo, já que, como 

elemento do povo, detém parcela do poder político estatal, pois o poder dele emana”. 

A cidadania externa-se para além do ato formal do voto que é uma forma de expressão 

política, a qual remonta a participação popular, mas também por meio da liberdade da 

manifestação da palavra em emissão de opiniões públicas nos comícios, cartazes, discursos; 

pela propagação de informações midiáticas em jornal, internet, rádio, televisão; ou ainda em 

manifestações populares pacíficas como as passeatas, reuniões públicas, abaixo assinados, 

dentre outros. Silveira (2001, p.35) reitera o valor significativo da mídia para o exercício da 

cidadania por meio da informação, assim como nas rádios comunitárias. 

A questão da cidadania não se faz um tema atual, mas possui suas origens de 

empregabilidade na Grécia antiga e nas últimas décadas este conceito se encontra em um 

patamar privilegiado, diante de sua constante abordagem por intelectuais, políticos, pela mídia 

e contingente populacional.  

Nos dois últimos séculos, nos discursos apologéticos sobre a democracia, jamais 
esteve ausente o argumento segundo o qual o único modo de fazer com que um 
súdito transforme-se em cidadão é o de lhe atribuir aqueles direitos que os 
escritores de direito público do século passado tinham chamado de active civitatis 
[Em latim no original: cidadania ativa, direito do cidadão.(N. do T.)]; com isso, a 
educação para a democracia surgiria no próprio exercício da prática democrática 
(BOBBIO, 1986, p.31).  

 

Bobbio (1986, p.31-32) relaciona a questão da cidadania e sua respectiva educação a 

uma promessa não cumprida pelo poder público, já que esta sugere democracia e uma vez que 

os cidadãos são divididos em ativos e passivos, em geral, os governantes preferem os sujeitos 

passivos que não reclamam, não reivindicam; embora a democracia necessite dos ativos. 
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Neste caso, o interesse está em estimular a participação popular das classes acomodadas, ou 

seja, a maioria. 

A participação popular é necessária e faz com que a cidadania seja exercida e os 

indivíduos adquiram autonomia no poder de decisão, ou de estímulo a mudanças por meio de 

demonstrações de consciência, de insatisfação com a inconformidade, de busca pela 

democracia. Isso é a ação popular que caracteriza o sujeito como ativo, que exige, que 

conhece a realidade e busca o que quer, não se transformando em um ser estagnado, 

conformado com o que lhe é imposto. 

 Vieira (2001, p.36) afirma que não obstante a constituição da língua franca da 

socialização e da reivindicação de movimentos sociais, a cidadania não se faz ideia central nas 

ciências sociais e também não se restringe ao processo de naturalização, como as definições 

legais; talvez pelo fato de não se esforçar em definir o que seja um bom cidadão.  

 Carvalho (2001, p.12) destaca que a cidadania se desenvolveu no chamado Estado 

nação, durante o período da revolução Francesa, quando a luta pelos direitos se fazia uma luta 

política nacional. “A construção da cidadania tem a ver com a relação das pessoas com o 

Estado e com a nação”. 

A cidadania é observada de várias maneiras, como pertença a um Estado-nação, 

compreendido neste caso, como o estabelecimento de um indivíduo em um território 

geográfico. Sendo assim, há a possibilidade da pertença interna, que regra o modo de 

aquisição de direitos e reconhecimento como cidadão a um não-cidadão, dentro dos limites do 

Estado. Por não cidadão destacam-se os grupos estigmatizados por etnia, raça, gênero, classe 

e outros (VIEIRA, 2001, p.36). 

Outra forma de se observar a cidadania é pela distinção entre direitos e deveres ativos 

e passivos. “Pode-se dizer que a cidadania é constituída tanto de direitos passivos de 

existência, legalmente limitados, como por direitos ativos que propiciam a capacidade 

presente e futura de influenciar o poder político” (VIEIRA, 2001, p.36). 

Outra proposta, segundo Vieira (2001, p.36) exclui a informalidade ou a 

particularidade dos direitos de cidadania, que devem ser direitos universais promulgados em 

lei e garantidos a todos: “Pessoas e coletividades podem possuir seus próprios imperativos 

morais, costumes ou mesmo direitos específicos, mas estes só serão direitos de cidadania se 

forem universalmente aplicados e garantidos pelo Estado”. 
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Por fim, a ideia de cidadania propõe igualdade, fundamentada em direitos e deveres 

dentro de determinadas restrições. Para Vieira (2001, p.36), a igualdade é formal, garante a 

possibilidade de acesso aos tribunais, às legislaturas e às burocracias. “Não se trata de 

igualdade completa, mas em geral garante-se o aumento nos direitos dos subordinados em 

relação às elites dominantes”. 

Observa-se que a cidadania é um conceito construído que foi adquirindo novas 

reformulações de acordo com necessidades sociais para o bem-estar coletivo com base em 

direitos e deveres. Ressalta-se que o exercício de certos direitos não garante automaticamente 

o desfrute de outros, pois a cidadania inclui muitas dimensões, como vimos e algumas podem 

estar presentes em outras, ou seja, “uma cidadania plena, que combine liberdade, participação 

e igualdade para todos, é um ideal talvez inatingível (CARVALHO, 2001, p.9)”. Assim, a 

sociedade se esforça a cada dia para reconstruir a democracia e deste modo, a palavra 

cidadania se faz sempre pauta nos assuntos populares e principalmente, de forma enfática, na 

política, sobretudo durante campanhas eleitorais, sob forma de promessas, de conquistas ou 

coisas do gênero. 

Bahia (2008, p.91) observa que o conceito de cidadania reflete o desenvolvimento 

sociocultural, econômico e industrial vivenciado pela sociedade, desde o momento em que 

surge até o século XX. Trata-se de uma construção histórica. 

PAIVA (2008, p.170) esclarece que  

a idéia de cidadania surge no contexto histórico marcado pelas transformações do 
poder tradicional na mudança da sociedade medieval para a era moderna, momento 
em que se instauram as medidas que constituíram a nova ordem social destinada a 
substituir o trabalho servil pelo trabalho livre. 

 

Na contemporaneidade, a cidadania, observada como eixo de uma estrutura social, 

para a qual existem direitos e deveres, uma contestada neutralidade ética e um ponto de 

partida básico que é a inserção social, mostra-se aquém dos contratos sociais e dos ditames 

legais, pois contribui para a garantia das condições de uma existência digna dos indivíduos. 

Peruzzo (1998, p.287), sobre o contexto brasileiro conclui: 

Num contexto de desigualdades como o brasileiro, é absolutamente necessário que 
se tenha a oportunidade de exercer efetivamente os direitos civis e políticos, já 
assegurados, e de conquistar definitivamente os direitos sociais. Isso não cairá do 
céu, pronto e acabado, mas terá que ser construído pelos homens e pelas mulheres, 
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de forma ativa e responsável. Nesse processo, a participação se torna não só um ato 
político, mas também educativo, na medida em que, por meio dela, se vão dando 
passos cada vez maiores. A ampliação da cidadania levará o homem e a mulher a 
serem, cada vez mais, sujeitos e não objetos da história. 

 

Ter consciência de quais são os direitos do cidadão e cobrar o cumprimento efetivo 

desses direitos é agir ativamente. A essa ação denomina-se participação, algo a ser ensinado e 

aprendido, uma questão de educação para a cidadania. 

Nessa perspectiva, Bahia (2008, p.93) afirma que o direito à comunicação e à 

informação necessita ser abordado por se constituir um direito fundamental dos sujeitos 

individuais e coletivos. Observamos este direito como um dos pilares centrais da sociedade 

democrática. Trata-se do reconhecimento de que toda pessoa tem direito à voz, à expressão. É 

o direito de produzir e veicular a informação, de possuir condições técnicas e materiais para 

falar e ser ouvido, de ser emissor protagonista de um meio de comunicação pluralizado. É 

também ter o direito de se notificar do que acontece, de ter acesso à informação e de acima de 

tudo, compreender que a comunicação é um bem público, pertencente a toda a sociedade. 

Deste modo, somos conduzidos à comunicação comunitária e sua atividade de contribuição 

com a formação de opinião pública local a partir da informação pluralizada que estimula o 

desenvolvimento da consciência crítica na população. 

 

2.2 – Comunicação Comunitária para melhores condições de vida 

Fazer comunicação tendo como base a preocupação real e efetiva com as condições e 

a qualidade de vida populacional é pensar em comunicação comunitária. Esta possui o 

propósito de promover uma comunicação horizontal, com diálogo entre as pessoas num 

sistema de participação e cooperação, por meio de canais que se propõem a este fim, como 

rádio, jornal, TV e outros.  

Um veículo comunitário, exatamente por estar inserido na perspectiva da defesa e 
promoção de uma democracia social, participativa, e não apenas representativa, 
possui definidos os preceitos que norteiam um desenvolvimento harmônico em que 
interajam como forças iguais o econômico, o ecológico e a equidade social 
(PAIVA, 2008, p.174).  

 

Sendo assim, os indivíduos tem, dentre tantas outras, a possibilidade de desenvolver 

um caráter reflexivo por meio da ciência de seus direitos e deveres, conhecer o universo 
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global, se interarem sobre problemas que o cercam e as possibilidades de solução, manter 

conservada suas peculiaridades culturais e identitárias, tal como participar efetivamente como 

protagonistas da informação. 

Sobre esta participação, Peruzzo (2002, on line) nos diz que 

a participação na comunicação é um mecanismo facilitador da ampliação da 
cidadania, uma vez que possibilita a pessoa tornar-se sujeito de atividades de ação 
comunitária e dos meios de comunicação ali forjados, o que resulta num processo 
educativo, sem se estar nos bancos escolares, a pessoa inserida nesse processo 
tende a mudar o seu modo de ver o mundo e de relacionar-se com ele. Tende a 
agregar novos elementos à cultura.  

 

Percebemos que a comunicação comunitária, também é chamada de popular, 

alternativa, participativa, horizontal e dialógica. Conforme sua realização social simboliza 

uma outra forma de comunicação, cujos meios ou veículos para seu estabelecimento possuem 

o potencial de ser, de forma simultânea, parte de um processo de organização popular.Além 

disso, possibilitam a prática da participação direta dos mecanismos de planejamento, 

produção e gestão de conteúdos informacionais e culturais, o que mais uma vez reflete a 

construção da cidadania. 

Surge então a pergunta: de onde surgiu tudo isso? Sua origem se encontra nos 

movimentos populares brasileiros dos anos de 1970 e 1980 e na América Latina em geral. 

Esta comunicação se constitui por um processo que surge da ação de caráter mobilizador dos 

grupos populares que criam canais próprios para a propagação de suas informações, ou seja, 

sua forma de comunicar (PERUZZO, 2008, p.368). Trata-se de um modo de expressão da 

parcela excluída da população, porém em processo de mobilização no intuito de alcançar 

interesses e atender necessidades de sobrevivência e participação política. Contudo, é somente 

no final do século anterior que se inicia no Brasil, o emprego da expressão comunicação 

comunitária para representar tais expressões populares e outras semelhantes. Diz-se 

expressões semelhantes, pois na prática, algumas manifestações se constituem por uma 

reconfiguração da comunicação comunitária e também se observa a atribuição do conceito 

para designar determinadas produções da grande mídia e de processos diferentes entre si, o 

que caracteriza um problema na utilização do termo. Segundo Peruzzo (2008, p.368), “é 

prudente recorrer ao status original dessa modalidade comunicativa na América Latina, bem 

como aos conceitos de Comunidade, para a caracterização mais adequada do processo”. 
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Constitui-se um dos primeiros objetivos da comunicação comunitária o 
compromisso em colaborar na educação e capacitação da população, seja no 
aprimoramento de seus conhecimentos, no fortalecimento de crenças, valores e 
tradições e também na socialização de novas técnicas e da tecnologia (PAIVA, 
2008, p.175). 

 

Outros objetivos da comunicação comunitária são a promoção do diálogo entre 

pessoas, tornando possíveis a participação e a cooperação; a defesa da promoção de uma 

democracia social; a reflexão dos problemas que a cercam, bem como as múltiplas 

possibilidades de solução (PAIVA, 2008, p.174). Destaca-se que “um veículo comunitário 

deve atentar-se em inserir no seu quadro de programação aspectos e práticas da cultura local, 

a fim de fortalecê-las e evitar que as expressões culturais se percam com o tempo” (PAIVA, 

2008, p.175). Nesse parâmetro, essa comunicação passa a promover o vínculo efetivo entre os 

cidadãos, seu território e quotidiano a fim de evitar a exclusão social, tal como valorizar 

aspectos culturais, visto que “a cultura é a esfera geral do conhecimento e das representações 

do vivido, na sociedade histórica, dividida em classes (GUY DEDORD, 1997, p.119)”.  

 

2.3 – Comunicação Comunitária como direito humano 

 A comunicação comunitária é, então, uma das formas de se exercitar o direito humano, 

pois se desenvolve de forma democrática por grupos empobrecidos em comunidades, bairros, 

espaços on-line e outros tantos, segundo seus princípios, objetivos, necessidades e 

capacidades (PERUZZO, 2009, p.38). Sendo assim, pensar a comunicação como um direto 

humano é avançar na percepção tradicional de direitos civis, políticos e sociais, de modo a 

incluir os direitos comunicacionais que também se inserem no âmbito da cidadania. Esses 

direitos que também compõem os direitos culturais, podem ser mais representativos se 

embasados nos meios de comunicação e no papel que eles exercem na sociedade em que 

vivemos. Ou seja, a comunicação e os respectivos meios utilizados para sua transmissão 

podem contribuir dando mais visibilidade aos direitos na implementação da cidadania. Uma 

das formas de se fazer isso é a comunicação comunitária. 

 Observamos anteriormente que as ações dos movimentos populares de 1970 no intuito 

de uma comunicação comunitária, se caracterizavam como uma reação ao domínio político, 

condições precárias de vida e ao desrespeito aos direitos humanos, embora nas primeiras 

décadas do século anterior alguns veículos de comunicação tenham se dedicado às questões 
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de interesse da classe trabalhadora. Diz-se que a comunicação comunitária intenta contribuir 

para a solução de inquietações que interferem no cotidiano das pessoas, ampliando o direito à 

cidadania. Trata-se de uma comunicação vinculada a amplas lutas de segmentos 

populacionais organizados, cujo objetivo é a contribuição com a solução de problemas que 

afligem o cotidiano das pessoas e a ampliação dos direitos de cidadania. 

 Podemos observar a comunicação comunitária sob uma diversidade de feições, tais 

como a presencial (comunicação interpessoal, grupal), impressa (panfleto, boletim, fanzine, 

jornalzinho, cartaz, faixas), sonora (carro e bicicleta de som, alto falante, rádio comunitária), 

audiovisual (vídeo, TV de Rua, Canal Comunitário na televisão a cabo) e on-line (blogs, 

websites, comunidades virtuais, redes, ezines, emissoras comunitárias na internet), como nos 

mostra Peruzzo (2009, p.39). Todas estas feições, de maneira geral, podem apresentar 

distorções de acordo com os interesses que se relacionam com um meio comunitário de 

comunicação.  

 Dentre os interesses, destacam-se o de caráter mobilizador e educativo, que intenta a 

prestação de serviços comunitários para melhoria de condições de vida de segmentos menos 

favorecidos da população. Há em jogo, os interesses comerciais, com fins de arrecadação de 

dinheiro, mesmo nos meios comunitários, sobretudo no rádio. Interesses de cunho religioso, 

personalista ou político/eleitoral. Também outras distorções se devem ao fato da falta de 

recursos financeiros, práticas autoritárias de lideranças, uso político eleitoral, falta de 

qualificação técnica para utilização da forma de comunicação e outros (PERUZZO, 2009, 

p.39).  

No âmbito das experiências que se movem pelo interesse público, existem muitas 

virtudes:  

O meio comunitário contribui com melhorias na qualidade de vida e de 
conhecimento dos indivíduos por meio da conscientização e promoção dos direitos 
humanos. Também favorece o exercício da cidadania no momento em que 
disponibiliza espaço para a difusão da voz do cidadão e possibilita que este 
participe ativamente das demais fases do processo comunicativo, do planejamentoe 
geração de conteúdos, tal como da gestão do meio (PERUZZO, 2009, p.39). 

 

 Como observado, o exercício do direito à comunicação comunitária se processa no 

diaadia, em nosso cotidiano, por meio de atividades no setor da comunicação, assim como da 

participação em treinamentos e oficinas proporcionadas por instituições. Tudo isso ocorre em 
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um contexto histórico de lutas sociais, que permitem e viabilizam a educomunicação, que 

segundo Peruzzo (2010b, p.86), ocorre tanto no nível da educação formal que é adquirida no 

dia a dia por meio das práticas sociais, como também no nível não formal (formação 

estruturada que pode levar a uma certificação, mas distinta da educação formal ou escolar) e 

ajuda no crescimento intelectual das pessoas.  

A educomunicação é então compreendida como uma maneira de educar por meio dos 

canais de comunicação, gerando interação entre emissor e receptor da mensagem, estimulando 

um melhor aprendizado. 

 

3 –O rádio no debate 

 3.1 – O rádio em definições e características 

O rádio é um meio de comunicação que se baseia na difusão de mensagens sonoras 

pelas ondas eletromagnéticas, em diversas frequências. Segundo A História (2006, s.p.), 

entre os meios de comunicação pode ser considerado bastante popular e de grande 
alcance do público, isso pela capacidade que o homem tem de ouvir a mensagem 
sonora e falada simultaneamente e não ter de interromper as suas atividades e se 
dedicar exclusivamente à audição. 

 

 Ou seja, o rádio possibilita ao seu ouvinte fazer suas atividades cotidianas ao mesmo 

tempo em que escuta uma programação: exercer tarefas domésticas, como arrumar uma casa, 

cozinhar, cuidar dos filhos; trabalhar, dirigir, jogar. É possível também ouvir o rádio e prestar 

certa atenção em sua programação ao mesmo tempo em que se utiliza outras mídias, como a 

internet e a televisão, o jornal ou a revista. Tal fato acontece, até durante os jogos de futebol, 

quando o torcedor acompanha o jogo pela TV ou no estádio e ouve o comentário na 

programação do rádio e ainda o comentário extra na internet, tudo de forma simultânea. 

“O rádio pode ser considerado como um meio essencialmente auditivo, formado pela 

combinação do binômio: voz (locução) e música” (A HISTÓRIA..., 2006, s.p.).  

Observamos que o resultado desse binômio é a possibilidade do estabelecimento de 

uma comunicação com o ouvinte. 

A comunicação desenvolvida a partir do rádio é observada como pública, transitória e 

rápida (A HISTÓRIA..., 2006, s.p.):  
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ela é pública, porque, na medida em que as mensagens não são endereçadas a 
ninguém em particular, seu conteúdo está aberto ao critério público; rápida porque 
as mensagens são destinadas para atingir grande audiência em tempo relativamente 
curto, ou mesmo simultaneamente; e transitória, pois a intenção é de que sejam 
consumidas imediatamente, não se destinando a registros permanentes, embora 
naturalmente haja exceções, como filmotecas, gravações, etc. 

 

 Podemos dizer que por meio da comunicação radiofônica é possível a divulgação de 

fatos no exato momento em que eles ocorrem, o que destaca a rapidez, a instantaneidade. Ele 

também permite que o ouvinte se sinta participante de um universo mais abrangente do que 

aquele que se apresentava disponível e acessível somente ao alcance de seus órgãos 

sensoriais. Neste caso, constata-se uma ampliação da capacidade de ouvir que permite ao 

ouvinte tomar ciência, notificar-se dos acontecimentos a âmbito local, regional ou mundial, no 

momento em que ocorrem. Sendo assim, o rádio, intrinsecamente, posiciona o ouvinte dentro 

do acontecimento, no momento exato em que ocorre e, extrinsecamente, abre-lhe a alternativa 

de acompanhá-lo.  

Passini Lucht (2009, p. 2) destaca as principais características do rádio: 

 o imediatismo considerado como a transmissão de fatos no momento em que 
ocorrem; a instantaneidade como a mensagem que precisa ser recebida no 
momento da emissão; 

 a interatividade sendo a relação direta com a mensagem durante e após a sua 
emissão; 

 a mobilidade em que o radio, por meio do aparato tecnológico, pode ser 
deslocado facilmente para a emissão e recepção da mensagem; 

 a oralidade que desenvolve o conceito de que o rádio fala e, para receber a 
mensagem, é apenas necessário ouvir; 

 a penetração que permite ao rádio chegar a diversos lugares, sendo que, ao 
mesmo tempo; 

 a sensorialidade que aplica ao rádio a possibilidade de despertar a imaginação 
por meio da mensagem; 

 o regionalismo como marca fundamental que oferece visibilidade às 
informações locais; 

 a intimidade que faz com que o rádio fale para cada indivíduo em particular; 

 a simplicidade, pois o rádios dispensa todo o aparato comum dos meios 
visuais (Câmera, luzes e outros recursos) e com uma estrutura mínima se é possível 
trabalhar no meio, o que abre precedentes para que pessoas não especializadas se 
aventurem na arte de fazer rádio; 
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 acessibilidade: a maioria da população tem possibilidade de adquirir um 
aparelho de rádio. Praticamente toda residência tem pelo menos um aparelho de 
rádio. 

 

Além das características destacadas o rádio é relativamente barato, tanto no que se 

refere ao investimento quanto a manutenção, pois os custos do rádio são relativamente baixos 

se comparados a outros meios de comunicação. Ele possui caráter comunitário e social, pois 

atua como agente de informação e formação do coletivo (BARBOSA FILHO, 2003, p.45-50). 

O rádio é o importante meio de comunicação, difusor de mensagens para os 

contingentes populacionais. Mais que defini-lo e expor suas características é preciso conhecer 

sua origem histórica no país, os fatos que marcaram cronologicamente seus primórdios. 

 

3.2 - O rádio no Brasil 

No Brasil, ocorreram manifestações radiofônicas anteriores ao registro oficial, como 

no caso dos alto falantes.“Landell de Moura é apontado como um dos pioneiros da história do 

rádio não somente no Brasil, mas também da radiofusão mundial (GOMES, 2009, p.76). No 

ano de 1884, o padre e cientista Roberto Landell de Moura, que realizava experimentações 

com as ondas eletromagnéticas, transmitiu um comunicado por vários quilômetros, na cidade 

de São Paulo. Esse feito foi observado com desconfiança, pois muitos religiosos o acusavam 

de prática de feitiçarias e por essa razão não houve a devida visibilidade, como relata J.N.S. 

(2014, s.p.). Em 03 de junho de 1900, Landell efetuou uma experiência com diversos 

aparelhos de sua invenção com o intuito de demonstrar suas descobertas no estudo da 

propagação do som, da luz e da eletricidade através do espaço e em 1904 obteve nos Estados 

Unidosas patentes para um transmissor de ondas, para um telefone sem fio e para um 

telegrafo sem fio (PADRE..., s.d., s.p.). No Brasil, sua invenção patenteada foi denominada de 

“Gouradfhone”(J.N.S., 2014, s.p.). Em 07 de setembro de 1984, na cidade de Porto Alegre, 

Landell fez uma demonstração pública utilizando-se do rádio montado por ele, que transmitiu 

algumas palavras pronunciadas pelo então governador Jair Soares (PADRE..., s.d., s.p.). As 

transmissões de som sem o uso de aparelhos com fio foram ressaltadas por vários jornais da 

época, como o americano “The New York Herald”, “ La Voz de Espana” que era editado em 

São Paulo e também o Jornal Estado de São Paulo.  
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Oficialmente, o rádio surge em Recife no dia 6 de abril de 1919, quando “com um 

transmissor importado da França, foi inaugurada a Rádio Clube de Pernambuco” 

(ORTRIWANO, 1985, p.13). No início da década de 1920, houve a derrubada do Morro do 

Castelo e em seu lugar foram edificados pavilhões para a Exposição Nacional em 

comemoração ao Centenário da Independência que ocorreu em 1922, momento em que 

acontece oficialmente a primeira transmissão de rádio no Brasil.  

Segundo ORTRIWANO (1985, p.13) a primeira cidade brasileira a instalar uma 

emissora de rádio oficialmente foi o Rio de Janeiro. Em 20 de abril de 1923 surge a PRA-2, 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, considerada a primeira emissora de rádiodo Brasil18, 

implantada por Edgard Roquette Pinto sob o lema “trabalhar pela cultura dos que vivem em 

nossa terra e pelo progresso do Brasil”. O caráter dessa emissora era educativo, de acordo 

com a mesma autora (1985, p.13). Em 1936, Roquete Pinto doou a emissora ao governo 

federal, sob a condição de que fossem mantidos os ideais de programação fundamentados na 

difusão da educação e da cultura (ZUCULOTO, 2008, p.6). Atualmente essa rádio é 

denominada Rádio MEC, fundada para exercer suas atividades sem fins comerciais, 

atendendo ao interesse público, transmitindo educação, difundindo conhecimento e cultura 

para toda a sociedade, se caracterizando a primeira emissora pública do país. 

O rádio nascia como meio de elite, não de massa, e se dirigia a quem tivesse poder 
aquisitivo para mandar buscar no exterior os aparelhos receptores, então muito 
caros. Também a programação não estava voltava para atingir aos objetivos a que 
se propunham seus fundadores: “Levar a cada canto um pouco de educação, de 
ensino e de alegria”. Nasceu como um empreendimento de intelectuais e cientistas 
e suas finalidades eram basicamente culturais, educativas e altruístas 
(ORTRIWANO, 1985, p.14).  

 

A inserção de mensagens comerciais mudaria o contexto do rádio: o que era erudito, 

educativo, cultural, passa a transformar-se em popular, com foco no lazer e na diversão. O 

comércio e a indústria estimulam os radialistas a mudar sua forma de atuação, visto que para 

alcançar o público ouvinte, os reclames não poderiam interromper concertos, mas passariam a 

alternar entre execuções de música popular, horários humorísticos e outras atrações que foram 

surgindo e passaram a predominar na programação (ORTRIWANO, 1985, p.15). 

                                                 
18 As emissoras que atualmente são chamadas de públicas já foram denominadas estatais, educativas e culturais. 
Durante o governo Lula, no ano de 2007, foi criada a Empresa Brasileira de Comunicação - EBC/TV Brasil, 
vinculada à Secretaria de Comunicação Social, responsável por emissoras públicas de rádio e televisão. A EBC é 
uma empresa financiada pelo estado, mas não subordinada ao governo; independente em relação ao mercado 
(por não ter publicidade comercial) e ao Estado (pela autonomia editorial de programação) que também se 
intitula pública e propõe-se a construir um sistema público de radiofusão (ZUCULOTO, 2010, p.67-68).  
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Essa informação nos mostra que se outrora os desejos dos idealizadores eram 

seriamente levados em consideração no quesito conteúdo a ser difundido, a partir do momento 

em que se é permitida a publicidade e começam a ser inseridos os comerciais, estes passam a 

ser a principal forma de sustentação da rádio.Com a publicidade, as emissoras passaram a se 

organizar como empresas na árdua disputa pelo mercado. Tal competição teve inicialmente 

três objetivos: desenvolvimento técnico, status da emissora e popularidade. A preocupação 

educativa foi perdendo sua importância, dando abertura para os interesses mercantilistas 

(ORTRIWANO, 1985, p.15). Compreendemos que o valor mercantil fez aprimorar as emissoras 

em termos tecnológicos para garantir uma maior audiência e popularidade no mercado sonoro, 

consequentemente gerando status e lucratividade. 

Fundada em 23 de dezembro de 1924, a Rádio Club de Ribeirão Preto, também 

conhecida por PRA-7 de Ribeirão Preto, foi considerada a 1ª rádio do interior do Brasil e a 3ª 

emissora do país (REZENDE e SANTIAGO, 2005, p.28). 

No ano de 1933, nasce a Sociedade Rádio Educadora de Campinas19 e com isso a 

programação abre espaço para o jornalismo. Em 9 de junho do mesmo ano é criada a 

Associação Brasileira de Rádio (ABR), que passa a atuar como um organismo de pressão 

frente ao governo federal e suas posições contribuíram para que o meio de comunicação em 

questão se desenvolvesse sob uma perspectiva de gestão empresarial, em oposição à proposta 

de rádio com finalidade educativa (MOREIRA, 1991, p.33). E com isso, o rádio apresenta-se 

um meio bastante eficaz no incentivo ao consumo, sobretudo devido ao grande número de 

ouvintes analfabetos. 

Percebemos que a competição entre as emissoras foi a primeira razão para uma 

postura mais profissional do rádio, seja em termos de qualificação de equipe, de padronização 

de mensagens ou mesmo de investimento tecnológico. “Assim, opera-se a radical mudança na 

forma e no conteúdo dos programas, buscando-se uma linguagem eclética, de maior apelo às 

emoções, intimista, livre, comunicativa. Inicia-se a profissionalização na área da criatividade 

radiofônica” (MADRID apud ORTRIWANO, 1985, p.16). 

Os anos 40 foram chamados de década de ouro do rádio no Brasil. Momento de muita 

concorrência entre as emissoras e o número de ouvintescada vez maior. As programações 

então, mais do que populares, descem ao popularesco e ao baixo nível numa guerra acirrada 

pela audiência para garantir o faturamento e a sustentabilidade (ORTRIWANO, 1985, p.18). 
                                                 
19 No ano de 2002 a Sociedade Rádio Educadora de Campinas passou a se chamar Rádio Bandeirantes AM. 
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Em 1942, sob um clima de competição e concorrência entre as emissoras de rádio 

surge o Ibope – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, que inicia suas atividades 

de pesquisa de audiência em 13 de maio. Somos conduzidos a refletir que mais uma vez o 

público é levado em consideração e o mercado precisa dele para sobreviver. A criação do 

Ibope vem para provar que volume de audiência gera mais lucro para o meio de comunicação, 

também mostra que a emissora representa respeito pelos anseios do ouvinte e credibilidade no 

conteúdo ofertado. 

Em 1946 o rádio adquire uma maior agilidade com o surgimento dos gravadores de 

fita magnética. Também os retificadores de selênio dão início ao processo de substituição das 

válvulas retificadoras, material semicondutor em estado sólido muito menos propício a 

queimar do que as antigas válvulas a vácuo (CÉSAR, 2009, p.25). Podemos notar que o 

auxílio tecnológico além de contribuir com melhorias significativas na estrutura física do 

rádio, viabiliza a criação de novas formas de se fazer programação, possibilita idealizar e 

concretizar novos moldes, gêneros e formatos.  

Em 1950 finda a época de ouro do rádio, paralelamente ao surgimento da televisão no 

Brasil. Inserida no país, a televisão busca no rádio seu corpo de trabalhadores, seus primeiros 

profissionais. Ela também reproduz seus quadros e carrega com ela a publicidade. De modo a 

enfrentar a concorrência com a televisão, o rádio necessitava de uma nova linguagem, mais 

econômica e viável (ORTRIWANO, 1985, p.21). 

Com efeito, o rádio exerceu uma grande influência no mercado publicitário até 18 
de setembro de 1950, quando a primeira emissora de televisão no Brasil, TV Tupi, 
inaugurou as suas transmissões em São Paulo. O novo meio atraiu os primeiros 
anunciantes, mas o desconhecimento das suas características e a falta de receptores 
permitiram que o rádio mantivesse sua posição no mercado até a Copa do Mundo 
de Futebol de 1958, realizada na Suécia (REIS, 2004, p.8). 

 

Compreendemos que a televisão estava em uma fase inicial de inserção no mercado 

brasileiro e nada mais comum do que se espelhar e tentar reproduzir algo que já mostrava 

resultados positivos, até que pudesse adquirir suas próprias características. O rádio já 

dispunha de estrutura, pessoal qualificado, programação e conteúdo. O público do rádio 

também já se mostrava satisfeito e assíduo durante as programações. Porém, o que o rádio não 

contava é que o novo meio de comunicação viria a ser um forte concorrente, capaz de tirar 

muito além de sua equipe de trabalho, a publicidade que era a base de sua sustentação 

financeira. 



74 

Mas pouco a pouco o rádio vai vislumbrando novos rumos, embora no início, logo 

após o advento da televisão, tenha se restringido à fase do vitrolão, que correspondia a muita 

música e pouca produção de programas. E com a redução do faturamento, as emissoras 

começaram a investir menos em produção, em equipamento, pessoal técnico e artístico. O 

rádio substituiu os astros e estrelas por discos e fitas gravadas, as novelas pelas notícias e as 

brincadeiras de auditório pelos serviços de utilidade pública. Foi se direcionando ao 

atendimento das necessidades regionais, principalmente no âmbito da informação. Inicia-se o 

processo de segmentação e especialização das emissoras, onde na lei da sobrevivência cada 

uma delas buscava um público específico (ORTRIWANO, 1985, p.22). Sem dúvida a situação 

era difícil para tantas emissoras que vivenciavam a mesma realidade de déficit de verbas. 

Caberia agora alguma outra estratégia que alavancasse o setor radiofônico.  

Foi no ramo eletrônico, no transistor20, que o rádio encontra a alternativa capaz de 

contribuir para a maior visibilidade de seu potencial em pleno 1959. O transistor, associado a 

outros avanços tecnológicos, possibilitou ao rádio sua principal fonte de faturamento, uma vez 

que por meio dele se torna possível escutar o rádio a qualquer instante e em qualquer lugar, 

não sendo necessária a utilização de tomadas para ligar o aparelho sonoro (SOLANO, 2008, 

p.28). A partir do transistor, o rádio troca as produções de alto valor aquisitivo e a grande 

diversidade de pessoal contratado por uma comunicação ágil, noticiosa e de serviços. O rádio 

brasileiro se mostra em plena condição de exercer um radiojornalismo mais atuante, ao vivo, 

com transmissão de reportagens diretamente da rua e entrevistas realizadas fora dos estúdios 

(ORTRIWANO, 1985, p.22). 

A década de 1960 é marcada também pelo início da operação das primeiras emissoras 

FM21. A precursora foi a Rádio Imprensa, do Rio de Janeiro e a emissora pioneira que atuou 

exclusivamente sob frequência modulada foi a Rádio Difusora de São Paulo. A frequência 

modulada se caracteriza, a nosso ver como uma forma de inovação que reflete outras futuras 

transformações no modo de gerir uma emissora e nas suas programações. 

As programações inicialmente fornecem música ambiente para assinantes 
interessados em ter um background que parecesse apropriado ao tipo de ambiente, 
desde melodias suaves para hospitais e residências até música alegre para 
indústrias e escritórios (ORTRIWANO, 1985, p.23). 

                                                 
20 Esse componente eletrônico foi apresentado ao mundo em 23 de dezembro de 1947, pelos cientistas norte-
americanos John Bardeen, Walter Brattain e William Schockley, que receberam o Prêmio Nobel de Física em 
1956 (ALEXANDER; SADIKU, 2013, p.94) 

21 FM corresponde a Frequência Modulada. 
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Na década de 1970 as transmissões FM começam a utilizar o recurso dos canais 

abertos, estimulando uma variedade de emissoras a operarem em FM, todas com foco na 

programação musical.  

As transmissões FM produziram uma mudança profunda na oferta programática do 
rádio brasileiro e também repercutiram no âmbito dos investimentos publicitários, 
reanimados com as vantagens da segmentação da audiência que proporcionava a 
oferta de conteúdos especializados (REIS, 2004, p. 10). 

 

Também, a partir da metade da década de 70, o rádio inicia outro processo de 

mudanças para conseguir sair definitivamente da inércia em que se viu a partir dos anos 1950. 

A tendência à especialização apresentava-se em ascendência. As emissoras passaram a voltar 

suas ações a determinados públicos-alvo de acordo com a realidade sócio-econômico-cultural 

deles e deste modo, procuravam utilizar uma linguagem adequada aos próprios padrões das 

classes que desejavam atingir (ORTRIWANO, 1985, p.24). 

Para chegar ao público-alvo, ou seja, os ouvintes, era preciso entender como 

pensavam, o que queriam, o que valorizavam, o que possuíam, como viviam, quais eram seus 

costumes, enfim, uma série de detalhes que serviriam de base para a elaboração de uma 

programação capaz de atraí-los para a emissora. Assim, surgem agências de produção 

radiofônica, responsáveis pela produção de programas com artistas famosos e temas de 

interesse do momento. Tais agências comercializam as gravações para emissoras de pequeno 

porte que não possuem condições de realizar essas produções (REIS, 2004, p.11). 

Diante de uma busca acirrada pela audiência e pelo anunciante, o rádio se 

especializou, criou melhorias e se expandiu. Por isso, no ano de 1976, o governo, preocupado 

com a expansão e o conteúdo da radiofusão sonora, funda a Radiobrás – Empresa Brasileira 

de Radiofusão.  

Pela lei que a instituiu, a Radiobrás tem como finalidades básicas: reorganizar 
emissoras, operá-las e explorar os serviços de radiofusão do Governo Federal; 
montar e operar sua própria rede de repetição e retransmissão de radiofusão, 
explorando os respectivos serviços; realizar a difusão de programação educativa, 
produzida pelo órgão federal próprio, bem como produzir e difundir programação 
informativa e de recreação; promover e estimular a formação e o treinamento de 
pessoal especializado, necessário às atividades de radiofusão e prestar serviços 
especializados no campo da radiofusão (ORTRIWANO, 1985, p.24-25). 
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A Radiobrás, ao mesmo tempo que se apresenta como uma forma de contribuição e 

reorganização do setor radiofônico, também soa, para nós, como uma continuidade do 

controle governamental e seus interesses particulares. Aparentemente, uma maneira de inibir 

ou extinguir determinada comunicação desenvolvida pelas emissoras, uma ameaça à liberdade 

de expressão. 

Mesmo com ameaças a liberdade de expressão, dificuldades financeiras e de 

participação no mercado enfrentadas pelo rádio, as iniciativas das emissoras continuam a ser 

significativas no contexto histórico e de transformação do meio. O rádio mostra-se otimista 

diante de suas ações resultantes em diversos pioneirismos e inovações. 

Em 1990, a rede Bandeirantes de rádio se torna a pioneira no Brasil a transmitir sua 

programação via satélite, com 70 emissoras FM e 60 em AM, situadas em mais de 80 regiões 

do país. Já em 1991 o sistema Globo de rádio inaugura a CBN - Central Brasileira de 

Notícias, uma emissora com foco no jornalismo, que a partir de 1996 inicia sua difusão de 

forma simultânea em Frequência Modulada (KLÖCKNER; PRATA, 2011, p.302). No mesmo 

ano ocorre a implantação do sistema de áudio digital via satélite, exatamente em abril de 

1996, a rede Transamérica se faz pioneira ao entrar nocircuito mundial de computadores, por 

meio da construção de uma home page, caracterizando assim o primeiro passo rumo à 

interatividade com o ouvinte pela Internet (BIANCO, 1999, p.200). E em 26 de setembro de 

2005, na comemoração aos 84 anos do rádio no Brasil, são realizadas as primeiras 

transmissões de rádio no sistema digital, tecnologia que se inicia no país. 

Vimos que o rádio “brilhou” quando a publicidade se fez presente e dele necessitava. 

Mas também se viu ameaçado diante da chegada da televisão como outro canal de 

comunicação, porém, se reestrutura e cria alternativas de sobrevivência e o sistema mercantil 

aos poucos percebe que sua utilização volta a ser importante para angariar mais facilmente 

uma maior fatia do mercado consumidor. Neste caso, temos que concordar que os interesses 

de mercado, os quais são voltados às práticas de consumo regem não só o rádio, mas os 

demais meios de comunicação. E neste contexto, defendemos as rádios comunitárias que 

atuam no exercício da cidadania e da democracia da informação. 
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3.3 - O canal de comunicação a serviço das comunidades nos conceitos de alto-
falante e rádio comunitária 

As rádios comunitárias se apresentam no formato de alto-falantes22, emissoras em 

frequência modulada e web rádio, embora cada qual com suas particularidades que as 

diferenciam. Contudo, todos os formatos podem se prestar a serviços comunitários em favor 

da democratização, o que faz com que contribuam para o exercício da cidadania. Mas vale 

lembrar que também existem aqueles que atuam conforme interesses particulares e com fins 

lucrativos, o que os coloca em outro patamar, que não o da comunicação comunitária no 

sentido específico. 

Neste tópico, serão expostas informações para que o discernimento sobre essas duas 

formas de comunicação se faça claro. 

 

3.3.1 – Os alto-falantes 

Os alto-falantes, também conhecidos como rádio cornetas, muito comuns em cidades 

de interior, propagam notícias, músicas e publicidade por meio de fios e cabos conectados a 

alto-falantes ou cornetas espalhadas em pontos distintos que podem ser ruas, praças, feiras e 

outros. Muitos desses sistemas de som se autorotulam rádios comunitárias e alguns almejam 

sua modernização ao se adaptarem a transmissores e transmitirem em FM, de acordo com Luz 

(2001, p.165). Esse sistema geralmente possui proprietários que dispõem de poucos recursos, 

mas tem paixão pelo rádio. Luz (2001, p.165) aponta ainda, que  

O principal inconveniente é que o ouvinte não tem direito a mudar de estação como 
numa rádio tradicional porque os altofalantes estão pregados nos postes tocando e 
falando para todo mundo – para quem quer, e quem não quer ouvir, conforme os 
gostos e os desgostos do operador.  

 

Deste modo, entendemos que a rádio corneta não disponibiliza o direito de escolha ao 

ouvinte, já que automaticamente, esse se vê obrigado a receber a mensagem transmitida pelo 

meio, desejando ou não. Também refletimos, que um meio de comunicação que dispõe de 

poucos recursos e é geralmente gerido por apaixonados pelo rádio, não necessariamente 

                                                 
22 Os alto-falantes são compreendidos aqui como modestos aparatos de difusão sonora, que diferem das 
transmissões moduladas. 
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precisa carregar a responsabilidade do caráter monopolizador, por fazer parte de um contexto 

de participação coletiva, comunitária, onde esse tipo de comunicação se faz tradição.  

As rádios cornetas possuem uma grande carga de contribuição histórica devido ao 

afeto nacional e à parcela do traçado no processo de democratização dos meios de 

comunicação. Peruzzo (2010, p.2) pontua que se tratam de pequenos sistemas sonoros de 

“rádio popular” que transmitem suas mensagens por meio de bocas de alto-falantes ou de 

caixas reprodutoras / amplificadoras de sons e que, instalados em postes de iluminação 

pública ou de outra natureza, como em torres de igrejas, informam, mobilizam e educam para 

fazer frente ao impedimento legal de uso do espectro radiofônico oficial por parte do cidadão 

e das comunidades. 

No caráter mobilizador e educativo reside a participação coletiva e o exercício da 

cidadania. Para nós, tais elementos contribuem significativamente com a construção dos elos 

comunitários. 

 Também Peruzzo (1998, p.159) destaca que os alto-falantes vem sendo utilizados 

como “rádios do povo” em diversas regiões do continente latino-americano pelas associações 

e movimentos sociais que, pela impossibilidade de atuação em rádios convencionais, devido 

às limitações impostas pelo sistema de controle das concessões de canais e também por razões 

econômicas, se utilizam deste aparato de transmissão para difundirem programas e atenderem 

algumas de suas necessidades comunicacionais. 

 O povo passa a ter voz em aparatos modestos e encontra nesses mecanismos uma 

forma eficiente de expor seus sentimentos, se fazendo presente nas mais diversas situações, 

mostrando sua existência. 

 Cogo (1998, p.81) diz que os alto-falantes se desenvolvem principalmente em 

periferias de grandes centros urbanos e em algumas zonas rurais que possuem serviço de 

eletricidade. Tem sido usados efetivamente como emissora radiofônica diante do 

aproveitamento ou da adaptação de formatos do rádio convencional, como a entrevista, a 

notícia, o radioteatro e o radiodebate. 

 Estes aparatos de comunicação, instalados em paróquias e locais de acesso público, se 

apresentam como um sistema de difusão de informação a serviço de grupos populacionais, de 

suas lutas e manifestações culturais. Através dos alto-falantes se promovem concursos, 

festivais, debates sobre temas instigantes e polêmicos, se torna possível o acompanhamento a 
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festas populares, divulgação de falecimentos, de aniversários e de datas de comemorativas das 

comunidades (COGO, 1998, p.81). 

 Observamos que os alto-falantes se caracterizam por uma forma popular de 

organização comunitária por meio da comunicação, pois por meio deles são expostos 

principalmente conteúdos condizentes à vida cotidiana. 

 Peruzzo (1998, p.159) atenta para o fato de que no decorrer do tempo, esse sistema foi 

adquirindo faces distintas. Uma delas possui vínculo com organizações populares locais, 

opera dentro da comunidade e esta o administra de forma voluntária e coletiva, 

desenvolvendo uma programação baseada na informação, no entretenimento e no serviço de 

utilidade pública. A outra mantém essas mesmas singularidades, mas acrescida do fato de que 

é gerida por uma ou duas pessoas amantes do rádio e comprometidas com o bem estar social. 

Outra face predispõe o sistema de alto-falante a serviço comunitário, entretanto seus 

dirigentes possuem interesses próprios, objetivam reconhecimento público, prestígio e 

oportunidade de emprego em grandes emissoras. Um último modelo almeja o lucro e se 

utiliza do sistema para divulgação de anúncios publicitários e outras formas de patrocínio. 

 Neste momento, vemos que nem sempre o alto-falante é utilizado com o objetivo de 

uma comunicação comunitária, que visa o bem comum, da coletividade, pois pode visar o 

bem próprio ou de um pequeno grupo, caracterizando o interesse individual. 

 O pioneirismo do uso dos alto-falantes como emissora de comunicação comunitária se 

atribui ao Peru, embora sua atuação inicial de orientação popular no campo de rádio tenha 

sido por meio da inserção em espaços de emissoras comerciais23 ou cedidos em rádios da 

igreja, os grupos populares passaram a se valer de meios próprios de comunicação, frente à 

imposição de limites devido ao fato da não propriedade dos veículos utilizados (COGO, 1998, 

p.81-82). 

 Uma das experiências que mais se destaca foi a de Villa El Salvador, em Lima, uma 

comunidade urbana autogestionária constituída em 1971 que conta com quase 200 mil 

habitantes e se fundamenta em um assentamento promovido pelo governo. Durante sua 

organização, a criação de sistemas de alto-falantes foi de fundamental importância em 

determinados grupos residenciais para a dinâmica e educação popular. Embora com o passar 

do tempo, houvesse a necessidade de modernização dos meios de comunicação e deste modo, 

                                                 
23 Aquelas com fins lucrativos. 
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a adoção de outras formas para difusão de mensagens. Com o processo de modernização, em 

1993, o Centro de Comunicação Popular local, atuante já em 1974, possuía uma rádio e uma 

emissora de televisão (PERUZZO, 1998, p.160). 

 A experiência peruana serviu de exemplo e incentivo para sistemas similares no 

Brasil. Cogo (1998, p.82) afirma que no Brasil, o uso dos alto-falantes se constitui um dos 

tipos de experiências no campo do rádio comunitário que se expande significativamente em 

razão de seu baixo custo e da ausência das limitações impostas pela legislação de radiofusão, 

as quais se contrapõem ao caráter aberto de ação dos movimentos populares. 

 Não nos surpreende o fato da expansão dos alto-falantes nas comunidades, já que 

demandam pouco recurso financeiro aliado à facilidade de manuseio e utilização. Isso 

viabiliza uma comunicação local com bastante eficiência e sem burocracias. 

 A zona leste da cidade de São Paulo é a primeira a iniciar, no país, sua história no 

campo do uso de alto-falantes para a comunicação comunitária, em 1983, com o Proconel – 

Projeto de Comunicação Não-Escrita da Zona Leste II. Em 1985 este projeto deu origem ao 

Cemi- Centro de Educação e Comunicação Popular de São Miguel Paulista que abrigou em 

1987 a Coordenação das Rádios do Povo. Isto se deve ao fato de que “mais de quarenta das 

260 comunidades eclesiais de base da região tinham uma rádio do povo, que consistia em dois 

ou quatro alto-falantes instalados no topo de postes e ligados a um sistema de som com 

gravadores (PERUZZO, 1998, p.160).” 

 Os alto-falantes se apresentam aqui como um aparato modesto, de fácil manuseio e 

que atendem perfeitamente as necessidades populares de comunicação. 

 A implantação dessas rádios populares sempre possuiu uma relação estreita com as 

condições de carência de bens necessários à sobrevivência e organização social, situação que 

contribuiu para formação de movimentos. A emissora pioneira foi a Rádio do Povo, que teve 

sua primeira transmissão em 26 de abril de 1984, em Vila Nossa Senhora Aparecida, uma 

favela com 13 mil habitantes que também se insere na zona leste de São Paulo (PERUZZO, 

1998, p.161). A partir deste momento, todo um processo desencadearia no ano de 1988, em 

quarenta e duas unidades. E assim foram se multiplicando e abrindo espaço à metamorfose 

que as levaria ao caminho das emissoras de rádios comunitárias em FM.  
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3.3.2 – As rádios comunitárias 

A expressão rádio comunitária começou a ser utilizada no fim da primeira metade da 

década de 90, quando determinadas entidades privadas, sem fins lucrativos, regularmente 

registradas em cartório, com o intento educativo, cultural e filantrópico, possuíam suas 

atenções focadas nas necessidades e carências comunicacionais das comunidades municipais. 

Elas não dispunham assiduamente do serviço de radiofusão e eram resignadas com o fato de o 

governo federal indeferir as solicitações de concessão para operarem no sistema de radiofusão 

de pequena potência e abrangência sonora limitada. Tal limitação abarcava apenas o nível 

local, ou seja, de município e mesmo assim, o indeferimento das solicitações de concessão de 

operação sequer era fundamentadopelos motivos do arquivamento do processo. Por essas 

razões começaram a se instalar a modalidade de estação de radiofrequência, enquanto se era 

aguardada a autorização do governo, ou simplesmente sem a prévia solicitação (SILVEIRA, 

2001, p.4-5). 

Ao estudarmos a radiofusão comunitária percebemos que além da diversidade de 

denominações há uma variedade de experiências que as diferenciam conforme as motivações, 

o conteúdo, a gestão, a estratégia e o momento histórico. Destacamos os respectivos nomes: 

Rádio Pirata, Rádio Livre, Rádio de Baixa Potência, Rádio Clandestina ou Ilegal e por fim, 

Rádio comunitária. 

Sobre a pirataria nas rádios, Machado, Magri e Masagão (1986, p.60) afirmam que se 

trata de um fenômeno tipicamente inglês ocorrido a partir dos anos 50 como forma de burlar a 

tutela estatal. Era costume erguer uma bandeira negra, como a dos corsários, nos barcos 

emissores, e tal detalhe deu origem ao termo rádios piratas.  

Também, algumas emissoras, como forma de burlar o controle oficial, iam ao ar a 
partir de barcos flutuando em alto mar, fora dos limites das águas territoriais, na 
promoção dos produtos de grandes empresas transnacionais como a Ford, a Lever e 
a American Tobacco (PERUZZO, 1998, p.241). 

 

 A pirataria nas rádios e os barcos com bandeira negra nos lembram os piratas de alto 

mar dos desenhos animados e dos filmes do cinema. Isso explica o fato de se ouvir o termo 

rádio pirata associado à clandestinidade de emissoras. 

O incidente da pirataria nas ondas sonoras, sobretudo por iniciativa da Inglaterra, fez 

com que as emissoras norte-americanas Free Europe. Liberty e Voice of America, a Rádio 
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Ocidental, e a BBC britânica partissem para sua própria revolução radiofônica, seguindo o 

exemplo de Goebbels na Alemanha nazista, caracterizando esta modalidade de emissão. E a 

partir das rádios piratas surgem as rádios livres (MACHADO, MAGRI e MASAGÃO, 1986, 

p.61-62). 

Luz (2001, p.165) pontua que a rádio livre é montada por uma ou duas pessoas com 

interesses próprios e pode ser de esquerda, direita, comercial, anarquista, católica ou de outros 

tipos. Foram elas as responsáveis pelo pontapé inicial do processo de democratização dos 

meios de comunicação no Brasil e no mundo todo. Já Peruzzo (1998, p.245) acrescenta que as 

rádios livres se constituíam por uma maneira de se expressar contrariamente à forma de 

controle aos meios de comunicação de massa pelo governo e as restrições ao seu uso para fins 

comerciais e políticos. 

Percebe-se que as rádios livres se diferem da pirataria das rádios, pois enquanto uma 

se caracterizava por um manifesto de contrariedade ao que era imposto às emissoras e outros 

meios de comunicação, a outra simplesmente burlava as regras do estado e transmitia seus 

conteúdos, sem ao menos contestá-los. 

 Sob o pensamento de Machado; Magri e Masagão (1986, p.62), com o monopólio do 

cabo e a falta de Constituição do Estado para sua gestão, o terreno estava livre para a sua 

exploração. O fato é que inicialmente as discussões das rádios livres eram restritas aos 

burocratas das telecomunicações, mas logo caiu em domínio público e o monopólio foi posto 

em questão, dando margem ao pensamento do rádio fora da tutela Estatal e da liberação da 

utilização das ondas sonoras. 

Nos recordamos da história do rádio, momento em que o governo toma as rédeas da 

situação e passa a controlar a comunicação desenvolvida pela rádio, seu conteúdo, suas 

programações, além de criar seu próprio conteúdo de acordo com um regime. Esse era o 

monopólio. 

Por fim, “rádios livres são emissoras que entram no ar, ocupam um espaço do dial, 

sem concessão, permissão ou autorização de canal por parte do Governo, sendo, portanto, 

caracterizadas como ilegais (PERUZZO, 1999, p.408)”. Deste modo, para a expressão rádios 

ilegal ou clandestina se atribui a forma de atuação de forma “escondida”. Segundo Luz (2001, 

p.166), “as emissoras comunitárias jamais são clandestinas, porque não há como ser 

clandestina uma comunidade ou as pessoas que ocupam o microfone da emissora”. 



83 

Saturnino (2006, p.17) afirma que 

depois que o uso do rádio se expandiu e o povo pode comprar o aparelho, ficou 
determinado que os canais seriam distribuídos por concessão do Governo. Mas o 
Governo, seguindo a praxe, distribuiu as concessões para os amigos. Por isso, até 
hoje só quem tem uma emissora de rádio (ou TV) comercial são os amigos do 
Governo ou quem tem dinheiro. Então o povo inventou as rádios livres. Elas 
surgiram quando o povo descobriu que tinha o direito à comunicação e podia 
montar seu transmissor. Os primeiros eram à válvula. Depois veio o transistor. E 
então surgiram rádios livres por todo o país. 

 

Mais uma vez o governo mostra suas garras ao dar autorização para a operação das 

emissoras de rádio às pessoas de interesse, observadas como amigos, que poderiam ser desde 

políticos a influentes. O povo, então, mostra sua indignação criando seu próprio mecanismo 

de comunicar pelas ondas sonoras, longe dos interesses estatais e bem perto, ou melhor, junto 

ao interesse popular. 

Em sequência aos nossos esclarecimentos, Luz (2001, p.166) afirma que a utilização 

do termo rádio de baixa potência se refere a toda aquela que dispõe de potência limitada em 

até 250 watts, como as comunitárias.  

Pensamos essa questão de potência sonora como um tema de discussão sobre o que é 

justo: de um lado as rádios comunitárias, do povo e voltada aos interesses coletivos; sem fins 

lucrativos, com potência limitada e um caráter tão digno de organização, participação e 

cidadania. De outro lado, as rádios comerciais, de propriedade particular e interesses 

individuais, com fins lucrativos e potência mais abrangente que permite sua sobrevivência, 

pois pode atingir um maior território geográfico. Acreditamos na grande contradição dessa 

realidade. 

 Ainda, nos valendo da contribuição de Luz (2001, p.166) o conceito rádio comercial 

corresponde a uma rádio tradicional que opera em AM ou FM, cujo objetivo é o negócio e sua 

lucratividade. Destaca-se que a rádio comercial também pode ser pública e não somente 

privada.  

Uma rádio comercial não tem compromisso com o social, com a comunidade. Ela 
existe para dar lucro ao seu dono. Na verdade, conforme a Constituição, estas 
emissoras comerciais deveriam priorizar a educação e a cultura, e ainda, as 
produções regionais. Elas não cumprem este dispositivo constitucional (LUZ, 
2001, p.166). 
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 Cogo (1998, p.75) diz que quando nos referimos a uma rádio comunitária como sendo 

uma emissora de baixa potência de antena, estamos reduzindo perigosamente sua definição, 

porque uma rádio comunitária ao se expandir perderia então seu sentido. Se considerarmos a 

propriedade, novamente teríamos problemas. O que define uma rádio comunitária são os seus 

objetivos de democratizar a informação que se apresenta centralizada. 

 Falamos anteriormente a respeito do limite de potência da rádio comunitária. Nesse 

caso, devemos esclarecer que muitas vezes essa potência é tão restrita que a emissora não 

consegue abranger a própria comunidade no sentido de atender as suas necessidades de 

comunicação, pois em alguns casos, como no da Rádio Comunitária de Senhora de Oliveira, 

MG, em algumas regiões da comunidade, não há sintonia da programação. 

 Luz (2001, p.165) afirma que “a rádio comunitária é uma emissora administrada por 

um conselho da comunidade, sem fins lucrativos; não pertence a religião, partido ou empresa; 

seu objetivo maior é o desenvolvimento da comunidade”. 

 De acordo com a legislação do setor, as rádios comunitárias operam em FM e devem 

obedecer a pluralidade de opiniões e serem democráticas, abrindo espaço para todas as 

pessoas, todos os partidos e religiões. Não podem fazer proselitismo religioso (propaganda 

religiosa, catequese). 

 Detoni (2004, p.279) e Peruzzo (2010a, p.1)afirmam que as rádios comunitárias 

diferem das demais emissoras devido ao fato de que possuem programação voltada para os 

problemas do bairro ou da região, valorizam a cultura local e possuem um forte compromisso 

com a educação para a cidadania. Além disso, há nessas rádios uma participação direta da 

população junto ao microfone e na produção dos programas; participação da comunidade 

também no gerenciamento e na definição dos programas da rádio através de assembleias 

coletivas. Detoni (2004) esclarece que por sua finalidade não-lucrativa, os recursos para 

funcionamento advém dos apoios culturais e de contribuições comunitárias. Sendo assim, 

Peruzzo (1999, p.419) acrescenta que as rádios comunitárias “democratizam o poder de 

comunicar proporcionando o treinamento de pessoas da própria comunidade para que 

adquiram conhecimentos e noções técnicas de como falar no rádio, produzir programas etc”. 

 Em suma, a rádio comunitária pertence à população e serve às necessidades deste 

mesmo povo. Convém destacar que a Rádio Comunitária Boa Nova FM pertence ao povo da 

comunidade de Senhora de Oliveira e nela se faz presente abrindo espaço a todas as pessoas 
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que queiram contribuir com a programação, sem qualquer discriminação. Neste caso, torna-se 

necessário compreender a realidade local da comunidade oliveirense para que posteriormente 

adentremos no universo radiofônico em questão nesta tese. 
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Capítulo III - ASPECTOS DE VALORES, TRADIÇÕES, CRENÇAS 

ECOMUNICAÇÃO NO CONTEXTO LOCAL DE SENHORA DE OLIVEIRA, MG 

 

O contexto local do município de Senhora de Oliveira é analisado em suas 

particularidades para que se possa situar o leitor na compreensão do universo em que se insere 

a rádio comunitária Boa Nova FM. 

 

1 – O município  

 O município é abordado em seus aspectos históricos e de formação administrativa, na 

sua geografia e delimitação populacional, acesso do oliveirense a determinados bens de 

consumo, infraestrutura social e urbana e suas bases econômicas.  

 

1.1 - Aspectos históricos e formação administrativa 

Senhora de Oliveira é uma comunidade que surgiu do agrupamento de pessoas, que 

motivadas pela extração aurífera durante a primeira metade do século XVIII, foram se 

alojando e construindo suas casas na região. Porém, com a decadência da exploração mineral, 

a partir de 1750, a região substitui a atividade pela agricultura (NEVES, 2014, online). No 

entanto, com o intuito de incentivo ao cultivo da terra, a Coroa Portuguesa passa a distribuir 

lotes, chamados de sesmarias. 

Sua formação administrativa inicia-se em 1859, pela Lei Provincial no 1.030 de 06 de 

julho, quando ao distrito é dado o nome de Oliveira ou Oliveira do Piranga24, como também 

era conhecido o povoado que foi elevado à condição de Freguesia e sede de Paróquia, com 

nome de Senhora de Oliveira (HISTÓRICO DE SENHORA DE OLIVEIRA, 2014). Nessa 

ocasião foram edificados cinco sobrados no Largo da Capela e o local passou a ser chamado 

Largo da Matriz de Senhora de Oliveira (FIGURA 02). O Largo da matriz hoje se chama 

Praça São Sebastião e se caracteriza como Patrimônio Histórico e Cultural sujeito à proteção 

especial, de acordo com a Lei Municipal 701/2001. 

                                                 
24 O povoado também era conhecido como Oliveira do Piranga, por ser distrito do município de Piranga, MG 
(DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Fase I, 2007, p. 39). 
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De acordo com a Lei estadual no 2, de 14 de setembro de 1891, o distrito de Oliveira 

pertencia ao município de Piranga e desta forma permanecia nos quadros de apuração do 

recenseamento geral de 1-IX-1920 (HISTÓRICO DE SENHORA DE OLIVEIRA, 2014). 

 

FIGURA 02 – Sobrados no Largo da Capela. 

 
Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira 

 

Em 12 de dezembro de 1953, sob a Lei no 1.039, o distrito de Piraguara é 

desmembrado de Piranga, emancipado, e passa a se chamar Senhora de Oliveira por evocação 

a Nossa Senhora da Oliveira, padroeira do município (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO - Fase Introdutória, 2007, p.58). Em 01 de janeiro de 1954, foi constituído 

distrito sede, cuja divisão territorial é datada de 1-VII-1960, assim permanecendo em divisão 

territorial no ano de 2007 (HISTÓRICO DE SENHORA DE OLIVEIRA, 2014). Esse nome 

se mantém até hoje.  

A história do município, tal como as alterações toponímicas distritais (Oliveira para 

Piraguara e Piraguara para Senhora de Oliveira) são marcadas pela economia local e pela 

religiosidade, ou melhor, pelo catolicismo. Há de se destacar que a origem do município de 

Senhora de Oliveira é também atribuída a uma lenda que justifica sua atual localização 

geográfica e que envolve devoção à Nossa Senhora, participação das bandas de congado do 

município e procissões católicas para o translado de imagem.  

 

1.2 – Geografia de um pedaço de Minas Gerais 
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 Senhora de Oliveira (FIGURA 03), localizada a 167,8 quilômetros da capital mineira, 

Belo Horizonte, cujo acesso principal se faz pelas rodovias BR 040, BR 482 e MG 275, 

abrange uma área territorial de 170,749 km2 na mesorregião da zona mata (ao norte) e 

microrregião de Viçosa (CIDADES@., 2014). Faz fronteira com os municípios de Lamim, 

Piranga, Brás Pires, Rio Espera e Cipotânea.  

 

FIGURA 03 – Localização geográfica do município de Senhora de Oliveira no estado 
de Minas Gerais. 

 

 

Fonte: Wikpedia. Disponível em: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MinasGerais_Municip_SenhoradeOliveira.svg 

 

O município de Senhora de Oliveira se divide em área urbana e área rural, como 

podemos observar na figura 04. Se tratando da área rural, esta se subdivide nas comunidades 

rurais de Córrego da Bárbara, Prudentes, Aranhas, Pega Bem, Santana da Vargem, Quilombo, 

Casinha, Graminha e Ribeirão. Tais comunidades se distanciam em quilômetros da sede do 

município, a área urbana. 

 

 

Senhora 
de 

Oliveira 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:MinasGerais_Municip_SenhoradeOliveira.svg
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FIGURA 04 – Mapa da área rural de Senhora de Oliveira, MG. 
 

 

Fonte: EMATER de Senhora de Oliveira 
 

 

1.3 – População oliveirense 

De acordo com o Censo do IBGE (CENSO DEMOGRÁFICO 2010), o município 

possui 5.683 habitantes, sendo composto por 3256 habitantes na área urbana e 2427 na área 

rural. Na área urbana se constitui de 1615 homens e 1641 mulheres, enquanto a área rural 

1233 homens e 1194 mulheres (CIDADES@, 2014). De acordo com o IBGE (CIDADES@, 

2014) a maior parte da população oliveirense possui de 10 a 49 anos de idade, bem distribuída 

entre homens e mulheres.  

No que diz respeito exclusivamente à área rural e suas subdivisões de Córrego da 

Bárbara, Prudentes, Aranhas, Pega Bem, Santana da Vargem, Quilombo, Casinha, Graminha 

e Ribeirão, as mesmas também foram detalhadas com relação ao número de famílias e número 

total aproximado de habitantes (TABELA 01), conforme dados obtidos no ano de 2014, pelos 

Agentes Comunitários de Saúde da Unidade Básica de Saúde de Senhora de Oliveira a partir 

de mapeamento local realizado por eles próprios. 
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TABELA 01 – Número de famílias e total de habitantes das comunidades rurais de 
Senhora de Oliveira, MG. 

 
COMUNIDADE RURAL NÚMERO DE FAMÍLIAS TOTAL APROXIMADO 

DE HABITANTES 
Córrego da Bárbara 91 296 

Prudentes 257 1.020 
Aranhas 48 159 

Pega Bem 12 32 
Santana da Vargem 90 166 

Quilombo 27 100 
Casinha 67 200 

Graminha 62 170 
Ribeirão 43 142 

 
Fonte: Agentes Comunitários de Saúde da Unidade Básica de Saúde de Senhora de 

Oliveira. 
 

1.4 – Acesso a bens de consumo 

Essas famílias dispõem de bens de consumo que atuam no atendimento às 

necessidades individuais e na satisfação do prazer, também podendo se caracterizar como uma 

qualidade de vida. Entendemos que a aquisição desses bens é influenciada por família, amigos 

e pelos meios de comunicação que estimulam o consumo, de forma consciente ou não e 

pensando nisso, muitas empresas se valem do Marketing para atingirem seu público 

consumidor. Mas o que nos interessa neste trabalho é saber o que o oliveirense possui como 

bem de consumo, se tratando daqueles que se relacionam diretamente com a Rádio Boa Nova 

FM, seja para seu acesso e participação ou para a interação de informações transmitidas 

durante as programações. 

A televisão é o bem de consumo mais presente nas residências oliveirenses. No 

entanto, com base em informações do Censo, o Departamento Municipal de Saúde de Senhora 

de Oliveira, MG (2013, p.9) afirma que aparelhos de telefone e computador ainda não se 

mostram tão expressivos, como podemos observar na tabela 02. 
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TABELA 02 – Acesso a bens de consumo em Senhora de Oliveira, MG. 

 

Bens de Consumo 2000-2012 

Televisão 91,1% 99,1% 
Telefone 19,8% 74,3% 

Computador 4,0% 42,3% 
 

Fonte: CIDADES@(2014). 
Com relação ao rádio, destacamos que o Censo Demográfico de 2010 (2010) traz a 

informação de que 81,4% das casas brasileiras possuem essa utilidade doméstica, enquanto na 

região sudeste do país que se situa o estado de Minas Gerais, 86% das residências possuem o 

aparelho e, em Senhora de Oliveira, 1344 domicílios dispõem do aparelho sonoro. O Censo 

(CENSO DEMOGRÁFICO 2010, 2010) considerou a existência no domicílio particular 

permanente, de rádio, inclusive a pilha ou integrado a outro tipo de aparelho. Não se 

considerou como rádio o integrado a telefone celular, mp3 player etc.  

 Além dos bens de consumo no atendimento às necessidades individuais, temos a infra-

estrutura de um município que atua diretamente nas necessidades coletivas e também 

individuais da população. 

 

1.5 – Infraestrutura social e urbana 

 Chamamos de infraestrutura social e urbana o conjunto de sistemas técnicos de 

equipamentos e serviços necessários à aplicação das atividades urbanas que a população 

depende constantemente no seu dia-a-dia. 

Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2010, p.23), a infra-

estrutura social e urbana é considerada como 

o amplo conjunto de setores e funções a elas atinentes, as quais envolvem, na 
verdade, um amplo conjunto de sistemas e suportes à vida cotidiana da população, 
notadamente no meio urbano, implicando em equipamentos e suportes físicos, na 
prestação de serviços e na sua gestão, seja a gestão de operação e manutenção 
desse equipamento, seja a gestão do sistema em termos espaço-temporais.  

 

Ressalta-se que no caso de Senhora de Oliveira, quando nos referimos à infraestrutura 

social e urbana, essa condiz tanto à área urbana do município, quanto à área rural, uma vez 

que ambas possuem a mesma necessidade de utilização dos sistemas técnicos e dos 
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equipamentos; estes definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na 

Norma Brasileira (NBR) 9284, como aqueles que oferecem sustentação às atividades urbanas 

(IPEA, 2010, p.26), ou seja, o sistema de energia, a administração pública, o trabalho, a 

educação, as associações e outros tantos.  

No caso da infraestrutura municipal, destacaremos apenas os sistemas técnicos e 

equipamentos que possuem mais relevância em relação à nossa unidade de análise, a rádio 

Boa Nova FM e por isso iniciamos pelo serviço de energia elétrica, responsável pelo 

funcionamento da emissora. 

Desde 1969, Senhora de Oliveira é servida de energia elétrica da CEMIG (Companhia 

Elétrica de Minas Gerais) que atende toda a cidade. Atualmente, de acordo com o SIAB25 

(2014), quase 100% das residências da área rural do município possuem energia elétrica, 

salvo aquelas que se situam em beira de córregos ou nascentes, visto que a Companhia 

Energética de Minas Gerais - CEMIG não instala a energia a menos de 30 metros de cursos 

d’água, em concordância com a Lei Florestal no 12.651, de 25 de maio de 2012. Já na área 

urbana, que também dispõe do sistema de energia elétrica em quase toda sua totalidade, a lei 

estabelece o limite mínimo de instalação de 15 metros de distância entre as residências e o 

curso d’água (LEI FLORESTAL, 2014, online).  

A segurança pública, constituinte de uma infraestrutura municipal, nesse trabalho é 

observada como uma forma de auxílio ao resguardo dos equipamentos da Boa Nova e 

também à proteção dos locutores em momentos de turbulência. Sendo assim, a sociedade tem 

como um dos principais bens coletivos a manutenção da ordem pública, por meio do combate 

à criminalidade, a preservação do patrimônio dos cidadãos e suas respectivas integridades 

físicas. No tocante a segurança pública, o município de Senhora de Oliveira possui um 

destacamento de polícia militar, como nos explica o Sargento R. da Polícia Milita (2014)r26. 

Em senhora de Oliveira não tem sede de polícia civil e a polícia militar, quando se 
fala nela, temos que considerar que as divisões são por Região, por Batalhão, por 
Companhia, por Pelotões e por Destacamento. 90% das cidades do interior de 
Minas Gerais tem Destacamento de polícias, pois são cidades consideradas de porte 
pequeno, em relação ao número de habitantes e estrutura municipal. No entorno 
dessas cidades menores sempre há uma cidade também pequena, mas que possui 
um destaque maior e, no nosso caso, de Senhora de Oliveira, essa cidade destaque 
é Piranga, que é a sede de Pelotão, que por sua vez é subordinada à Companhia do 

                                                 
25 Relatório concedido pelo Sistema de Unidade básica de Saúde de Senhora de Oliveira, 2014 
26Sargento R.Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. 
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município de Ouro Branco, que também é subordinada ao Batalhão de conselheiro 
Lafaiete. E na nossa sede de pelotão temos a delegacia de polícia civil. 

 

Embora a equipe policial seja pequena para atender o número de habitantes, pois 

podemos enumerar um policial para cada 1.000 habitantes; a sua simples presença traz 

segurança à população e intimidação aos infratores. No entanto, Senhora de Oliveira, como 

vimos, é um município tranquilo, quase sem ocorrências de delitos; na verdade, um local onde 

a criminalidade ainda se faz tímida, quase iniciante. 

Outro ponto considerado diz respeito às fontes de trabalho no município. Diante do 

fato de que uma rádio comunitária depende consideravelmente do apoio cultural provindo 

quase sempre do comércio local para sua sustentabilidade financeira e também da 

dedicaçãomuitas vezes voluntária dos locutores, a abordagem sobre o trabalho se torna 

relevante no quesito infraestrutura de Senhora de Oliveira. 

O artigo 6º da Constituição dos Direitos Humanos, Econômicos e Sociais reconhece o 

direito do cidadão ao trabalho e compreende que as pessoas necessitam se sustentarem por 

meio de um trabalho livremente escolhido. Em Senhora de Oliveira, emprego de carteira 

assinada é algo escasso, o que contribui para o desenvolvimento de formas alternativas de 

renda, como pequenos comércios e prestação de serviços. A agropecuária se destaca na região 

e se constitui uma atividade antiga, bastante comum e tradicional. Os empregos indiretos, 

possíveis por meio de empresas terceirizadas ou projetos governamentais são uma forma de 

renda temporária para as famílias oliveirenses. 

Com relação à administração pública, pelo seu aspecto institucional por ser composta 

de uma diversidade de órgãos, serviços e agentes do Estado, também autarquias locais 

capazes de garantir a satisfação das necessidades da população, como por exemplo, a 

segurança, a educação, a saúde e o bem estar coletivo, representa o bem comum, a opinião e o 

desejo de um povo. A administração pública de Senhora de Oliveira proporciona parcerias e 

serviços a vários setores e entidades para que seja possível o atendimento às necessidades 

locais, como podemos observar nos dizeres do atual prefeito R.S.R.M. (2014)27. 

Tudo gira em torno da administração pública nos pequenos municípios e também 
aqui, em Senhora de Oliveira. Administrar a cidade é dar assistência à população e 
isso é feito através das secretarias que o município tem, como o Centro de 

                                                 
27 R. S. R. M. Prefeito do Município de Senhora de Oliveira. Adm. 2013-2016. Entrevista concedida à autora em 
05 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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Referência de Assistência Social - CRAS, o Conselho Tutelar, Secretaria de 
Educação, Cultura, Agricultura, Saúde, Obras etc. Tem que dividir as tarefas, 
atribuir um pouco para cada setor, para as coisas se desenvolverem melhor. Se não 
fica tudo muito carregado para uma pessoa só.  

 

O ex-prefeito do município (S.A.O., 2014)28 também nos expõe seu ponto de vista a 

respeito do assunto e também evidencia a importância da atuação conjunta, de vários órgãos, 

entidades e setores no processo administrativo pelo bem de um município. 

Administrar Senhora de Oliveira, em proporção, é igual administrar Belo 
Horizonte, para se ver a complexidade da coisa. Pois se o Governo Federal tem 
seus deputados e o estadual também tem seus deputados, aqui, temos os 
vereadores, que são os legisladores, aqueles que criam as leis. Isso é um detalhe. O 
Governo Estadual tem as secretarias, nós aqui temos os departamentos de educação 
e os outros,que tem a mesma função de uma Secretaria de Estado de Saúde, de 
Educação, que com as suas devidas proporções tem a mesma complexidade. [sic] E 
isso agente vai percebendo com o tempo!  

 

Percebe-se que em Senhora de Oliveira a administração pública se faz com base em 

erros e acertos, na vivência cotidiana que fundamenta a prática das ações. Destaca-se na 

administração pública do município a determinação de cada papel no desempenho de suas 

tarefas, a preocupação com a contribuição efetiva com os diversos setores ou pessoas 

necessitadas de apoio e o prazer ou aflições experimentados na atividade pública. Também a 

falta de profissionalismo ou formação adequada para a função é minimizada pelo empenho e 

dedicação dos agentes envolvidos. 

Uma forma de encontrar alternativas para as necessidades locais se faz por meio das 

associações que se caracterizam por grupos sociais organizados, sem fins lucrativos, que 

constituídos de maneira formal ou autônoma, tem sua marca em ações cujos objetivos são 

comuns a seus membros e visam a superação de dificuldades e a geração de benefícios. Em 

Senhora de Oliveira as associações vigentes são a Associação Beneficente Senhora de 

Oliveira (Abenso), a Associação dos Pequenos Produtores Rurais, a  Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE e em destaque, a Associação Comunitária de Aranhas, que, 

por sua vez, é a mantenedora da rádio comunitária Boa Nova FM. Outras já existiram, mas 

por questões burocráticas se extinguiram, como por exemplo a Associação Pró-Vida em 

                                                 
28S.A.O. Ex-prefeito do município de Senhora de Oliveira. Adm:1993-1996, 2005-2008 e 2009-2012. Entrevista 
concedida a autora em 06 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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Ação, que foi criada no ano de 2009 e extinta em janeiro de 2014 e que tinha o objetivo de 

valorização da capacidade produtiva e criativa do artesão oliveirense. 

Outro elemento é o nível educacional de uma população que pode influir na 

capacidade de interpretação das mensagens e de desenvolvimento de suas atividades, o que 

interfere tanto no âmbito da programação da rádio e da emissão de mensagens, quanto na 

decodificação por parte dos ouvintes. 

A educação é observada como um direito do ser humano, essencial ao seu 

desenvolvimento, como rege a Lei das Diretrizes e Bases para a Educação Nacional e também 

a Declaração Nacional dos Direitos Humanos. Em Senhora de Oliveira, a partir do ano 2000, 

ocorreu uma significativa redução do índice de analfabetismo. Neste caso, destaca-se a faixa 

etária de 11 a 17 anos, estando estas pessoas matriculadas no ensino fundamental ou 

concluindo o ensino médio (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SENHORA 

DE OLIVEIRA, MG, 2013, p.09-10).  

Segundo o Plano decenal do Departamento Municipal de Educação, no ano 2000 a 

população adulta, acima dos 24 anos, apresentava-se com uma taxa de 23,62% de 

analfabetismo, embora tenha ocorrido uma melhora no decorrer dos últimos 10 anos. Dados 

do Censo Demográfico do IBGE, referente ao ano de 2010 (2010), apontam que a taxa de 

analfabetismo em Senhora de Oliveira, na faixa etária de 15 a 24 anos corresponde a 2,4%; de 

25 a 39 anos, 6,5%; de 40 a 59 anos, 14,9%; de 60 a 69 anos, 25,9%; de 70 a 79 anos, 30,0 %; 

80 anos ou mais, 36,2%. Isso nos mostra que embora a faixa etária dos 15 aos 39 anos possua 

um baixo índice de analfabetismo, acima desta idade a porcentagem é crescente, o que nos 

leva a compreender a importância de um meio de comunicação como o rádio e a televisão no 

sentido de levar a informação para aqueles que não sabem ler. 

Segundo o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 2009/2011, o 

município de Senhora de Oliveira está na 291ª posição entre os 5.565 municípios do Brasil, na 

avaliação do índice que combina o rendimento escolar às notas do exame Prova Brasil que é 

aplicado a crianças do 4º ao 8º ano, cujas notas podem variar entre 0 e 10. Também está na 

368ª posição no caso dos alunos da 8º ano (ODM, 2014a, online).  

O município dispõe também de uma universidade a distância denominada 

Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES, implantada em 09 de dezembro de 2006, 

inicialmente em parceria com a Associação Comunitária de Aranhas. A prefeitura municipal 
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oferece apoio cedendo o espaço para as aulas presenciais que ocorrem semanalmente. A 

UNIMES oferece cursos de graduação em nível de bacharelado no período de quatro anos e 

licenciatura no período de três anos. Também curso superior tecnológico com duração de dois 

anos e pós-graduação latu-sensu no período de dez meses.  

A educação em Senhora de Oliveira é motivo de preocupação da administração 

pública municipal e também do corpo discente e docente das instituições de ensino, o que tem 

demandado ações no decorrer dos anos. Essa preocupação tem gerado bons frutos, como a 

diminuição do índice de analfabetismo, a aprovação de alunos em escolas públicas de renome, 

como o COLUNI (situado no campus da Universidade Federal de Viçosa, distante cerca de 80 

quilômetros), onde o aluno cursa o Ensino Médio; ou em cursos técnicos ou de graduação das 

Universidades Federais, como UFMG, UFV, UFSJ, UFJF e outras. Uma curiosidade do 

município é o grande número de filhos ou netos da terra graduados ou estudando medicina, 

engenharias e outros cursos, assim como o crescente número de mestres e doutores nas mais 

diversas áreas de atuação. 

Tão importante quanto a Educação na vivência de uma comunidade é a religião de 

seus membros que é capaz de unir, de estimular, de gerar esperança, confiança etc. A religião 

em Senhora de Oliveira é muito importante, como observamos na própria história da cidade, 

desde seu surgimento, à emancipação e nos dias atuais. As pessoas tem na religião o apoio 

para suas necessidades e a justificativa para as conquistas. Pode-se notar a religião presente 

em diversos momentos, em muitas frases ditas pelos oliveirenses, como “Nossa Senhora de 

Oliveira te proteja!”, “Benza Deus!”, “Que Deus aumente!” e outras tantas! Inclusive, a 

religião é bem demarcada durante as locuções da rádio Boa Nova FM, quando determinado 

locutor faz uma oração ao abrir sua programação ou um outro finaliza seu programa 

agradecendo à Deus e à Nossa Senhora, invocando bênçãos para os ouvintes, como 

observaremos mais adiante, nos capítulos de análise. Sobre esses aspectos de religião, o 

Censo do ano de 2010 (CENSO DEMOGRÁFICO 2010,2010) apontou que 5.322 dos 

oliveirenses se dizem católicos apostólicos romanos e 319 evangélicos. Espíritas, outras 

religiões, seitas ou crenças não foram identificadas. 

Percebemos a programação de uma rádio como uma forma de entretenimento, o que 

nos conduz a elucidar as atividades de lazer existentes em Senhora de Oliveira que vão desde 

os atrativos dos recursos naturais como cachoeira ou córregos; aos atrativos artificiais, 

observados como aqueles construídos pela ação do homem, como os trailers e bares, que em 
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sua maioria, localizados na área central do município - praça da igreja matriz, são o ponto de 

encontro da população nos fins de semana. Na praça localizada no bairro São Geraldo, 

também na área urbana, é possível se encontrar mesas fixas para jogos de dama, diversão de 

muitas pessoas. A zona rural também possui os bares como forma de lazer, que muitas vezes 

divulgam suas atrações pela rádio comunitária e atraem clientes para dançar um forró, beber 

cachaça e comer um tira-gosto ou jogar uma sinuca. 

Para que um município tenha boas alternativas de lazer é preciso que sua economia 

esteja equilibrada, ou seja, a prefeitura com verba para esse fim e o povo com trabalho e 

dinheiro no bolso. De nada adianta um grande evento, com shows e barracas comerciais se a 

população não dispuser de dinheiro em mãos para gastar, seja comprando um simples 

refrigerante.  

 

1.6 – Economia local 

A economia condiz à capacidade de produção, distribuição, acumulação e consumo de 

bens materiais e serviços necessários à sobrevivência das pessoas e também à sua qualidade 

de vida. A ela é atribuída a capacidade de ganho financeiro e distribuição desse valor no 

mercado consumidor, seja ele interno ou externo.  

Podemos dizer que a economia de Senhora de Oliveira é gerada e se fundamenta nos 

âmbitos de rendimento pessoal, familiar e municipal, como nos detalha o IBGE 

(CIDADES@,2014). 

O rendimento médio individual mensal por trabalhador do município se diferencia em 

relação à zona rural e urbana, pois o valor do rendimento nominal mediano mensal per capita 

dos domicílios particulares permanentes da área rural é de R$230,40 e da área urbana R$340, 

00 (CIDADES@,2014). 

Quanto ao rendimento médio familiar mensal dos domicílios particulares permanentes, 

na área rural é de R$1.070,38 e na área urbana o valor do rendimento nominal médio mensal 

dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do 

domicílio é de R$1.276,47 (CIDADES@,2014). 

No âmbito municipal, temos o Produto Interno Bruto - PIB, que corresponde ao 

dinheiro que é gerado em Senhora de Oliveira e que movimenta a economia local. O PIB do 
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município mostra quanto cada pessoa ganhou, gastou e movimentou financeiramente durante 

o ano de 2011. É a soma de todos os bens e serviços produzidos do município. O PIB per 

capita a preços correntes, no ano de 2011 foi de R$7.141,34 (CIDADES@,2014). 

Segundo o IBGE (CIDADES@,2014) o setor de serviços participa com 72,82% do 

Produto Interno Bruto de Senhora de Oliveira. O setor industrial contribui com 9,8% e o setor 

agropecuário é responsável por 17,38%. Isso mostra a importância do setor agropecuário no 

cotidiano do município e sua capacidade produtiva, visto que existem poucas indústrias 

instaladas. O setor de serviços é o mais volumoso no PIB em função das peculiaridades do 

município e as formas alternativas de sobrevivência e renda. 

Podemos observar vários aspectos da economia do município de Senhora de Oliveira, 

mas uma forma de compreendermos melhor o efeito da economia em determinado local pode 

ser feito por meio da análise do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) e do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

O IMRS tem como referência os programas de políticas públicas implantadas nos 

municípios e fornece subsídios à sociedade e aos administradores públicos para a elaboração, 

implantação e aprimoramento das políticas públicas. Este índice foi determinado no ano de 

2010 pela Fundação João Pinheiro em 853 municípios do estado de Minas Gerais e 

considerou dados relativos às áreas de saúde, educação, segurança pública, assistência social, 

saneamento, renda, emprego e finanças municipais. Segundo matéria do jornal Correio da 

Cidade (IMRS, 2013, p.10), Senhora de Oliveira ficou em 3º lugar no ranking regional e em 

68º lugar no ranking estadual no Índice Mineiro de Responsabilidade Social. 

No caso do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que é um indicativo da 

qualidade de vida das pessoas, quanto mais alto o IDH, melhor são as condições de bem-estar 

e satisfação da população. Contribui para esse índice fatores como o acesso a saúde, 

educação, saneamento básico, dentre outros. No ano de 2010, Senhora de Oliveira atingiu o 

valor de 0,631 (CIDADES@,2014) e se compararmos esse resultado ao dos municípios 

vizinhos, percebemos que Senhora de Oliveira se encontra em uma situação relativamente 

boa. Visto que o município de Rio Espera obteve 0,575, Piranga foi 0,585 e Catas Altas teve 

0,588 (IDHM, 2013). Vale lembrar que o Índice de Desenvolvimento Humano é considerado 

baixo quando está entre 0,500 a 0,599. Deste modo, concluímos que Senhora de oliveira 

registra o IDH médio.  
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2 – A Cultura 

Geertz (2008, p.10) associa a cultura a sistemas entrelaçados de signos interpretáveis, 

os símbolos. Neste caso, a cultura não é um poder, para o qual se é possível a atribuição 

casual dos acontecimentos sociais, dos comportamentos, das instituições ou dos processos; 

mas ela é um contexto, dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível — ou 

seja, descritos com densidade. 

 Compreendemos que a cultura está submetida a uma realidade social ou comunitária e 

nesta realidade os fatos, os acontecimentos, os processos e tudo o que dela advém podem ser 

expressos em sua plenitude. 

Cultura é então o resultado da construção social, contingente às condições 
materiais, sociais e espirituais que dominam um espaço e um tempo. Expressa-se 
em significados, valores, costumes, rituais, instituições e objetos, sentimentos 
(materiais e simbólicos) que circundam a vida individual e coletiva da comunidade 
(GÓMEZ, 2001, p.17). 

 

 Hall (1997, p.33) afirma que “a cultura tem papel central na construção da 

subjetividade, da identidade e da pessoa como ator social”. Compartilhando desse 

pensamento, Bauman (2012, p.43) observa a cultura como (ao mesmo tempo) fábrica e abrigo 

da identidade. 

 Quando se fala em identidades é preciso lembrar de pertencimento possível num 

mundo localmente confinado ou interiorizado como em uma comunidade. A esse mundo 

Bauman (2012) chama de “minimundos”: “Nesses minimundos estar aqui dentro parece 

diferente de estar lá fora, e a passagem do aqui para o lá, dificilmente ocorre, se é que chega a 

ocorrer” (BAUMAN, 2012, p.44). 

 Compreendemos a questão cultural de um município como uma junção de valores, 

crenças e tradições de seus habitantes. No caso de Senhora de Oliveira, os valores condizem 

aos aspectos da religiosidade presentes na solidariedade, assim como a família e a política. As 

tradições correspondem às festas, à comida, ao futebol, música e cachaça e as crenças são 

associadas aos fundamentos da fé. Evidencia-se que, no intuito de resguardar essa cultura 

local e também difundi-la aos visitantes, o município dispõe de uma Casa de Cultura, 

localizada na área urbana, a qual abriga documentos impressos, fotografias e objetos, um 
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parque de exposição e a praça da igreja matriz que possui um palco fixo para eventos 

culturais, como teatro, festivais de música, manifestações folclóricas, festas típicas e sazonais. 

 Sobre algumas dessas questões, em relação à cultura de Senhora de Oliveira, o 

historiador R.S.(2014)29 faz uma distinção da identidade do oliveirense em relação à cultura 

de municípios vizinhos como Cipotânea, Lamim e outros da região que não foram descritos 

pelos seus respectivos nomes. 

Eu morei e trabalhei em outras cidades da região, seria Cipotânea e Lamim. 
Também lecionei em uma universidade para alunos de todas as cidades da região, o 
que também ajuda a perceber as diferenças culturais entre os alunos. Pela minha 
formação acadêmica em história me interesso muito pelo comportamento e 
identidade de pessoas e grupos. Nessa minha convivência com a população de 
cidades diferentes de uma mesma região, pude perceber alguns traços de 
semelhanças e de diferenças entre as características de identidade do oliveirense e a 
dos moradores dos municípios vizinhos. 

O oliveirense tem uma convivência entre seus conterrâneos mais harmoniosa, 
baseada na confiança e na solidariedade. Um exemplo disso são as relações 
comerciais e de negócio, muito forte entre os conterrâneos. Outro exemplo disso é 
a grande presença de pessoas em velórios e enterros. O oliveirense é orgulhoso da 
sua idade e fala sempre bem e sempre que sai para estudar ou trabalhar, volta, 
investe na cidade, comprando imóveis. Outro exemplo disso é quem mora fora e 
ainda não conseguiu retornar definitivamente ao município, são solidários 
financeiramente com seus times do futebol local. 

Na religião o predomínio ainda é o catolicismo e o oliveirense é muito preocupado 
com a sua espiritualidade, se preocupando mais com a essência da religião. 

O oliveirense se sente seguro e familiarizado com seus conterrâneos, semelhantes, 
devido a seus fortes vínculos sociais e por isso sente sempre a necessidade de estar 
junto. Exemplo disso é que quem mora fora deixa de ir para outros lugares em 
férias e feriados, como praias, para ir para Senhora de Oliveira. 

 

 A partir dessa breve introdução do que é o oliveirense, podemos observar mais 

detalhadamente, a seguir, cada um dos aspectos culturais presentes no município. 

 

 

2.1 – Valores 

2.1.1 - Solidariedade como representação da religiosidade e espírito de 
fraternidade  

                                                 
29R.S. Entrevista concedida à autora em 03 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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 A solidariedade, compreendida como um valor cultural, algo de grande importância 

para um indivíduo ou um grupo, uma comunidade ou uma sociedade, se esboça em gestos, em 

ações concretas para com o outro, em determinado espaço e tempo.  

 Durkheim (1999, p.107-108) situa a solidariedade no campo da estrutura social e 

propõe a natureza da relação entre o indivíduo e a sociedade, no que diz respeito ao elo entre a 

personalidade individual e a solidariedade social. Para ele, as sociedades são movidas pela 

solidariedade e podem se dividir em sociedades regidas pela solidariedade mecânica ou pela 

solidariedade orgânica. Na solidariedade mecânica, os indivíduos se apresentam diretamente 

coesos à sociedade pelo sentimento de pertencimento, sem a presença de intermediários, e são 

possuidores de crenças e valores comuns a todos os membros do grupo, como nas 

comunidades que possuem seu alicerce nas tradições, na família, nos costumes e na religião. 

Já na solidariedade orgânica, cada um, de forma diferenciada uns dos outros, tem um papel a 

representar na sociedade e também uma função, isso devido à divisão do trabalho, como no 

sistema capitalista e individualista em que vivemos na atualidade. Para o Durkheim (1999, 

p.189), “a solidariedade social não seria, pois, outra coisa que o acordo espontâneo dos 

interesses individuais”. 

 Embora Durkheim tenha conceituado a solidariedade por um âmbito das relações de 

trabalho, consideramos a situação pelo aspecto da religiosidade, que envolve o indivíduo e 

suas ações, sua preocupação com o outro, seu “espírito fraternal”. Esta religiosidade é 

compreendida como a disposição das pessoas em seguir suas próprias religiões (catolicismo, 

protestantismo, espiritismo etc) ou integrarem-se às coisas sagradas, fazendo uso de práticas e 

manifestações diversas, como nos explica o padre L.M.S. (2014)30 ao fazer a distinção entre 

os conceitos de Religião e Religiosidade:  

Religião provém do verbo religare, que em latim significa ligar de novo à Deus. É 
a orientação para Deus, o religamento. E a religiosidade é a forma de se estabelecer 
laços, elos com a religião, como a religiosidade popular é uma forma de lidar com 
a religião deixando manifestar os mais diversos tipos de crença. 

 Como observamos a solidariedade pelo aspecto da religiosidade, nos voltamos ao livro 

Eclesiástico - 7, 32-35, onde a solidariedade e a gratuidade são expressas sob a visão da 

relação com os fracos e desfavoráveis, como um ponto de partida para a construção de uma 

sociedade justa e fraterna:  

                                                 

30 L.M.S. Entrevista concedida à autora em 27 jan. 2014. Vide anexo 19. 
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Estenda a mão ao pobre, e você será plenamente abençoado. Que sua generosidade 
se estenda a todos os seres vivos, e não negue sua atenção nem aos mortos. Não 
evite aqueles que choram, e sofra com os que sofrem. Não demore para visitar um 
doente, porque isso fará com que você seja amado (BÍBLIA SAGRADA, 1990, 
p.907). 

 

 A solidariedade é então expressa sob atos de compaixão, de generosidade, no senso de 

justiça e de igualdade, sem qualquer tipo de distinção ou pretensão do alcance de interesses 

pessoais. A tudo isso acoplamos a religiosidade, que surge de forma consciente ou 

inconsciente nas manifestações pessoais e coletivas de solidariedade.  

 A solidariedade oliveirense é manifestada em diversos momentos do cotidiano das 

pessoas, em várias fases da vida, desde a gravidez das gestantes, até quando alguém 

adoece.Nesse caso, não se trata de solidariedade no sentido de luta, de provocar o 

desenvolvimento local, mas de piedade. Neste caso, a notícia rapidamente se difunde no 

município, pelas rodas de conversa e, a partir deste momento, as visitas ao enfermo começam 

a acontecer. Quando o enfermo está hospitalizado em Conselheiro Lafaiete ou Belo 

Horizonte, os oliveirenses que residem nessas cidades se incumbem de prestar a 

solidariedade, oferecendo pousada aos acompanhantes ou o que precisarem. Quando o 

enfermo retorna para Senhora de Oliveira, ou adoece e se mantém no próprio município, em 

sua residência, as visitas se fazem constantes e sempre trazem consigo expressões de votos de 

melhoras, como orações, invocações a Deus e santos católicos. Como forma de retribuição, 

normalmente, a família do enfermo oferece aos visitantes um café com quitandas31. 

 Quando um filho de Senhora de Oliveira falece, a comunidade se compadece da dor da 

família. Esse é o momento em que se observa a solidariedade em todos os seus sentidos mais 

sublimes, como percebemos na fala de G.A.G. (2014)32, proprietário da funerária local: 

As pessoas se comovem muito com o sofrimento do outro, da família e vem ajudar 
a tomar as principais providências como ir ao médico para pegar o atestado de 
óbito, sempre dando apoio. Costuma vir três ou cinco de uma vez na funerária para 
resolver, vão até no coveiro. Quando é caso de velório na capela velório, os amigos 
fazem mutirão para limpar o local. Pra você ter uma idéia, quando um oliveirense 
morre em Belo Horizonte eu recebo ligação sem parar para saber se o corpo já está 
vindo. Às vezes existe a curiosidade, mas na maioria das vezes é para ajudar, ser 
solidário. Alguns se dispõem até de ajudar a pagar o funeral. 

 
                                                 
31 Quitanda é o nome dado a biscoitos de polvilho ou biscoitos doces, bolos, broas, rosquinhas, roscas e pães 
diversos. 
32 G.A.G. Entrevista concedida à autora em 11 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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 Situamos a solidariedade pelos aspectos mais presentes e comuns no município. No 

entanto, outras situações imprevisíveis podem surgir, fazendo com que essa ação se manifeste 

na população. A oliveirense E.I.33 deixa claro em quais situações é mais comum se ver atos 

solidários, mas que há de se considerar os imprevistos, como os desmoronamentos ou as 

inundações de casas em locais inapropriados e que sofrem consequências de falta de estrutura 

nos períodos chuvosos.  

Aqui em Senhora de Oliveira a solidariedade é mais mesmo quando alguém tá 
doente ou morre. Agora, graças a Deus, você não vê gente que tá passando falta 
não, mas tem também quando dá enchente, aí o povo ajuda, oferece a casa pra 
ficar. Se molha tudo, as pessoas oferecem a casa pra família ficar, dá o que comer, 
dá alimento, roupa, cobertor. 

 

 Também o pastor W.C.C. (2014)34 elucida momentos de uma atuação solidária no 

âmbito coletivo e compara o povo oliveirense ao de outras cidades. 

Agente trabalha com ação social e ficou marcado, a questão da solidariedade do 
povo quando precisamos levar uma cesta básica, ou um psiquê à alguém através de 
uma conversa, uma oração. O povo que agregou com agente numa ação 
missionária mostrou um envolvimento tão grande que não precisamos fazer muita 
coisa, ao contrário de onde morávamos, em Juiz de fora e outras cidades da região, 
como Olaria -RJ. A impressão que temos é que estamos lidando o tempo todo com 
nossos avós, que esse povo de Senhora de Oliveira não foi tocado pela correria que 
a mídia traz. Parece que eles não foram tocados nesse sentido. Eles mantém hábitos 
e costumes muito antigos intocáveis, como a questão de generosidade.  

 

 A solidariedade está presente no comportamento dos moradores de Senhora de 

Oliveira e em seus discursos, um dos momentos em que também podemos observar a questão 

marcante da religiosidade. Em cada gesto de saudação há sempre um: - “Estou bem, graças a 

Deus!”, ou um pedido de benção sob invocação divina: - “A sua bênção!” e em resposta 

“Deus te abençoe!”. Outros exemplos de expressões são facilmente observados durante as 

conversas das pessoas, como “Deus me livre”, quando não se quer que algo aconteça; “Cruz 

credo” ou “Credo em Cruz”, que significa algo ruim; “Nossa Senhora!”, como um sinal de 

espanto ou indignação; “Se Deus quiser!” como um desejo de que algo aconteça; “Benza 

Deus!” como uma forma de manifestar satisfação, contentamento, ou felicitação por algo 

muito bom; “Deus te acompanhe!”, como uma forma da invocação da proteção Divina a 

                                                 
33 E.I. Entrevista concedida à autora em 11 fev. 2014. Vide anexo 19. 
34 W.C.C. Entrevista concedida à autora em 12 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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alguém. Essas frases simbolizam as crenças de um povo que tem na religiosidade a base de 

uma vida cotidiana e comunitária pois, como podemos ver, cada expressão carrega 

implicitamente o elo de ligação que a pessoa possui com sua religião. E em cada gesto desses, 

a solidariedade se manifesta diante de um desejo de melhora, do compartilhamento de uma 

dor, do companheirismo, da amizade, da partilha de uma alegria ou de uma indignação, enfim, 

a todo o tempo, a preocupação com o outro.  

 Podemos concluir que a solidariedade é uma característica do oliveirense, algo 

desprovido de interesses e carregado de bons sentimentos. A esses sentimentos podemos 

também incluir a religiosidade e o temor ao Divino, o medo do inferno, o desejo em alcançar 

um espaço no céu, após a morte. Não que as ações solidárias aconteçam com o objetivo da 

aquisição de créditos junto a Deus, mas elas se constituem um valor, uma questão de 

princípios, do que é certo e bom para todos, para uma vida em comunidade. Trata-se de uma 

questão de senso, de ajuda ao próximo no intuito de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e 

no espírito de fraternidade! 

 É notório que na solidariedade oliveirense, a noção de família se mostra muito viva a 

cada manifestação, seja nos nascimentos, nas mortes ou em outras situações. A essa noção, 

observada como um valor, algo muito importante para esse povo, cabe explicações mais 

detalhadas. 

 

2.1.2 - Família oliveirense  

“A família é a base de tudo!” Esta é uma frase muito comum de se ouvir na boca das 

pessoas. Mas de que base estamos falando? Pensamos em família com um sentimento de 

acolhimento, de segurança, amor e compreensão. Embora, muitas vezes, possamos nos 

deparar ao longo da vida com situações difíceis, conturbadas e que parecem sem solução, 

encontramos no seio da família o abrigo, o consolo. 

Tomazi (2010, p.20), pontua que  

(...) a família é o espaço privado das relações de intimidade e afeto, em que, 
geralmente, podemos encontrar alguma compreensão e refúgio, apesar dos 
conflitos. É o espaço onde aprendemos a obedecer a regras de convivência, a lidar 
com a diferença e a diversidade. 
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 No que se refere a família oliveirense, a grande maioria ainda é composta por pai, mãe 

e filhos, ou seja, a família nuclear que reside em casa independente, separada da moradia dos 

sogros. Porém, essa família nuclear muitas vezes, encampa outras famílias, como a família 

dos irmãos, dos primos, dos amigos e dos vizinhos. Cada qual na sua casa, mas todos unidos 

como uma grande família. Dividem as preocupações, compartilham alegrias, momentos 

festivos ou tristes, partilham alimentos, como um pedaço do bolo, uma verdura, um legume, 

uma fruta ou determinado prato que tenha obtido bom resultado no preparo a ponto de ser 

repartido. Às vezes se ajudam em algumas tarefas, como fazer doces para o natal ou debulhar 

um milho para fazer fubá. O desempenho dessas atividades em mutirão é sempre 

acompanhado de muita conversa da vida particular e familiar.  

 Pela razão da família estar no seio dos assuntos relacionados à igreja, se torna 

imprescindível ouvir padres e pastores para situar o leitor sobre o retrato da família 

oliveirense. 

 O padre P.C.S.F. (2014)35 vislualiza a família oliveirense da forma tradicional: “A 

família de Senhora de Oliveira, a meu ver, é da visão tradicional mesmo, eu fui criado assim. 

O meu pai saía para trabalhar e dar sustento à casa. À minha mãe cabia a tarefa de cuidar dos 

filhos, da casa e do marido”. 

Podemos dizer que este molde ainda se configura, embora haja exceções, as quais 

sofrem retalhações e críticas por parte da própria população, como consta na observação do 

pastor W.C.C. (2014)36: 

Algumas mulheres aqui são muito batalhadoras e desenvoltas por conta das 
dificuldades que passaram no passado e por isso tomam o espaço do marido. Isso 
causa no marido um repouso e na mulher uma sobrecarga. O marido se torna 
passivo, enquanto ele deveria ser bem mais ativo. Isso traz um desconforto para a 
família e os de fora também percebem e vêem que está errado. A cultura daqui não 
aceita isso. Agente vê mulheres, estressadas, cansadas, reclamando muito, e 
maridos tranqüilos. Isso está fora do costume local. 

 

O pároco do município (L.M.S., 2014)37 classifica a família oliveirense como sendo 

patriarcal, onde o machismo impera na maioria das vezes.  

                                                 
35P.C.S.F. Entrevista concedida à autora em 27 jan. 2014. Vide anexo 19. 
36 W.C.C. Entrevista concedida à autora em 12 fev. 2014. Vide anexo 19. 
37L.M.S.Entrevista concedida à autora em 27 jan. 2014. Vide anexo 19. 
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Percebo a família em Senhora de Oliveira como a instancia primeira responsável 
por ensinar as virtudes e valores a partir do berço. A família ainda segue um padrão 
patriarcal, ainda é caracterizada, na maioria das vezes, por um padrão de família 
patriarcal, sendo o homem responsável pelo sustento da família, deixando a 
educação dos filhos sobre a custódia da mãe. O que acontece muitas vezes aqui e 
nas cidades vizinhas também, é a presença do elemento “machismo”, caracterizado 
pelo direito que o homem julga ter em questões de liberdade, privando a mulher 
dos mesmos direitos. É realidade, então não podemos fechar os olhos.  

 

 Exemplos de patriarcalismo e machismo na família de Senhora de Oliveira podem ser 

observados a todo o tempo. Desde o momento em a mulher e o homem possuem seus papéis 

muito bem demarcados, pois à esposa cabe cuidar dos filhos, da casa e do marido, mesmo 

para aquelas que trabalham fora de casa. Ao homem cabe a tarefa quase que obrigatória de 

sustentar a família, proteger e dar o respeito. 

Aqui em Oliveira o machismo é muito presente, o homem pode tudo e a mulher 
não pode nada, não pode isso, não pode aquilo. Homem não pode fazer serviço de 
casa, como fazer comida, lavar roupa, arrumar casa. Isso é serviço de mulher.O 
pessoal da minha casa também falava dois ditados populares: “mulher tem que 
esquentar barriga no fogão e esfriar no tanque” e “quem canta em casa é o galo”, 
para dizer que a primeira e a última palavra em casa é a do homem. Muitas vezes 
as falas saem de brincadeira, mas não deixam de ser machismo. O homem pro 
serviço pesado e a mulher dentro de casa. Eu fui criada assim e é o jeito que é em 
muitas casas. O machismo vem da criação e esse conhecimento passa de pai pra 
filho (V.L.G.S., 2014)38. 

 

 O conceito de família, tão vivenciado em Senhora de Oliveira se faz presente a todo 

momento e como podemos notar, vai muito além das relações de parentesco, de 

consanguinidade. No entanto, uma grande importância se é atribuída ao sangue e aos 

sobrenomes que carregam toda a hereditariedade, como nos exemplos que são comuns a todos 

os moradores do município: Víviam de Quinzinho de Nelson Fidélis. Neste caso, a Víviam é 

filha do Quinzinho e Neta do Nelson Fidélis. Ou ainda, Julio de João do Pedro. Julio é filho 

do João, que é filho do Pedro. O oliveirense carrega sua hereditariedade, sua raiz familiar no 

próprio nome, como Rogério de Jesu Gomes, Eneida de Iris de Nozinho, Amaro de Zé de 

Onofre. 

 Cada sobrenome carrega consigo toda a história daquela família, que é conhecida no 

município por seus princípios, crenças, valores e atitudes. Cada qual tem sua marca registrada, 

isto é, uma característica marcante que ultrapassa as gerações, como por exemplo, 

                                                 
38 V.L.G.S. Entrevista concedida à autora em 23 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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determinada família gosta muito de dinheiro, outra não paga ninguém, uma terceira é 

conhecida por se envolver com frequência em brigas, outra é festeira e uma outra 

trabalhadeira. Tais informações servem de base para rótulos de pessoas, deduções de caráter e 

até para o estabelecimento de novos enlaces matrimoniais que são fundamentais todo o 

mundo para a constituição de novas famílias.  

 Embora os costumes e valores familiares possam parecer homogêneos a todos os 

oliveirenses, é preciso destacar que cada família possui sua política interna, sua forma de 

administrar a casa e os membros que a compõem para que tudo corra a contento, dentro de um 

equilíbrio e do que é aceitável culturalmente no município. Tal reprodução é observada em 

diversos momentos da programação radiofônica da Boa Nova e em dizeres de ouvintes, como 

veremos adiante. 

 

2.1.3 - A Política 

 As famílias possuem sua própria opção política, compreendida como uma junção de 

regras que podem se distinguir da casa do vizinho. A partir do momento em que não se aceita 

essas regras, tenta modificá-las ou efetuar negociações. Assim também se faz política, pois se 

reivindica o que se julga ser um direito. 

 Brito (1986, p.5) classifica a política como uma “ação concertada” para qualquer ação 

humana que comporte um programa; como um “domínio” que se identifica com um setor da 

realidade social; e como uma “arte”, ora substantiva, ora adjetiva que indica um conjunto de 

técnicas destinadas à obtenção de sucesso na vida pública.  

 A política representa uma ferramenta democrática que auxilia no ato de governar, de 

administrar as instituições públicas, como o Estado, uma cidade ou um município, por 

exemplo. Este termo pode ser atribuído também a organização e administração de uma 

instituição privada, como as empresas.  

 Refletindo sobre a participação do homem na vida comunitária, em sua administração, 

sua ordem e regulamentos, somos direcionados à vida política de Senhora de Oliveira, que 

possui atualmente 5.332 eleitores39, 14 partidos que fazem coligações entre si e que tem 788 

                                                 
39 O alto número de eleitores (5.332) em relação ao número total de habitantes do município (5.683) se deve ao 
fato de que muitos oliveirenses que residem em outras cidades brasileiras também votam em Senhora de 
Oliveira. 
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eleitores filiados, ou seja, 14,77% do eleitorado estão aptos a disputarem cargos de 

administração pública. Vale ressaltar que essa média (14,77%) é superior à média nacional, 

que é 10,77% e do estado de Minas Gerais que é de 10,72% (TSE, s.d.). Este é um indicativo 

do interesse da população oliveirense pela política que se faz bastante presente na vida 

rotineira das pessoas, mesmo fora dos períodos eleitorais. 

 Araújo e Silva (2010) realizaram um estudo qualitativo sobre um fenômeno 

comunicacional em época eleitoral em Senhora de Oliveira, retratado por meio da veiculação 

de panfletos de caráter anônimo, humorístico e crítico que circularam após as eleições 

municipais de 2008, caracterizando a materialização dos boatos, anteriormente transmitidos 

pelo boca a boca. A pesquisa analisou a dimensão adquirida por esses boatos em termos de 

discussões, críticas e observações que acabaram por se concretizarem nos panfletos gerando 

novos sentidos na comunidade, reconfigurando as relações entre os habitantes do município. 

Também aprofundou na questão dos escândalos quanto ao seu surgimento e suas implicações 

para o campo político. As autoras (2010, p.57-58) concluíram que as publicações, satíricas e 

críticas sobre a política local adquiriram grande representatividade entre os cidadãos 

oliveirenses por meio dos boatos e dos panfletos, que serviram de canal de divulgação de 

escândalos relacionados a políticos, pessoas diretamente ligadas a eles e servidores públicos. 

Também observaram que “apesar de ser caracterizado como uma informação não oficial e não 

haver meios de comprovação de sua veracidade, o boato é o único meio de comunicação que a 

população de Senhora de Oliveira dispõe para obter notícias de cunho político40.” Outra 

constatação se refere à materialização dos boatos pelos panfletos, os quais foram responsáveis 

por uma maior notoriedade do fato, o que não acontecia com tanta expressividade quando 

eram divulgados oralmente, pois a mudança de suporte da fala para a escrita despertou a 

atenção da população em geral. Essa atenção é justificada pelos interesses dos oliveirenses 

nos panfletos:  

 O tema, a política oliveirense: a dimensão política na cidade é pessoal, 
afetando diretamente a vida dos cidadãos.  

 O humor que pode ser apontado como mais um atrativo para instigar o 
interesse do público, sendo utilizado ainda como arma de acusação.  

 O próprio panfleto que se constituiu como uma novidade na cidade. 

                                                 
40 Neste momento, nos cabe destacar que atualmente a internet, mais especificamente o facebook se constitui 
uma forte ferramenta de discussão política para o oliveirense, pois constantemente, muitos fakes são criados para 
esse fim. Os fakes são observados como os perfis falsos construídos na internet para mascarar a identificação dos 
usuários 
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 E o anonimato que foi um elemento que aguçou a curiosidade da população.  

Esses elementos, constituintes de todos os panfletos, despertaram a população para 
os escândalos que estavam sendo denunciados. A partir dos panfletos, considerados 
como a materialização dos boatos, os escândalos foram definitivamente 
instaurados. Por fim, podemos dizer que a publicação dos panfletos anônimos 
provocou uma reconfiguração do sentido anteriormente dado aos boatos, 
provocando assim um rearranjo social, instaurando o debate público e motivando a 
reflexão (ARAÚJO; SILVA, 2010, p.58). 

 

 Observamos que o anonimato do autor o caracteriza como uma pessoa com interesses 

político-partidários e os panfletos não possuem o compromisso com a verdade, pois 

aparentemente pretendem apenas a instigação popular contra determinados partidos ou 

pessoas ligadas a eles. No entanto, os panfletos se fazem pauta de discussão com grande 

repercussão comunitária, demonstrando a receptividade da informação.  

Por meio desta pesquisa, podemos notar o quão importante se faz a política na vida do 

oliveirense. Poderíamos dizer que ela é “quase o ar que ele respira”, o motivo principal das 

rodas de conversa, também da efetivação de laços de amizade de acordo com afinidades 

políticas circunstanciais e segregação de amizades sólidas fora do contexto político, como nos 

mostra os depoimentos da oliveirense: 

Agem no interesse. Acho que a política de Senhora de Oliveira passa a ser 
fanatismo. Eles brigam com tudo e com todos por causa da política. Detesto ano 
eleitoral em Senhora de Oliveira! Na verdade eu tenho até medo. Medo da 
violência. Acho muito perigoso, pois tudo é motivo de briga. 

No período eleitoral é pior, mas em Senhora de Oliveira os 365 dias do ano eu vejo 
só política. Vejo a política em todos os lugares, como exemplo, na família, na 
diversão. Em todos os lugares que eu frequento em Senhora de Oliveira sempre 
tem um comentário político. Às vezes é porque lá em casa somos políticos também 
(M.L., 2014)41. 

 

 O oliveirense gosta tanto de política que sua participação nas campanhas 

propagandísticas e com o voto vão além da eleição para prefeito ou vereador. Pode ser uma 

eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do CRASS, do Conselho Tutelar ou para o 

cargo de direção das escolas públicas. Tudo é motivo para se fazer política partidária. 

Em senhora de Oliveira as pessoas deduzem a predileção partidária ou de candidato de 

cada membro da comunidade. Essa dedução é feita usando os critérios de herança partidária 

                                                 
41 M.L. Entrevista concedida à autora em 21 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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familiar ou opção partidária do cônjuge e, nesse caso em específico, deduz-se que a esposa 

acompanha a opção partidária do marido. É muito comum se ouvir comentários de que 

determinada festa particular possuía cunho político pelo simples motivo da dedução da opção 

político-partidária dos participantes. Contudo, é fato que todo oliveirense pensa conhecer a 

opção de candidato do seu conterrâneo. 

 A consciência política é algo a ser construído em uma comunidade, na mentalidade de 

seu povo. O município em questão apresenta um grande desafio, pois os eleitores estão 

relativamente muito próximos aos governantes locais, com acesso à sua residência, seus 

familiares e círculos de amizade, o que contribui para uma constante politicagem. A presença 

da politicagem na política oliveirense é clara, conforme relata a entrevistada G.F.(2014)42, ao 

estabelecer suas respectivas diferenciações. 

Em Senhora de Oliveira não se trata de política e sim politicagem. Precisamos de 
política, só que o povo ainda não entendeu o significado do termo política. Eu, 
particularmente fico indignada com essa tal política daqui, porque só agem em 
benefício próprio. Acho que a política é união para o bem comum, indiferente de A 
ou B. Política é o bem comunitário e a politicagem é beneficiar pessoas do mesmo 
partido, prejudicando muitas vezes a própria comunidade, não se importando com 
o bem comum. 

 

 No intuito de prover a compreensão do atual perfil político dos eleitores de Senhora de 

Oliveira, um entrevistado aponta os motivos das transformações no decorrer dos anos. 

Ela tem os traços arcaicos da sociedade oliveirense de décadas atrás, cuja 
identificação com determinado partido político ainda é muito forte entre os 
eleitores mais velhos e esses já incorporaram sua identificação com o partido 
político em sua história e em sua família. Quanto às novas gerações, elas possuem 
uma fidelidade partidária um pouco menor, pois sofrem outras influências, como as 
da mídia (R.S., 2014)43. 

 

 Com base em todos os relatos fica estabelecida a importância que a política exerce em 

Senhora de Oliveira, no cotidiano das pessoas, nas ações, nos costumes e no modo de pensar. 

Qualquer que seja a atividade a ser desenvolvida no município sofre o efeito da cultura 

político-partidária, inclusive a rádio comunitária Boa Nova FM, o que demonstra que esse 

                                                 
42G.F. Entrevista concedida à autora em 21 fev. 2014. Vide anexo 19. 
43 R.S. Entrevista concedida à autora em 03 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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valor não pode ser desconsiderado, principalmente quando se trata de meios de comunicação 

e muitas das tradições peculiares do município. 

 

 2.2 –- Tradições 

2.2.1 - Festa pra quem não está doente 

 “Se eu tô com saúde eu quero é festa! O dia que eu tiver doente eu preocupo com 

compra de ambulância e remédio!” Essa foi a frase dita por uma eleitora oliveirense que se 

dirigiu ao atual ex-prefeito (S.A.O., 2014)44 na intenção de que ele contratasse cantores 

famosos para a festa da cidade. O prefeito, na ocasião, questionou se não era mais interessante 

gastar menos verba pública com a festa, contratando cantores mais baratos e investir na área 

de saúde, em compra de ambulâncias e remédios. Entende-se, por meio dessa passagem, que 

as festas em Senhora de Oliveira adquirem um caráter de prioridade em uma comunidade 

onde seus habitantes requerem novidades e entretenimento, no pensamento de aproveitar a 

vida até o momento que for possível, ou enquanto houver saúde e condições para dançar, 

cantar, brincar e se divertir.  

 Uma das formas de identificar a cultura de um povo é observando suas manifestações 

por meio da música, dos hábitos, de sua comida, sua forma de pensar, suas histórias, lutas, 

vitórias, danças e festas. Enfim, suas tradições, a preservação de lembranças e origens, 

costumes trazidos dos antepassados.  

 As festas populares, observadas como aquelas distintas das festas de caráter particular, 

são compreendidas como manifestações que reúnem em um mesmo ambiente ou com um 

mesmo objetivo, pessoas de distintas classes sociais, idades e religiões. Para um melhor 

entendimento dividimos o calendário festivo oliveirense em Festas Sacras, Festas Profanas e 

Mescla (misto de sacro com profano), como mostra o quadro 01. Em Senhora de oliveira os 

rituais religiosos também possuem conotação de festa, pois uma reza (oração) é considerada 

uma festa, assim como uma procissão. 

                                                 
44 S.A.O. Entrevista concedida a autora em 06 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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QUADRO 01 – Calendário das festas populares de Senhora de Oliveira 

Festas Sacras Festas Profanas Mescla Data em que 
acontecem 

São Sebastião   20 de janeiro 
 Carnaval  Fevereiro – Março 

Semana Santa   Março – Abril 
 Festa da Cidade  Junho 

Festa da Padroeira   08 de Setembro 
Festa do Rosário   Outubro 

  Capina do Cruzeiro 24 de Dezembro 
Natal   25 de dezembro 

 Revéillon  31 de dezembro 
 

 O oliveirense aprecia tanto uma festa que faz planos com certa antecedência, compra 

roupa e sapatos novos, se produz. Os moradores das roças, da área rural, se deslocam para a 

sede do município e durante os dias de festa se hospedam temporariamente na casa de 

parentes, amigos ou nas próprias residências, para aqueles que possuem uma casa também na 

área urbana. 

 Outros momentos se constituem por festas locais, como os bingos, os leilões, as rifas, 

os bolões de jogos e as apostas. Também as torcidas oliveirenses de times mineiros de 

futebol, como o Cruzeiro e Atlético, a cada fim de campeonato organizam festa em praça 

pública com um representante do time e bonecos mascotes. 

 

2.2.2 - Comida, a bendita gula 

 Os hábitos alimentares do oliveirense são constituintes de uma tradição cultural que 

perdura e é repassada de geração a geração. A tradição com relação ao alimento não está 

presente somente nos pratos, mas também nas formas de se pensar a comida. 

 Em Senhora de Oliveira pratica-se o ofício do “comer bem”, que não está associado a 

alimentos saudáveis, pois não necessariamente há a preocupação com ômega 3, alimentos 

orgânicos ou uma postura de comer melhor por meio de uma alimentação equilibrada. A ação 

de comer bem para o oliveirense representa ingerir refeições saborosas, as quais fazem parte 

de um cardápio valorizado no local, como um prato preparado à base de muita gordura de 

porco e bem temperado ou ainda doces feitos à base de muito açúcar e muito ovo, ou seja, um 

cardápio que difere do que possa ser valorizado em outras regiões ou do que é recomendado 

pelos nutricionistas. 
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Há certa rejeição ao regime alimentício, pois para o oliveirense, quem toma chá ou se 

abstém de comer está doente ou pagando promessa e essa é uma questão cultural. Estar gordo 

é uma vantagem, pois significa que está com saúde, está bonito, forte, com a pele esticada e 

sem rugas, o que também pode ser associado à condição financeira favorável. Ao contrário, a 

magreza demonstra que a pessoa não está se alimentando bem, está sem apetite, pode estar 

doente ou sofrendo demais. O magro é considerado feio, sem carne no corpo, por isso é 

comum se ouvir dizer que quem serve seus pratos com um grande volume de comida, “dá 

gosto de ver”! Também se ouve comentários de que fulano “passou bem”, ao se referir à 

comida degustada na casa de alguém em sinal de que comeu bastante e estava muito gostoso. 

Outro ditado é o “guardar a barriga”, que significa que a pessoa não vai comer nada, pois terá 

comida considerada boa e saborosa em determinado lugar. 

 Nessa pequena comunidade, presume-se o que a pessoa vai comer em sua casa com 

base no que se vê ela comprando nos supermercados do município e por isso, todo mundo 

sabe quais casas se come bem e quais se come mal, ou quais possuem comida com fartura e 

quais não, como também quem são as boas cozinheiras, dentro do que é valorizado no local. 

 No contexto oliveirense, apesar de existirem bares e restaurantes com o oferecimento 

de pratos típicos, não é comum se ver famílias saindo para almoçar ou jantar fora, mesmo que 

em épocas como dia das mães ou aniversários. A casa é o local das refeições familiares. Esses 

estabelecimentos funcionam como locais de descontração, onde um ou outro se direciona para 

comer aquele prato com os amigos e talvez, até levar um pouco para a família, em casa. 

 Em suma, a comida é importante nesse contexto pesquisado, pois é mencionada em 

diversos momentos durante a programação da rádio Boa Nova, seja em referência ao preparo 

do almoço ou mesmo a determinados pratos típicos. 

 

2.2.3 - Domingo tem Futebol 

 O Futebol chegou no Brasil no final do século XIX, mais precisamente no ano de 

1894, trazido pelo paulista Charles Miller, desempenha o papel de esporte nacional, 

construído e institucionalizado como símbolo de uma identidade brasileira (DIAS, 1980, p. 7). 

Entre ligas profissionais e times de várzea, a prática desse esporte se faz presente em todo 

país.  
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 Qualquer cidade ou município, por menor que seja, como Senhora de Oliveira, por 

exemplo, possui sempre uma igreja, um campo de futebol e uma pracinha. É comum se 

observar, que aos domingos, pela manhã, o povoado vai à igreja assistir à missa ou culto, à 

tarde assiste ao jogo de futebol com os amigos, à noite vai à praça comentar as jogadas, 

constituindo assim a grande popularidade dessa modalidade esportiva. 

 O município de Senhora de Oliveira tem no futebol de várzea, observado como aquele 

praticado por jogadores amadores, a produção de fatos sociais relevantes que refletem na 

dinâmica política local e na afirmação de identidades. Atualmente o município possui 

quatorze times em atividade, sendo cinco observados pela população como mais tradicionais: 

08 de Dezembro Esporte Clube, XV de Novembro Futebol Clube (Volta Seca) e Ideal Esporte 

Clube, da área urbana; também o Santanense (Santana) e Sete de Setembro (Prudentes), da 

área rural. Outros times também se fazem presentes no município, como: Batata Roxa 

(Prudentes), Canela Roxa (Prudentes), Córrego da Bárbara, Casinha, Quilombo, Graminha, 

Aranhas, Ribeirão e Veteranos.  

 Outro aspecto a ser destacado, diz respeito a parte financeira. Os jogadores de todos os 

times contribuem mensalmente com um valor que varia entre R$ 5,00 a R$10,00 por pessoa 

para a manutenção do campo e dos uniformes, além de novas aquisições. As despesas com o 

transporte dos jogadores em dias de jogos é cobrado separadamente. Os times também 

recebem doações tanto dos moradores do município, quanto de forma mais expressiva, de 

oliveirenses que moram fora. 

 A.M.(2014)45, ex-presidente e ex-jogador do time Santanense, relata a importância do 

futebol para a comunidade oliveirense e também a comunidade rural de Santana: “Pra mim é 

um dos melhores esportes que nós tem [sic]. O que agente mais gosta é o esporte e todo 

mundo gosta também! O futebol tira as pessoas do mal caminho, do gole, de droga, violência 

que tá tudo incluído nisso aí. É uma distração”. 

 Outras figuras do futebol oliveirense também expressam sua opinião a respeito dessa 

modalidade esportiva no município, como o meio de campo do XV de Novembro Futebol 

Clube: “Esporte sempre é importante, é cultura também. Pro município é bom, é incentivo 

                                                 
45A.M. Entrevista concedida à autora em 09 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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pros jovens, pois tira ele [sic] da rua pra não ficar fazendo bagunça. Aí vai jogar bola!” (R.A., 

2014)46” 

 Também E.N.M.(2014)47, que foi jogador do time ideal, durante 20 anos, diz que “o 

futebol em geral é o divertimento que o pessoal tem. Ou é isso, ou é a televisão”. 

 Percebemos a partir desses depoimentos, que o futebol possui para o oliveirense um 

papel que vai além da prática esportiva, pois auxilia no combate aos vícios como drogas e 

álcool. Também evita a violência, promovendo a união, o sentimento de fraternidade. Se 

constitui uma forma de entretenimento e articula a movimentação local, além de não se 

caracterizar como uma atividade temporária, mas que possui visões de futuro, de uma prática 

que perpassa as gerações e é retratado em muitos momentos durante a programação da Boa 

Nova FM. Por incrível que pareça, no ponto de vista do oliveirense o futebol de domingo 

jogado no município é sagrado. Assim como a música que está presente em várias 

manifestações populares, sejam elas festivas ou fúnebres, com cantores desafinados ou 

profissionais, de estilo sacro ou caipira. Neste caso, o importante é cantar. 

 

2.2.4 - Música para os ouvidos, os pés e o coração 

 A música, no âmbito das tradições culturais, está no coração dos oliveirenses, nos 

momentos mais importantes do cotidiano local. Ela se mostra presente nas missas, nas 

procissões e em marchas fúnebres; nos chamados musicais do alto falante paroquial que 

caracterizam cada categoria de mensagem a ser anunciada, nas manifestações do congado, nos 

diversos bailes de forró como por exemplo o Forró de São Judas Tadeu, nas festas, nas rodas 

de viola, de calango48 e na rádio comunitária. 

Os gêneros musicais preferidos pelos oliveirenses são o caipira ou sertanejo de raíz e o 

sertanejo mais moderno, romântico que são sempre acompanhados do som de uma viola. 

Também o forró tradicional que é normalmente instrumentalizado por uma sanfona e um 

violão, cuja principal característica de sua dança são os “dois passos pra lá e dois pra cá”, no 

                                                 
46 R.A.Entrevista concedida à autora em 09 fev. 2014. Vide anexo 19. 
47 E.N.M. Entrevista concedida à autora em 09 fev. 2014. Vide anexo 19. 
48O calango, uma espécie de repente que conjuga frases improvisadas, com rimas, paródias e desafios típicos da 
região da Zona da Mata Mineira é acompanhado de uma sanfona ou acordeón e uma viola. Trata-se de um estilo 
musical e poético que deixa os violeiros com os dedos calejados e os ouvintes da música bastante descontraídos 
diante da diversão ofertada pelas rimas e paródias improvisadas, na maioria das vezes muito engraçadas. 
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estilo “arrasta-pé” que levanta a “poeira do chão”, como nos relata A.M.V.(2014)49: “Eu gosto 

de forró porque só penso em dançar e gosto de sertanejo mais para ouvir porque traz 

sentimentos do passado na maioria das músicas”. 

Como forma de agradar o público ouvinte, a rádio comunitária, sabendo dessa 

tradição, costuma organizar rodas de viola com cantores e tocadores oliveirenses e da região. 

Além disso, os estilos musicais mais tocados nesta rádio são exatamente esses, o forró e o 

sertanejo. 

 Em cada festa pública que acontece na sede do município, sempre há um ou mais 

grupos musicais apresentando seu show. O povo sai das roças e se une aos da área urbana 

para ouvir e dançar, se divertir. São idosos, crianças, jovens e adultos, famílias inteiras que 

permanecem no local enquanto houver música. 

 O oliveirense M.C.(2014)50 sintetiza o que para ele, representa a música, seja pelo 

aspecto do entretenimento, da dança ou do sentimento gerado por ela. Retrata os estilos 

musicais preferidos pelo oliveirense e a tradição da música nos anúncios do alto falante, nas 

bandas de congado, nos bailes de forró e na Corporação Musical de Nossa Senhora da 

Conceição. 

A música pra mim representa uma forma de descontração, seja física ou 
psicológica e também tem o lado romântico que você viaja com o pensamento. 
Tem muito haver pra mim, quando toca músicas no alto falante da igreja para dar 
avisos, quando ouço músicas das bandas de congado. É uma tradição de muitos 
anos. 

 

 Podemos dizer que a música se faz um complemento da vida cotidiana de Senhora de 

Oliveira, como uma trilha sonora necessária a cada acontecimento. Por meio dela, os fatos 

adquirem ênfases sentimentais de caráter romântico, dramático, triste, alegre ou descontraído. 

Esse costume em um contexto comunitário, a partir do momento que sobrevive ano após ano, 

é ensinado e aprendido, além se fazer a identidade de um povo, chamamos de tradição. 

                                                 
49 A.M.V. Entrevista concedida à autora e 27 fev. 2014. Vide anexo 19. 
50 M.C. Entrevista concedida à autora em 27 fev. 2014. Vide anexo 19. 



117 

2.2.5 - A “marvada” pinga 

 A cachaça está presente em diversos momentos do cotidiano de Senhora de Oliveira, 

desde seus primórdios históricos. Como vimos nas bases econômicas do município existem 

alguns alambiques que produzem cachaça artesanal para o consumo interno e da região. Esses 

alambiques atuam na maioria das vezes de forma rudimentar, com pouco ou nenhum recurso 

tecnológico, sem a preocupação com a gastronomização51, a saudabilidade52 ou a valorização 

da origem do produto.  

 A cachaça consumida em Senhora de Oliveira é oriunda também de cidades vizinhas 

como Itaverava e Rio Espera e chega a custar de R$0,50 a R$1,00 a dose. Não é comum se 

ver o consumo de cachaças mais caras, com marcas consolidadas, como Seleta ou Dona Beja 

e sim o consumo de cachaças que são identificadas pelo nome do produtor local ou da região 

e a discriminação da característica do produto como sendo cachaça pura (branca) ou curtida 

(amarela) em tonél de madeira ou que possua a aquisição de alguma essência, fruta etc. 

 Podemos dizer, que a cachaça no âmbito social de Senhora de Oliveira, está 

diretamente relacionada à cientificação da vida cotidiana, que é uma tendência proveniente do 

impacto da ciência na vida social da atualidade como modelo do que é melhor e verdadeiro. 

Exemplo disso são os diversos experimentos de desconstrução gastronônica que modificam 

quimicamente a cachaça líquida em gelatinas, biscoitos, sorvetes e outros tantos alimentos 

que mantém o paladar original. Tal aplicação científica, neste caso, é observada na 

gastronomia molecular que condiz às compreensões dos processos químicos e físicos durante 

a produção da cachaça e suas consequentes transformações, como acontece com a 

medicalização no consumo da bebida associado ao discurso nutricional para abrir o apetite e 

ao discurso médico para curar resfriados (BARBOSA, 2009, p.20-28).A cientificação 

associada ao discurso nutricional e médico pode ser observada em falas e posturas de 

                                                 
51A gastronomização se refere à estetização, ritualização, valorização do sabor e do prazer no ato da ingestão da 
cachaça, o que é observado como uma questão de gosto, cultura e tradição, contribuindo para a mudança de 
status do consumo da bebida, que passa a ser adquirida por um público seleto, muitas vezes nas cachaçarias que 
dispõem de uma vasta quantidade de marcas e preços que chegam a valores bastante elevados (BARBOSA, 
2009, p. 46-49). 
52A saudabilidade se associa a propostas relacionadas ao meio ambiente, maneiras de produção da bebida e 
cultivo da matéria-prima, entre outras responsáveis pela harmonia e equilíbrio, bem-estar e disposição, com o 
foco no corpo e na alimentação, como no caso da cachaça artesanal orgânica que se vale de uma produção 
agroecológica, sem insumos químicos (BARBOSA, 2009, p. 30). 
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locutores e ouvintes da Boa Nova, assim como o hábito de consumo da bebida53, como 

veremos adiante, nos próximos capítulos. 

 O hábito do consumo da cachaça está presente durante todo o tempo da vida do 

oliveirense, que tem na bebida uma questão cultural, tradicional. Jovens, adultos, idosos, 

homens e mulheres degustam a bebida rotineiramente. As crianças que crescem assistindo 

esse hábito aprendem que essa é a cultura. Bebe-se pinga para comemorar, para afastar a 

tristeza ou amenizar a preocupação. A cachaça não se faz presente apenas nos bares e nas 

festas, mas nas residências sempre há um litro ou garrafão da bebida.  

 O oliveirense L.S. (2014)54, consumidor da cachaça, conta porque a bebida é tão 

apreciada por ele e por outros consumidores. 

A cachaça é o divertimento da gente. Se a pessoa tiver numa festa, por exemplo, 
num forró, tem que tomar alguma coisa pra animar um pouco. Uns gostam de uma 
cerveja, outros de uma cachaça. Eu sei que faz mal, mas todo mundo bebe por 
causa do costume e do divertimento, pois quando bebe a cachaça, o álcool sobe pra 
cabeça e a pessoa fica mais alegre.  

Tem gente que não faz amizade com ninguém e a cachaça ajuda a fazer amizade, a 
conversar mais com as pessoas, dá mais coragem, a pessoa fica mais animada, 
falante. Tem uns que fica triste[sic] e outros choram. Outros bebem pra abrir o 
apetite. Tem uns que fica [sic] bravo, nervoso. Tem vários tipos de bêbado.  

 

 A oliveirense M.A.M.(2014)55, de 82 anos, declara por que gosta tanto da cachaça: 

Eu gosto de uma cachaça. Eu tomo uma cachaça, mas é assim... se tiver uma festa 
eu não passo sem beber um golo[sic]. Não bebo refrigerante, não bebo nada, mas a 
cachaça eu se dou [sic] com ela, Deus que me perdoe! Nem suco eu tomo. Eu tomo 
dois copos de cachaça e não fico tonta. Eu me sinto bem, os outros ficam bobo de 
ver! Eles falam que eu sou pior que homem pra beber, mas eu não sinto nada. 
Quando eu bebo eu fico mais feliz, sei lá, eu fico leve. Não vomito nada, nada com 
a cachaça. Eu sinto bem. 

 

 O oliveirense J.S.P.(2014)56, que é proprietário de um bar nos relata o que representa a 

cachaça no município de Senhora de Oliveira. 

                                                 
53 Por vezes, notificamos que em determinado programa, o locutor ora o apresentou alcoolizado ou deixou de ir à 
emissora por estar de ressaca. 
54 L.S.Entrevista concedida à autora em 09 fev. 2014. Vide anexo 19. 
55M.A.M.Entrevista concedida à autora em 09 fev. 2014. Vide anexo 19. 
56J.S.P.Entrevista concedida à autora em 09 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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A cachaça é boa pra quem gosta. Tem gente que bebe pra ficar alegre, mais 
comunicativo. Outros quando bebem brigam, outros choram. Se tiver calor, uns 
bebem pra refrescar e se tiver frio bebem pra esquentar. Ela representa uma porção 
de coisas. A cachaça toda hora ela tá na vida das pessoas de Senhora de Oliveira, 
não tem tempo ruim pra ela não!  

Cada um que bebe se sente de um jeito.  

Ela é uma bebida boa até no preço. A maioria das pessoas do município, desde o 
que ganha menos, consome cachaça. A cerveja é mais cara.  

Eu abro o bar às seis horas da manhã e toda hora chega um querendo cachaça. Eles 
pedem o café branco, que é a cachaça. Não precisa nem levar café de verdade, eles 
querem é cachaça. 

 

 Pelo fato do consumo rotineiro da cachaça ser considerado algo muito comum no 

município de Senhora de Oliveira, há muitos casos de alcoolismo tanto em homens quanto em 

mulheres. Esses casos, de consumo exagerado e sem controle, a própria comunidade 

recrimina, mas não percebe que o problema está no costume que é aprendido desde cedo, 

desde criança. 

 Para a ajuda aos dependentes, o município dispõe de um Grupo de Alcóolicos 

Anônimos – AA, denominado Vida Nova que foi fundado em 13 de abril do ano de 1987. 

Esse é um grupo voluntário de membros que se reúnem para alcançar e manter a sobriedade 

por meio da abstinência total de ingestão de bebidas alcoólicas, entre elas a cachaça. 

Atualmente o A.A. de Senhora de Oliveira possui 150 membros, entre eles 135 homens e 15 

mulheres (G.R.G., 2014)57. 

 Embora o número de membros no AA, possa ser considerado elevado, os oliveirenses 

possuem o consumo da cachaça em sua vida cotidiana, aprendem desde crianças que se trata 

de algo comum e por essa razão talvez não percebam tanto o problema do alcoolismo. 

Percebemos que a cachaça, inserida no contexto de tradições do oliveirense, interfere 

na programação da rádio tanto nas situações em que cria proximidade com o ouvinte diante 

dos pronunciamentos locucionais que envolvem piadas ou comentários sobre a bebida, quanto 

nas que compromete determinada programação pelo seu consumo excessivo. Destacamos que 

tanto o fato da abordagem do consumo da bebida na emissora quanto a presença ao vivo de 

um comunicador alcoolizado representam incentivo e exemplo para quem ouve a 

programação. 

                                                 
57 G.R.G. Entrevista concedida à autora em 21 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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2.3 – Crença como elemento da Fé Cristã 

 A crença é observada como uma manifestação da fé, que por sua vez é um sentimento 

de total convicção em alguma coisa ou alguém. A fé é contrária à dúvida e está intimamente 

relacionada à confiança. Em algumas situações como problemas emocionais ou físicos, 

financeiros ou de outra natureza, ter fé é o mesmo que ter esperança de que o quadro mudará 

de forma positiva, para melhor, como demonstra Libânio (2004, p.7-8) ao dizer que “a fé 

planta-se na linha divisória do problema e da solução. Ora é problema – o termo problema da 

fé – ora é solução – a eterna luz da fé”. 

 O padre L. M. S. (2014)58 pontua que 

só existe a crença porque existe a fé e a fé é maior, vem em primeiro lugar. A fé 
está presente desde quando surgiu a humanidade, do aparecimento do ser humano 
racional sobre a terra, principalmente a partir da percepção da necessidade de 
relacionamento com o “transcendente”, o que independe da compreensão ou do 
entendimento. A fé nos leva também à contemplação do que denominamos 
mistério, enquanto algo desconhecido, mas que acreditamos existir, como é o caso 
de Deus. 

O conceito de fé, deste o catecismo da igreja católica, é considerado uma virtude e 
um dom, ao lado da esperança e da caridade, que são as três virtudes teologais59 da 
doutrina cristã, onde virtude uma ampara a outra. A fé alimenta a esperança e seu 
exercício conduz à caridade. A fé é uma das virtudes, é um dom que vai sendo 
adquirido ao longo da vida. Então diríamos que é um presente na nossa vida! E nós 
podemos pedir ao próprio Deus que venha aumentar essa fé. É uma forma de 
acreditar, muito grande!  

 

 O pastor W.C.C. (2014)60 afirma que a “fé é uma palavra que acabou se misturando com 

outras matérias, mas ela é a certeza das coisas que não se vêem e a prova daquilo que se 

espera”, assim como diz os preceitos da Bíblia Sagrada (1969, p.1049), em Hebreus 11:1: “a 

fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vêem”. 

 É preciso salientar que o direito constitucional garante ao homem a liberdade do culto, 

onde cada pessoa é livre para fazer suas escolhas e sobretudo escolher sua religião ou seita, 

inclusive aderir às práticas religiosas.  

                                                 
58L.M.S.Entrevista concedida à autora em 27 jan. 2014. Vide anexo 19. 
59 Teologais do âmbito da Teologia. 
60W.C.C. Entrevista concedida à autora em 12 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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 O padre L.M.S. (2014)61 evidencia vários tipos de práticas que formam um 

sincretismo religioso: o candomblé, os benzedeiros, as mães de santo, as simpatias. Também 

complementa o raciocínio sobre outros elementos presentes no campo da fé, como as 

supertições e as devoções. 

 Em Senhora de Oliveira essas supertições se apresentam de diversas formas que 

podem ir desde o plantio de pés de Arruda, Comigo Ninguém Pode ou Espada de São Jorge 

para espantar o mau olhado; o ato de colocar o esqueleto da cabeça de um boi com chifres 

exposta na porteira das fazendas para espantar os maus espíritos; até o fato de não se cortar o 

cabelo, fazer a barba, lavar cabeça ou varrer a casa na sexta-feira da Paixão, no pensamento 

de que isso não atrai coisa boa para a vida da pessoa. Os ramos utilizados na procissão de 

Domingo de Ramos, durante a Semana Santa, quando queimados ao fogo, servem como 

amoletos contra tempestades e trovões. As devoções são manifestadas nas procissões, nos 

jejuns, nas promessas feitas aos santos, no louvor à Santa Cruz que é o ato de se pregar uma 

cruz enfeitada com papel crepom ou outro papel decorativo na porta de entrada da residência.  

 Outras manifestações de fé podem ser observadas como a prática da benzeção, que 

intui a cura do corpo ou do espírito, para muitas situações simples ou até aquelas que a 

medicina não encontra a cura, pois “por meio da fé é possível a cura somática (do corpo, do 

físico) e a espiritual (L.M.S., 2014)62”. 

 A relação entre a fé e a cura se faz presente no Brasil, nas mais diversas crenças 

religiosas. O ato de benzer condiz a deitar uma bênção, abençoar. No entanto, existem 

implicações maiores sobre essa palavra quando o ato de invocar bênçãos é feito por aqueles 

chamados benzedeiros, rezadores ou benzedores, que são pessoas de referência em suas 

comunidades, sejam elas rurais ou urbanas que se atribui o poder de curar através das 

bênçãos. Com relação às curas, essas se referem principalmente aos males considerados 

espirituais, como podemos notar pelas informações obtidas no Inventário de Proteção Cultural 

de Senhora de Oliveira (2009, ficha 129). 

a noção de cura dos benzedeiros está associada a uma concepção própria de 
doença. “Cobreiro” é como chamam irritações e feridas que se manifestam na pele 
– frequentemente referente a herpes. “Espinhela caída” são imperfeições na 
posição dos membros ou postura. “Erisipela” se refere a inchaços na pele e 
infecções cutâneas cujo termo médico é o mesmo. “Mau-olhado” é uma doença de 

                                                 
61L.M.S.Entrevista concedida à autora em 27 jan. 2014. Vide anexo 19. 
62L.M.S.Entrevista concedida à autora em 27 jan. 2014. Vide anexo 19. 
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fundo espiritual, colocada por um terceiro. “Sol na cabeça” é uma dor de cabeça 
constante ou enxaqueca, entre outras. Estas não são apenas físicas, mas de natureza 
espiritual, logo exigem a bênção para serem tratadas devidamente. Os métodos de 
benzer variam para cada aflição de acordo com cada benzedor. (...) Mas, de modo 
geral, é possível afirmar que nos tratamentos fundem-se bênçãos e remédios 
caseiros. 

 

 Os tratamentos recomendados pelos benzedores se constituem por orações e remédios 

caseiros como chás de ervas e “embora atualmente a medicina moderna esteja mais facilmente 

disponível em comunidades rurais e urbanas, os benzedeiros ainda são solicitados pela 

população (INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO CULTURAL DE SENHORA DE OLIVEIRA, 

2009, ficha 129)”. 

Procuramos três benzedeiras do município para entendermos o que são exatamente as 

práticas da benzeção. Quais são os rituais e como lidam com essa questão diante da igreja e da 

população. As entrevistadas consideram a atividade da benzeção um dom dado por Deus para 

ajudar a quem tem fé, para fazer o bem às pessoas, como podemos observar nos depoimentos: 

Quando eu descobri esse dom que eu tinha eu pensei: - tenho que chegar perto do 
padre, conversar com ele e colocar o que está acontecendo comigo. O padre daqui, 
que era muito conservador, não me deu apoio na época, aí eu fui num padre de 
Piranga. O padre falou comigo assim: - ó minha filha... isso é um dom muito bom 
que você tem e tem que usar ele só pra fazer a bondade pras pessoas. Aí eu voltei 
pra Senhora de Oliveira e continuei com a minha benzeção (E.P., 2014)63. 

 

Eu benzi hoje o dia inteiro! Pra ser benzedeira tem que ter o dom e tem que ter f., 
porque se a pessoa não tiver fé não sara. A mesma coisa é se a pessoa quer alcançar 
uma graça se tiver fé alcança e se não tiver fé não alcança não. 

Eu confessei com o padre e perguntei se era pecado eu benzer, porque as pessoa 
sara [sic]. Aí ele me perguntou se eu benzia era na macumba e eu falei que não que 
eu detesto e tenho até arrepio. Então ele me falou pra continuar que é muito bom 
salvar, ajudar os irmãos, porque isso é uma ajuda! (M.M.C., 2014)64. 

 

“A Benzeção, quem tiver fé sara, quem não tiver não sara não. (E.M.S., 2014)65”. 

                                                 
63 E.P. Entrevista concedida à autora em 12 fev. 2014. Vide anexo 19. 
64E.P.Entrevista concedida à autora em 12 fev. 2014. Vide anexo 19.65 M.M.C.. Entrevista concedida à autora 
em 12 fev. 2014. Vide anexo 19. 
65 M.M.C.. Entrevista concedida à autora em 12 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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Observa-se que há a gratuidade na prestação do serviço que é afirmada no depoimento 

de E.M.S. (2014)66. 

Quem vai receber a benzeção, eles perguntam o que você quer, quero te dar um 
presente e eu falo: não posso receber nada, disse que faz mal pra gente.. agente tá 
cortando [sic] é pra sarar a pessoa, não pode cobrar. A pessoa também não pode 
agradecer, agente só fala vai com Deus, que Deus te dê muita saúde. 

 

E.P. (2014)67pontua a atividade de benzedeira como sendo a medicina da alma e 

compara esta prática a um mendigo que precisa de ajuda para se reerguer na vida. 

 A prática das benzedeiras faz parte de um contexto cultural repleto de crenças e muita 

fé. Fé na igreja, em Deus e em Nossa Senhora. Fé que cura por meio das mais diversas 

metodologias, visto que os utensílios utilizados durante as práticas variam para cada 

benzedeira, assim como as orações realizadas durante o processo.  

 Como essas, vimos que são diversas as manifestações de fé do povo oliveirense. 

Observamos que a fé se faz presente também em inúmeros momentos da programação da 

rádio Boa Nova, desde comentários a despedidas que finalizam os programas. De outro lado, 

os ouvintes demonstram o quão importante é a fé na vida do oliveirense, em determinada 

predileção por um programa de caráter religioso ou solicitações de participação de 

representantes da igreja, como poderemos notar nos capítulos seguintes. Trata-se de uma fé 

que é construída e ensinada às crianças pelos pais. Uma fé que carrega uma herança católica 

de respeito, confiança e devoção; que agrega supertições e práticas que se caracterizam pelo 

sincretismo; como também está presente nos mais diversos âmbitos da tradição local. Essa é a 

fé dos homens e mulheres de Senhora de Oliveira, integrante de uma raiz cultural que perdura 

ao longo dos anos em decorrência de uma propagação que seque ocorre por meio de uma 

comunicação informal, baseada em atos e conversas.  

 

3 – A comunicação 

 A comunicação é um instrumento de integração, conhecimento, troca e 

desenvolvimento social ou comunitário. As pessoas se comunicam de diversas maneiras, seja 

                                                 
66 E.M.S.. Entrevista concedida à autora em 12 fev. 2014. Vide anexo 19. 
67 E.P.Entrevista concedida à autora em 12 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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por meio da comunicação verbal – oral, que se refere à emissão de palavras e sons; da 

comunicação verbal-escrita nos registros de ideias, observações, informações, sentimentos 

etc, da comunicação não-verbal que são os gestos, as expressões do corpo, a postura e a 

aparência e da comunicação desenvolvida pelos meios tecnológicos. 

 Por meio da comunicação podemos participar de uma vida social ou comunitária, nos 

interar dos assuntos que a circundam, gerar conhecimento, partilhar, compreender e nos fazer 

compreender. Ou seja, ela contribui para o movimento local. 

 Em Senhora de Oliveira a comunicação não acontece ao mesmo tempo que nos 

grandes centros urbanos, pois embora a inserção dos meios de comunicação no município seja 

um pouco mais tardia e alguns utilizados para esse fim ainda não tenham sido experimentados 

pela população, tudo corre a contento, dentro das alternativas possíveis, na velocidade do 

tempo de uma comunidade pacata do interior de Minas Gerais. 

 O município não dispõe de bancas de jornais e revistas, cinemas, emissoras de TV, 

agências de publicidade, jornais e revistas locais ou lan house. Nas ruas não se vê outdoors, 

busdoors ou painéis eletrônicos. No entanto, a vida cotidiana transcorre normalmente. Uma 

população acostumada a difundir informações por meio do boca aboca ou do alto falante 

paroquial, mas a cada ano surge uma nova forma de se comunicar, como por meio de um 

boletim desenvolvido circunstancialmente, pela novidade do facebook ou pela rádio 

comunitária. 

 Seguindo a ordem cronológica da inserção dos meios de comunicação no Brasil, 

apresentamos cada uma das possibilidades que existiram ou existem em Senhora de Oliveira, 

como mostra a tabela 03. 
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TABELA 03 – Ordem cronológica de inserção dos meios de comunicação no Brasil e em 
Senhora de Oliveira, MG 

Meio de Comunicação Ano de surgimento no 
Brasil 

Ano de surgimento em 
Senhora de Oliveira, MG 

Teatro 1564 1915 
Jornal  1808 - 

Revista  1812 - 
Telégrafo  1857 Meados do século XX 

Telefone fixo  1883 1939 
Cinema  1896 1915 
Rádio  1922 1929 

Televisão  1950 1966 
ECT – Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos 

1969 1969 

Telefone móvel - Celular 1990 2008 
Internet 1988  1996 

 
Fonte: Surgimento no Brasil: Burke; Briggs (2004). Surgimento em Senhora de Oliveira: 

Souza (2013) - entrevistas com oliveirenses. 

 

 Podemos notar que a maioria dos meios descritos acima se inseriu no contexto 

oliveirense pelo menos seis anos após seu surgimento no Brasil, com exceção da ECT que foi 

migrada da DCT – Departamento de Correios e Telégrafos para o Brasil inteiro. Alguns meios 

de comunicação nem chegaram a fazer parte desse contexto, como os jornais e as revistas. 

Destaque se confere ao rádio que nesta tese se faz unidade de análise. 

 

3.1- A arte da comunicação teatral como instrumento de entretenimento 

 O teatro, por exemplo, caracterizado por uma manifestação cultural e comunicacional 

que pode mesclar aspectos verbais e não verbais, embora tenha sua origem no século XVI, em 

1564, momento em que o Brasil passa a ser colônia de Portugal, se fez naquela ocasião, a 

forma encontrada pelos padres Jesuítas para a catequização indígena. Entendemos então, que 

além do teatro possuir sua origem na base religiosa, ele possui um fundamento pedagógico, o 

qual é explorado sob o fascínio da imagem representativa. 

 Em Senhora de Oliveira, o início dessas manifestações situa-se no ano de 1915, 

quando embaixo de armações cobertas com lona em praça pública ou em galpões de 



126 

residências eram encenadas peças com temas variados. Os professores de teatro eram 

voluntários e os atores, dentre eles muitos jovens e crianças, eram moradores do município. 

Os figurinos eram luxuosos e a divulgação ficava a cargo dos professores, do padre e até da 

polícia. As peças eram oferecidas gratuitamente aos expectadores e ao final de cada 

apresentação sempre havia um forró que contribuía com o sucesso do entretenimento. Mas os 

atores foram crescendo, saindo de Senhora de Oliveira para estudar, se mudando para outras 

cidades e por essa razão, a equipe foi ficando desfalcada e as manifestações nesse formato aos 

poucos foram se acabando (SOUZA, 2008, p.13). Posteriormente, as apresentações que eram 

inspiradas em livros de teatro, passaram a acontecer no salão paroquial. Seguiam a tradição do 

forró como forma de encerramento e contavam com a presença efetiva do pároco da época, 

considerado pelos depoentes como um incentivador do teatro oliveirense, sobretudo nos temas 

religiosos, como a Via Sacra. Data-se sua extinção no ano de 1968 (SOUZA, 2008, p.16). 

 Entende-se que o teatro era um grande evento para os moradores do município, o que 

era resultante de uma série de fatores, como a pompa dos figurinos, a divulgação feita por 

personalidades de grande importância local, o forró visto como um estilo musical bastante 

prestigiado culturalmente e a presença da figura do pároco em cada apresentação, uma 

personalidade que envolvia certo paternalismo e representação da religiosidade popular ao 

mesmo tempo. 

 Enquanto isso, na zona rural do município, o teatro também se fazia ativo. Relatos 

apontam manifestações na comunidade rural de Santana, os quais aconteciam na Fazenda do 

Funil e se extinguiram no ano de 1919. Também na comunidade do Ribeirão, onde o teatro 

teve seu início na Fazenda do Ribeirão que era localizada próximo ao Córrego do Espinho, no 

ano de 1937, tendo contribuído com muitas uniões matrimoniais que tiveram suas histórias 

provindas dessas apresentações (SOUZA, 2008, p.13-14). 

 Constatou-se que as encenações teatrais na área rural de Senhora de Oliveira 

declinaram acentuadamente no final da década de 1950, com os rumores da chegada da 

televisão no Brasil e posteriormente, em 1966, momento em que a população oliveirense 

passa a se reunir nas residências que possuíam o aparelho televisivo para se entreterem de 

uma nova forma. Especificamente, na comunidade do Ribeirão, o rádio também teve um 

papel significativo nesse processo de declínio, na década de 60, como nos conta o oliveirense 
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R.L.S.(2014)68. Acredita-se que em outras comunidades rurais também tenha ocorrido o 

mesmo. 

Um outro fato que contribuiu para essa diminuição gradativa do teatro foi a construção 

da Igreja Matriz, na década de 196069, pois para a aquisição de dinheiro destinado às obras, 

houve uma grande mobilização que envolveu toda a comunidade. Eram rezas, leilões de 

doces, comidas típicas, ovos e animais; tudo seguido de um grande forró para a geração da 

renda (SOUZA, 2008, p.15).  

 Atualmente, as manifestações de teatro em Senhora de Oliveira podem ser observadas 

somente nas apresentações das bandas de congado, pois, segundo o padre LM.S. (2014)70, as 

encenações religiosas da Semana Santa, como a Via Sacra de Jesus, as quais também eram 

representadas em praça pública, não estão mais acontecendo, mas há a intenção que tais 

manifestações teatrais voltem a ocorrer. Outras formas não são mais identificadas.  

Ressalta-se que entre o período de fevereiro do ano de 2008 a novembro de 2011, 

grupos de teatro se fizeram presentes no município, por meio da iniciativa voluntária de um 

casal graduado em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, como nos 

informa a oliveirense M.M.A. (2014)71. Nesse período dois festivais de teatro foram 

promovidos pelos idealizadores dos grupos, sendo o primeiro de 26 a 29 de novembro de 

2011 e o segundo de 07 a 10 de abril do mesmo ano. Os grupos acabaram depois que o casal 

de professores se mudou para a cidade de Mariana-MG. 

A Oliveirense Z.C.G. (2014)72, ex-membro do grupo de teatro nos relata seu 

sentimento em relação ao fim das manifestações teatrais.  

Eu senti emoção e tristeza muito grande porque não teve mais teatro. O teatro me 
mudou muito, porque eu ficava muito em casa e não me distraía. Eu já tinha esse 
desejo de fazer teatro desde criança, quando morava na roça. Tinha a noção, a 
vontade de fazer o teatro, pois via na televisão. Então agente conseguiu fazer teatro 
em Senhora de Oliveira e eu fiquei muito feliz, mas depois acabou, só que não 
acabou a esperança.  

                                                 
68R.L.S. Entrevista concedida à autora em 21 fev. 2014. Vide anexo 19. 
69 De acordo com o Livro do Tombo (s/d, No 2, p.45) da Igreja Católica de Senhora de Oliveira, a Igreja Matriz 
de Nossa Senhora da Oliveira teve o início de suas obras no dia 13 de Maio de 1963, segundo anotações do 
próprio Monsenhor José Justiniano, benfeitor da Paróquia na ocasião. 
70. L.M.S.Entrevista concedida à autora em 27 jan. 2014. Vide anexo 19. 
71 M.M.A Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. Vide anexo 19. 
72 Z.C.G. Entrevista concedida à autora em 23 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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Eu sempre converso com os colegas que faziam teatro e tô sempre falando nisso. 
Sempre ando com uma caneta e um papelzinho escrevendo algumas peças para ver 
se agente consegue atuar de novo, mas falta quem oriente. O teatro me faz muito 
bem!  

As peças de teatro, consideradas como um grande evento nas ocasiões mais remotas de 

Senhora de Oliveira, no tempo em que não haviam muitas formas de entretenimento, se 

destacavam pela presença da religião católica, da cultura musical e da culinária típica. O 

interessante é que, à medida que seus atores cresciam e se mudavam do município, à outras 

crianças não eram garantidas as mesmas práticas, talvez porque não houvessem crianças em 

idade de encenar ou porque não houvesse interesse em uma continuidade. O certo é que a 

televisão, juntamente com a mobilização popular em prol de um bem comum tão valorizado 

em Senhora de Oliveira como a construção da igreja matriz que por sua vez representa a 

religiosidade local, foram fundamentais para o desvio do interesse do oliveirense pela 

atividade teatral e seu consequente fim, na ocasião. O que se vê de manifestação atual, se 

constitui um resquício de outrora, como uma afinidade pela arte ainda viva. 

 

3.2- Jornais e revistas sem presença demarcada 

 No âmbito da comunicação impressa, os jornais e as revistas se constituem por 

importantes meios de difusão de mensagens dos mais diversos gêneros.  

 Por outro lado, a primeira revista a se inserir no contexto nacional, ano de 1812, na 

cidade de Salvador – BA, recebeu o nome de “As Variedades ou Ensaios de Literatura” e esta 

possuía temas cultos em seu conteúdo (NASCIMENTO, 2002, p.15). 

 Ambos os meios de comunicação impressa, jornais e revistas, não fazem parte do 

cenário oliveirense, ao que se refere às publicações locais. O que o município dispõe são 

poucas assinaturas desses meios (SOUZA, 2008, p.22-23). 

 Evidencia-se que no ano de 2007, Souza (2008, p.22-23) realizou uma pesquisa a fim 

de averiguar os meios de comunicação (incluindo os impressos – jornais e revistas) inseridos 

na ocasiãoem Senhora de Oliveira e este trabalho foi utilizado como forma de comparação 

com os mesmos meios impressos que se fazem presentes no município no ano de 2014. 

Sobre os jornais, também utilizados por alguns locutores da rádio Boa Nova como 

fonte de conteúdo, podemos observar no quadro 02 que, em relação ao ano de 2007, o número 
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de jornais impressos lidos em Senhora de Oliveira cresceu consideravelmente no ano de 2014, 

principalmente naqueles que se referem à política ou comércio. Nota-se que jornais 

expressivos como o Estado de Minas e o Correio da Cidade, que trazem em seu conteúdo uma 

gama vasta de notícias e informação em diversos cadernos, deixaram de ser recebidos. Outros 

jornais que não estavam no contexto oliveirense no ano de 2007, se fazem presentes em 2014, 

como o jornal Super, de caráter informativo sensacionalista, que é adquirido por R$0,25 e 

chega ao município diariamente pelas mãos do taxista L.R.G.(2014)73. 

                                                 
73 L.R.G. Entrevista concedida à autora em 23 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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QUADRO 02 – Jornais impressos inseridos no município de Senhora de Oliveira e o 
número de leitores nos anos de 2007 e 2014 

 
Jornal Local de 

origem 
Caráter 
do meio 

Forma de 
distribuição 

Número 
de 

assinantes 
em 2007 

Número 
de 

assinantes 
em 2014 

Destino em de 
Senhora de 

Oliveira 

Estado de 
Minas 

Belo Horizonte 
– MG 

Regional Assinatura 2 - Moradores 

Correio da 
Cidade 

Conselheiro 
Lafaiete – MG 

Regional Assinatura 3 - Pref. Municipal, 
Câmara dos 
Vereadores, E. 
E. Quinzinho 
Inácio 

Barbacena Barbacena – 
MG 

Regional Gratuita 4 - Polícia Militar, 
Pref. Municipal 
e moradores 

Tribuna de 
Piranga 

Piranga – MG Local  Gratuita 5 - Polícia Militar, 
Pref. Municipal 
e moradores 

Comércio 
Informativo 

Belo Horizonte 
– MG 

Regional Gratuita 1 40 Pref. Municipal, 
Câmara dos 
Vereadores e 
comércio local 

Betim para 
o povo 

Betim – MG Regional Gratuita 1 - Prefeitura 
Municipal 

Cidade Viva Itabirito – MG Regional Gratuita 1 - Prefeitura 
Municipal 

Voz de 
Congonhas 

Pref. Municipal 
de Congonhas 
do Campo 

Regional Gratuita 1 - Prefeitura 
Municipal 

Conhece-te 
a ti mesmo 

Conselheiro 
Lafaiete – MG 

Regional Gratuita 1 2 Prefeitura 
Municipal e 
Moradores 

Jornal da 
UFV 

Universidade 
Federal de 
Viçosa 

Regional Gratuita 1 1 Prefeitura 
Municipal – 
EMATER 

Jornal da 
Câmara 

Brasília –DF Nacional Gratuita 1 1 Câmara dos 
Vereadores 

Jornal do 
Senado 

Brasília – DF Nacional Gratuita 1 15 Pref. Municipal 
e Câmara dos 
Vereadores 

O Correio Conselheiro 
Lafaiete –MG 

Regional Assinatura - 2 Prefeitura 
Municipal 

Super Belo Horizonte 
- MG 

Regional Assinatura - 8 Moradores 

Jornal Cana São Paulo - SP Nacional Assinatura - 1 Destilaria 
Junivan 

  TOTAL:  22 70  

Fonte: Correios de Senhora de Oliveira (C.F.R., 2014)74. 
                                                 
74C.F.R., funcionário dos Correios de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à autora em 17 mar. 2014. 
Vide anexo 19. 
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Com relação às revistas, a maioria destina-se a um público segmentado devido ao 

estilo de cada uma delas que pode ser notícia, jornalístico, comercial, religioso, esportivo, 

esotérico ou de entretenimento. As revistas que circulam no contexto de Senhora de Oliveira, 

como mostra o quadro 03, apresentaram uma diminuição no número de leitores entre os anos 

de 2007 e 2014. No caso da revista Isto é e Conheça a ti mesmo e outras como Contigo, CNT 

e AMM deixaram de ser lidas. Algumas ainda se mantiveram estáveis. No caso das revistas 

Aparecida e Canção Nova, que tiveram um considerável crescimento em número de 

assinantes nos últimos anos, estas trazem consigo boletos de contribuição mensal dos 

católicos. E, em Senhora de Oliveira, como vimos que a população em sua maioria é católica, 

essa contribuição é feita sistematicamente, quase que como um dízimo, uma oferta à igreja e a 

partir dela, brindes são enviados aos contribuintes, como terços, medalhas, calendários, 

livretos de oração, cartões etc. Esses brindes contribuem para a manutenção do leitor e a 

publicidade boca a boca da revista no município. Outras revistas inseridas no contexto em 

questão, no ano de 2014, como a Petros, Cana Mix, Alcoobras e NT Transporte possuem 

conteúdo específico referente ao setor petroleiro e dos trabalhadores da Petrobrás, no caso da 

Petros e as demais se referem ao segmento da produção de álcool de cana-de açúcar nas 

destilarias do país. 

 O que o município de Senhora de Oliveira produz em termos de comunicação 

impressa são os boletins informativos de caráter político partidário que são distribuídos 

periodicamente nas residências durante as campanhas eleitorais e também na administração 

pública. Estes são utilizados para demonstrar as benfeitorias municipais realizadas no 

município pelo candidato a prefeito eleito e se valem como ferramenta de marketing pessoal 

para candidaturas futuras. 

 Os boletins da atual administração denominados “Novos Tempos, Novos Rumos” 

possuem uma tiragem de 2.000 exemplares sem uma periodicidade pré-determinada porém, 

normalmente é distribuído a cada três meses, segundo a jornalista F.S.A.(2014)75, responsável 

pelos boletins da administração municipal de Senhora de Oliveira.  

Atualmente, por meio da internet pode-se ler os jornais e as revistas e, talvez, esse seja 

o motivo de muitos dos meios de comunicação que chegavam ao município de Senhora de 

Oliveira no ano de 2007, não se manterem presentes em 2014 ou se manter com o mesmo 

número de leitores.  
                                                 
75F.S.A. Entrevista concedida à autora em 26 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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QUADRO 03 – Revistas impressas inseridas no município de Senhora de Oliveira e o número 
de assinantes nos anos de 2007 e 2014 

 
Revista Caráter Forma de 

distribuição 
Número de 
assinantes 
no ano de 

2007 

Número de 
assinantes 
no ano de 

2014 

Destino em 
de Senhora 
de Oliveira 

Contigo Entretenimento Assinatura 1 - Moradores 
Isto é Informativo Assinatura 4 1 Moradores 
TV Escola Educativo Assinatura 6 6 Moradores 
Seleções 
Reader’s Digest 

Comercial Assinatura 3 4 Moradores 

Aparecida Religioso Assinatura 30 80 Moradores 
Canção Nova Religioso Assinatura 10 30 Moradores 
Conheça a ti 
mesmo 

Auto-ajuda Assinatura 3 1 Moradores 

CNT Informativo Gratuita 1 - Prefeitura 
Municipal 

JGA Gente Informativo Assinatura 1 1 Moradores 
Encontro Religioso Gratuita 1 1 Prefeitura 

Municipal 
AMM – 
Municípios das 
Gerais 

Informativo Gratuita 1 - Prefeitura 
Municipal e 
Câmara dos 
vereadores 

Seguridade 
Social 

Informativo Gratuita 1 1 Prefeitura 
Municipal 

CONASEMS Informativo Gratuita 1 1 Prefeitura 
Municipal 

Petros Informativo Gratuita - 3 Moradores 
Cana Mix Informativo Assinatura - 1 Destilaria 

Junivan 
Alcoobras Informativo Assinatura - 1 Destilaria 

Junivan 
NT Transporte Informativo Assinatura - 1 Destilaria 

Junivan 
 TOTAL:  63 132  

Fonte: Correios de Senhora de Oliveira (C.F.R., 2014)76. 
 

Atualmente, por meio da internet pode-se ler os jornais e as revistas e, talvez, esse seja 

o motivo de muitos dos meios de comunicação que chegavam ao município de Senhora de 

Oliveira no ano de 2007, não se manterem presentes em 2014 ou se manter com o mesmo 

número de leitores.  

                                                 
76C.F.R., funcionário dos Correios de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à autora em 17 mar. 2014. 
Vide anexo 19. 
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 3.3-Depois do telégrafo, nunca mais em tropa de mulas 

 O telégrafo é caracterizado por um sistema de transmissão de mensagens para pontos 

distintos geograficamente por meio de sinais de ondas hertzianas no caso do telégrafo sem fio 

ou por cabos imersos no fundo do mar, para o telégrafo submarino. Tatsch (2003, p.26) relata 

que “funcionavam enviando os sinais elétricos através dos cabos. Na ponta receptora, agulhas 

magnéticas (eletroímãs) soletravam a mensagem assinalando as letras até formar a mensagem 

completa”, isto é, por meio do telégrafo podem ser transmitidas informações de forma 

impressa ou pictórica. 

O telégrafo comum, com fio, era observado como um gato com o rabo muito comprido 

que, quando se puxa o rabo em Nova York, o gato miava em Los Angeles. O telégrafo sem fio 

era a mesma coisa, só que sem o gato (SAITO et al, online) 

 No Brasil, se uma mensagem fosse conduzida por tropeiros, levando-se em conta que 

uma tropa de mulas andava uma média de 30 quilômetros por dia, podemos perceber que uma 

carta comum encaminhada do Rio de Janeiro para São Paulo levaria uma média de 15 dias 

para chegar ao destinatário e se as mulas estivessem em marcha forçada, cerca de 8 dias. Ou 

de outra forma, pelo transporte marítimo Rio-Santos-São Paulo, a mesma carta chegaria em 

menos de uma semana ao destino (SPINOLA, s.d.). Por isso, não se torna difícil imaginar o 

impacto que a invenção do telégrafo causou. 

Inaugurado no Brasil em 11 de março de 1852, o telégrafo teve em seu marco inicial a 

instalação da linha telegráfica entre a Quinta Imperial e o Quartel do Campo, no Rio de 

Janeiro.  

Também é importante salientar que antes da implantação dos primeiros 
radiotransmissores dos Correios brasileiros, todo o tráfego telegráfico fluía por 
linhas aéreas, que uniam as cidades mais desenvolvidas dos estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Além de que antes da telefonia surgir, as 
cidades eram servidas pela telegrafia, que era, e para algumas regiões muito 
remotas ainda é, o único meio de comunicação (SAITO; et al, online). 

 

 Em Senhora de Oliveira o telégrafo foi instalado em meados do século XX77, 

juntamente com os serviços de correios – DCT (Departamento de Correios e Telégrafos). Este 

possuía um cabo que ligava Senhora de Oliveira à cidade de Piranga, Senhora de Oliveira à 

Rio Espera, Rio Espera à Lamim e Rio Espera à Cipotânea, se constituindo pelo serviço dos 

                                                 
77 A data exata não foi identificada, pois não há registro documentado nos Correios. 



134 

telegramas, ou seja, de mensagens escritas, transmitidas pela telegrafia e entregues aos 

destinatários. 

 O ex-funcionário do DCT, E.P.M. (2014)78, em Senhora de Oliveira, relata como foi o 

período dos telégrafos no município: 

O telégrafo para nós aqui era o ponto de comunicação melhor que agente tinha, 
pois era comunicado pelo telefone e pelo Morse. Mas aqui em Senhora de Oliveira 
não tinha o Morse e o município de Piranga que passava essa comunicação na 
época. Agente tinha o livro de mensagens de morte ou casamento, qualquer 
mensagem que fosse solicitada tinha um modelo, até para o comércio. O modelo 
era para todo mundo, agente só acrescentava alguma outra informação que fosse 
necessária. As pessoas ficavam felizes, pois queriam ver suas mensagens escritas, 
documentadas e quando não recebiam um telégrafo, fosse de uma parabenização 
pelo aniversário ou convite de casamento, ficavam até com raiva, pois não queriam 
ser comunicadas só verbalmente. 

 

 Atualmente, com tantas inovações tecnológicas, os telegramas quase não são mais 

solicitados, pois existe o telefone, os e-mails, as redes sociais e as mensagens de texto que 

podem ser enviadas diretamente dos telefones celulares, como nos informa o funcionário dos 

Correios, C.F.R.(2014)79: “Hoje em dia são solicitados telegramas só para cumprimento de 

formatura, só. Não tem demanda de telegrama mais. De uns anos pra cá caiu muito mesmo.” 

Enfim, as maneiras de se fazer comunicação e interação estão cada vez mais acessíveis 

e viáveis. A distância parece não mais existir, pode-se enviar uma mensagem a qualquer 

tempo e para qualquer espaço geográfico e esta ser recebida imediatamente. 

 

 3.4-Telefone fixo para todos, do coronel ao povo 

 No Brasil, o primeiro telefone entra em operação no ano de 1877, porém, este fora 

instado na residência do imperador Dom Pedro II, no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da 

Boa Vista, atualmente o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mas oficialmente, os primeiros 

telefones foram instalados em 1883, também na cidade do Rio de Janeiro (SENAC, 2009, 

p.20). Na ocasião eram cinco centrais telefônicas cada uma com capacidade para 1.000 linhas 

e uma linha interurbana que ligava o Rio de Janeiro à Petrópolis. A primeira empresa 

responsável pela telefonia fixa foi a Brazilian Telephone Co., incorporada posteriormente à 
                                                 
78 E.P.M. Entrevista concedida à autora em 12 fev. 2014. Vide anexo 19. 
79C.F.R.Entrevista concedida à autora em 17 mar. 2014. Vide anexo 19. 
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Brasilianische Elektrizitäts Gesellschaft, que possuía uma sede emBerlim e obteve uma 

concessão de 30 anos para a prestação dos serviços (RIBEIRO, 2013, p.13-14). 

Em nosso cenário de Minas Gerais, no pequeno município de Senhora de Oliveira, o 

primeiro telefone fixo, instalado na Fazenda do Trovão, localizada na comunidade rural de 

Prudentes, foi cedido ao Coronel chamado Chico Inácio, no ano de 1939 (I.N.M., 2014)80. 

Chico Inácio era representante político de Getúlio Vargas na região e essa tática era conhecida 

como coronelismo, o que lhe permitia alguns privilégios, como ter um telefone instalado na 

sua residência para que fossem reportados os acontecimentos do governo Vargas ao povo 

oliveirense. O coronel também solicitava pelo telefone pedidos de ordem comunitária como 

médicos, por exemplo. Quando chegava um juiz ou um novo delegado na Comarca de Piranga 

ele era o primeiro a se notificar e retransmitir a informação em Senhora de Oliveira. 

Em pesquisa realizada no ano de 2007, uma contagem de contas telefônicas recebidas 

pelo Correio permitiu perceber que totalizavam-se 250 linhas telefônicas instaladas na sede do 

município (SOUZA, 2008, p.18). Dados referentes ao ano de 2013 mostram um crescimento 

que quase dobra esse número. De acordo com informações obtidas junto à assessoria de 

relações com o usuário da ANATEL (2014b), o município de Senhora de Oliveira possui 463 

telefones fixos instalados sendo que desses 353 encontram-se em serviço (incluem-se os 

telefones públicos) e 332 telefones individuais em serviço. Também há quatro telefones 

populares inseridos no AICE81, que é um plano de telefone popular, ou seja, uma linha de 

telefone fixo com tarifas reduzidas para as famílias inscritas no Cadastro Único do Governo 

Federal. 

 Existem ainda telefones públicos instalados nas comunidades rurais e sobre eles a 

Anatel (2014) informa que Prudentes possui dois ativos, Santana um e Casinha um. 

 Para todas as linhas instaladas no município a empresa responsável é a 

TELEMAR/MG, atual OI e o DDD local é o 31. Destaca-se que os prefixos do município, em 

geral, correspondem aos números iniciais 3755-XXXX. Quanto à lista telefônica, esta é 

composta por sete páginas apenas em tamanho14 X 21cms. Há uma segunda lista, organizada 

pelos próprios moradores, cuja identificação dos números telefônicos se apresenta sob a forma 

                                                 
80 I.N.M. Entrevista concedida à autora em 24 fev. 2014. Vide anexo 19. 
81 Pelo Plano AICE, e m valores atuais, a família paga uma taxa de R$15,00 por mês e tem direito a 90 minutos 
de ligações para outros telefones fixos na mesma cidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Berlim
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de como seus assinantes são conhecidos localmente, ou seja, por apelidos ou associados aos 

nomes e sobrenomes de suas famílias, o que facilita a consulta. 

 A maioria das residências da área rural do município possue dificuldades para 

instalação de telefones fixos e outras tecnologias por razões geográficas. No entanto, a 

comunicação acontece por meio de recados, isto é, pelo boca a boca, ou ainda, quando alguém 

vai à sede e de lá concretiza seus contatos via telefone ou por outra forma . 

 Atualmente, com o suporte da internet, a telefonia se expande a cada dia. É possível se 

efetuar ligações via internet pelos sistemas VoIP, isto é, Voz sobre IP82 ou Voz sobre Frame 

Relay, pois a tecnologia vem contribuindo com a comunicação e as formas de interação entre 

as pessoas. Por meio dela muitos programas destacam-se na missão de utilizar a internet como 

forma de transmissão de voz, como o Skype. Também começam a ser criados os ATAs - 

Adaptadores para Telefones Analógicos que são dispositivos que possibilitam a conexão de 

um telefone fixo à internet (RIBEIRO, 2013, p.19 

 Embora Senhora de Oliveira seja um município relativamente pequeno em termos de 

número de habitantes, a tecnologia, sempre que possível, se mostra presente nas mãos de uns 

e/ou de outros que acabam por difundir no local o que há de modernidade em termos de 

comunicação, o que não tarda, se espalha rapidamente sob forma de aquisição. 

 

 3.5- Um filme sem voz em exibição no cinema 

 O cinema chegou ao Brasil no ano de 1896, mais especificamente no Rio de Janeiro 

por meio dos aparelhos de projeção cinematográfica. O primeiro filme foi exibido numa sala 

da rua do Ouvidor, também na capital carioca, cuja máquina de projeção era uma 

Omniographo que funcionou durante três semanas aproximadamente (RAMOS, 2000, p.307). 

 Em 1898 aconteceram as primeiras filmagens, mais precisamente em 19 de junho, 

quando Afonso Segreto filmou a entrada da baía de Guanabara a bordo do paquete francês 

Brésil. Somente em 1907, com o advento da energia elétrica nas cidades, o comércio 

cinematográfico começou a se desenvolver com a produção, exibição e importação de filmes 

(SOUZA, 2004, p.88). 

                                                 
82Voz sobre IP significa, em inglês Voice over IP. 
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 Em 1915 os moradores de Senhora de Oliveira puderam experimentar os atrativos de 

um cinema. Inicialmente as exibições eram de filmes mudos com temas sacros que 

aconteciam em praça pública, com lona sob armação. No ano de 1937 noticia-se a existência 

de um cinema de propriedade particular que funcionava por tempo determinado no salão 

paroquial da igreja católica, pois de vez em quando esse cinema deslocava para fazer 

exibições de filmes em outras cidades e depois retornava ao contexto oliveirense. Nessa 

ocasião, os filmes também eram mudos e de diversos estilos, mas ainda se destacavam os 

filmes cristãos. As chamadas publicitárias para as sessões de cinema eram realizadas por meio 

do sistema de alto falantes da igreja católica e as entradas eram cobradas. Tanto a data do fim 

do cinema quanto o motivo da ocorrência deste fato são desconhecidos (SOUZA, 2008, p.12-

13).  

 Percebemos que o cinema e o teatro andavam juntos em Senhora de Oliveira, pois 

ambos aconteceram na mesma época. Pode-se imaginar que a arte cinematográfica ou da 

encenação era admirada pelos moradores que ora estavam encenando suas peças, ora se 

faziam expectadores de filmes. E, em termos de aceitação do público expectador, tanto os 

temas sacros dos filmes quanto a participação da igreja nas exibições nos chama a atenção, o 

que reforça o quão importante é a religião na vida cotidiana desse povo desde os primórdios 

do município. 

 

 3.6-Torre, parabólica ou assinatura. Tudo para ver televisão! 

 A televisão, como o rádio, é um meio de comunicação coletiva capaz de atrair em suas 

programações grandes contingentes populacionais. No Brasil, ela chega pelas mãos de Assis 

Chateaubriand, exatamente no dia 18 de setembro de 1950. O Brasil foi o primeiro país da 

América do Sul e o quarto do mundo a implantar a televisão (PIZZOTTI, 2003, 

p.253).Embora o país ainda esteja passando por um processo de transição para a transmissão 

digital que proporciona uma melhor qualidade de som e imagem, a televisão cresce a cada dia 

e representa um papel importante na cultura do povo brasileiro, pois atualmente se é possível 

assistir a televisão de diversas maneiras, o que demonstra uma convergência do meio:  

Televisão no celular. Televisão pela linha telefônica. Pela internet. Pela tomada de 
energia elétrica. Pela rede sem fio WiMax. No iPod. No computador. No carro, no 
trem, no barco e no metrô. Por todas as redes, em qualquer lugar e em todos os 
dispositivos (CRUZ, 2008, p.56). 
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 Em Senhora de Oliveira a televisão se fez um pouco mais tardia, pois chegou no ano 

de 1966. Nesta ocasião, somente três residências possuíam o aparelho televisivo, o que era 

motivo de muitas reuniões de pessoas para assistirem juntas às programações, assim como na 

chegada do rádio (SOUZA, 2008, p.19).   

A sede do município dispõe de uma torresituada no alto de uma montanha que permite 

a transmissão de sons e imagens para os aparelhos televisores. Por meio dela é possível se ter 

acesso aos canais abertos que são quatro: Rede Minas, canal 7; Alterosa - SBT, canal 11; 

Globo, canal 9 e Band, canal 13. Os canais abertos só são possíveis de serem transmitidos aos 

moradores da área urbana por estarem próximos à torre (EQUIPE TV, 2009).  

 Em termos de TV por assinatura, com tecnologia digital em som e imagem, o 

município possui contrato com a OI TV e com a SKY para uma diversidade de canais, num 

total de 200, dependendo do pacote de assinatura.Conta P.A.P.C. (2014)83, que a“Oi TV 

chegou no município em 2013 e tem umas 200 assinaturas. A Sky já existia em data estimada 

de 1992”. Outras instalações em caráter clandestino também existem neste cenário. São 

aproximadamente 50 instalações clandestinas da Claro, segundo informações obtidas por 

I.L.A.L. (2014)84. 

Dados oficiais da Anatel (2014) mostram que em relação ao serviço de TV por 

assinatura, a quantidade de assinantes ativos em janeiro de 2012 era de 19 pessoas e em 

dezembro de 2013, 41 pessoas. Entretanto, esse número cresce a cada mês, pois existem 

diversas assinaturas de forma clandestina no cenário. 

Os moradores que não possuem TV por assinatura tendem a adquirir antenas 

parabólicas para a transmissão das imagens, inclusive na área rural. Por meio das parabólicas  

é possível o acesso aos canais Globo, SBT, Record, Record News, Rede TV, Band, Esporte 

Interativo, BRZ, Gazeta, Cultura, Futura, TV Escola, TV Brasil, Educativa Paraná, TV 

Senado, TV Câmara, NBR, TV Aparecida, Canção Nova, Século XXI, Rit, Rede vida, Canal 

21, Terra Viva, Canal Rural, Agro Canal, Canal do Boi, Novocanal, Shoptime, Polishop, 

Embratel.  

                                                 
83 P.A.P.C. Entrevista concedida à autora em 11 fev. 2014. Vide anexo 19. 
84 I.L.A.L. Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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Em pesquisa realizada no ano de 2007 existiam mais de 1000 antenas parabólicas 

instaladas nas residências de Senhora de Oliveira tanto na área urbana quanto na rural 

(SOUZA, 2008, p.20). Atualmente, estima-se que haja 1800 antenas.  

 O representante e instalador de antenas parabólicas e canais digitais no município de 

Senhora de Oliveira, P.A.P.C. (2014)85 conta que devido ao fato da inserção das TVs digitais 

por assinatura, a instalação de parabólicas reduziu acentuadamente.   

Parabólica teve um tempo de auge aqui, não tinha outra opção. Ou tinha parabólica 
ou não tinha como ver televisão, o sinal era muito ruim para quem não morava 
perto da torre de transmissão. Quando chegou a TV digital, que tem muitos canais, 
todo mundo quer é ela. 

 

 A televisão para o oliveirense não é só uma forma de entretenimento, mas de obtenção 

de informações de diversos âmbitos e principalmente de interação e aproximação, assim como 

acontece nos correios que propõe soluções que aproximam e conectam pessoas e 

organizações, de modo a encurtar distâncias. 

 

 3.7- Além do leva e traz da ECT  

 As pessoas sempre trocaram informações, se interagiram de uma forma ou de outra, 

praticaram o intercâmbio de recados, bilhetes e sobretudo de cartas por meio da escrita. As 

cartas eram conduzidas a longas distâncias, o que deu origem aos serviços postais.  

A instituição da atividade postal regular no Brasil se deu em 25 de janeiro de 1663 
quando foi criado os correios do Brasil. E, somente em 1929, foi elaborado o 
Código Postal Universal que viria a legislar e apresentar soluções para os 
problemas postais modernos, o que deu início a uma nova era na história dos 
Correios. No Brasil, no ano de 1931, foi criado o Departamento de Correios e 
Telégrafos - o DCT, subordinado ao Ministério da Viação e Obras Públicas. E, no 
mesmo ano, criou-se o Correio Aéreo Militar, que deu origem ao Correio Aéreo 
Nacional, permitindo a remessa de correspondências a lugares quase inatingíveis 
(CORREIOS, s.d.). 

 

 Os setores produtivos do Brasil se desenvolviam a cada dia e isso demandava uma 

reestruturação do serviço postal por meio de uma modelo mais moderno que o DCT, que se 

adequasse à nova realidade do país e as necessidades dos usuários. Nessa circunstância, foi 

                                                 
85 P.A.P.C. Entrevista concedida à autora em 11 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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inaugurado no dia 20 de março de 1969, pela Lei no 509/69, a ECT - Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos. A ECT se constituía por uma empresa pública vinculada ao Ministério 

das Comunicações que surgia com uma proposta além dos serviços postais, pois também 

atuaria como agente social do Governo, efetuando o pagamento de pensões e aposentadorias; 

distribuição de livros escolares; no transporte de doações em circunstâncias de calamidade; 

campanhas de aleitamento materno; treinamento de jovens carentes e em inúmeras outras 

situações (CORREIOS, s.d.). 

 Atualmente os correios também possuem o serviço de correspondente bancário do 

Banco do Brasil. 

 Prestando todos esses serviços, o município de Senhora de Oliveira dispõe de uma 

agência da ECT que tem como data de inauguração a mesma data de criação da ECT no ano 

de 1969 e como Banco Postal, iniciou suas atividades em 17 de dezembro do ano de 2003, 

contribuindo com os aspectos sociais, econômicos e comunicacionais do município, como nos 

informa C.F.R. (2014)86. 

 

 3.8-Meu amigo celular 

 O telefone móvel é um aparelho de comunicação que funciona por meio de ondas 

eletromagnéticas que possibilitam a transmissão bidirecional de voz e dados em determinada 

área geográfica que se encontra dividida em células, motivo pelo qual chamamos essa 

tecnologia de celular. Cada uma dessas células atua como uma antenas de transmissão e 

recepção de sinais (SIQUEIRA, 2008, p.61). 

 Hoje é possível observar diferentes tecnologias para os celulares. Por meio deles se vai 

além da simples ação de efetuar ligações, falar, ouvir e ser ouvido. Se envia mensagens de 

texto, fotografa, filma, acessa internet, assiste televisão, baixa filmes e arquivos diversos, 

escuta-se rádio e quantas outras possibilidades o desenvolvimento tecnológico permitir. Mas 

nem sempre foi assim, pois os primeiros aparelhos produzidos na Europa eram analógicos, 

precários e possuíam um alto valor para aquisição. 

                                                 
86C.F.R.Entrevista concedida à autora em 17 mar. 2014. Vide anexo 19. 
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 No Brasil, a primeira rede de telefonia celular foi implantada pela TELERJ – 

Telecomunicações do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 1990.  

Quando foi lançado o telefone celular no Rio de Janeiro, em fins de 1990, a 
procura foi tão elevada que a operadora local, a Telerj, resolveu exigir um 
depósito-caução no valor de US$22 mil dólares dos novos assinantes do telefone 
móvel. O dinheiro só era devolvido depois de dois anos, apenas com correção 
monetária, sem qualquer rendimento. O desequilíbrio entre a oferta e a demanda se 
tornou tão elevado que mais de 2 mil cidadãos e empresas aceitaram essas 
condições e adquiriram uma assinatura de telefone celular analógico, sem incluir 
nesse preço o aparelho (SIQUEIRA, 2008, p.62). 

 

 O Brasil é o sexto maior mercado do mundo em telefonia celular e o quarto na 

utilização desses aparelhos. Atualmente são 270 milhões de celulares sendo utilizados no país 

(IDC, 2014) para um contingente de quase 200.000.000 pessoas, segundo dados do IBGE 

(BRASIL EM SÍNTESE...,2014), referentes ao ano de 2010. Isso nos leva a entender que o 

país tem mais telefones celulares do que habitantes.  

 Em Senhora de Oliveira o sistema de telefonia móvel se inseriu em um contexto 

telecomunicacional, até então, possível por meio da telefonia fixa, apenas. No ano de 2008 a 

população oliveirense conheceu a Claro (SOUZA, 2008, p.18), a única operadora com 

cobertura no local, realidade também de outros municípios vizinhos que possuem apenas uma 

antena transmissora. Por essa razão, os celulares no município possuem uma pequena 

cobertura de abrangência que corresponde a 2 kms de raio, ou seja, praticamente só há sinal 

para se efetuar, receber ligações e desenvolver outras atividades possíveis pelo aparelho 

dentro da área urbana e em alguns pontos das comunidades rurais mais próximas à sede. No 

entanto, observa-se que quase todo oliveirense possui um celular, mesmo que só consiga 

utilizá-lo em determinados pontos, o que é válido inclusive para os moradores das 

comunidades rurais que muitas vezes se posicionam no alto de montanhas, em cima de cercas 

ou árvores para obterem sinal de celular e efetuarem suas ligações. 

 Há de se destacar que existem também os celulares rurais já sendo utilizados em 

muitas residências e esses, dependendo da posição geográfica do local de instalação, 

demandam a implantação de uma antena em ponto estratégico para a obtenção de sinal. De 

acordo com informações obtidas por um funcionário da ECT de Senhora de Oliveira (C.F.R., 
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2014)87, no município existem cerca de 50 telefones celulares da operadora VIVO – MG com 

antena para área rural. 

 O oliveirense M.R.A. (2014)88, morador da comunidade rural de Córrego da Bárbara, 

nos detalha a importância do celular para quem reside longe da área de cobertura do sinal da 

antena de celular em Senhora de Oliveira. 

Na minha opinião, todo mundo pode ter um telefone celular e realmente todo 
mundo tem, mesmo que não tenha sinal da antena onde mora. Agente que está na 
roça, precisava muito mais desse sinal, pois estamos longe da sede do município e 
dependemos de nos comunicar quando alguém adoece, precisamos dar um recado e 
outras coisas importantes. Quando eu quero usar meu celular eu dependo de ir para 
a sede do município fazer minhas ligações, entrar nas redes sociais, entrar no 
WhatsApp, escutar rádio e mandar emails. Na falta do sinal de celular na roça, na 
área rural, eu não faço nada disso. O que temos na minha casa e nas que podem é o 
telefone celular rural. Esse telefone é caro para muitas pessoas, inclusive para a 
minha família. A vantagem de ter esse telefone é que podemos fazer ligações e 
mandar mensagens de texto, não ficando mais isolados e sem comunicação e a 
desvantagem é não poder ter acesso aos mesmos serviços que um celular 
convencional e de vez em quando o sinal falha, a ligação fica cortando, chiando, 
caindo à toa e os créditos dagente só indo embora! 

 

 Por meio desse aparelho móvel se comunica com os conterrâneos, ouve-se rádio89, 

tira-se fotos e para alguns, até acessa-se a internet. 

  

 3.9- Oba! Tem oliveirense na internet! 

A implantação da internet no Brasil ocorreu no ano de 1988 por iniciativa da FAPESP – 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo juntamente com a UFRJ – 

Universidade federal do Rio de Janeiro e o LNCC – Laboratório Nacional de Computação 

Científica. Nessa ocasião, o acesso era restrito a professores e funcionários de universidades 

e instituições de pesquisa. Somente em 1995, considerado como o marco zero da internet 

comercial no Brasil e no mundo, o acesso à internet se tornou público deixando de ser um 

privilégio da comunidade acadêmica e da iniciativa privada (VIEIRA, 2003, p.8-11). A partir 

                                                 
87C.F.R. Entrevista concedida à autora em 17 mar. 2014. Vide anexo 19. 
88 M.R.A.Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. Vide anexo 19. 
89 Pesquisa do IBOPE (online) aponta que o celular é o segundo equipamento mais utilizado para se ouvir rádio 
perdendo apenas para o próprio aparelho de rádio tradicional. Em terceiro lugar está o computador. 
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de então, são diversos provedores disponibilizando o serviço e o número de usuários 

aumenta significativamente a cada ano. 

 No primeiro trimestre do ano de 2012 o Brasil possuía um número estimado de 94,2 

milhões de usuários de internet registrados.Os dados do IBOPE (2013) referentes ao mesmo 

período do ano de 2013 indicam que o país possuía 102,3 milhões de internautas, o que 

comprova um crescimento de 9%. Já a pesquisa TIC Domicílios que apresenta números de 

tecnologia e comunicação da população brasileira realizada pelo Comitê Gestor da Internet no 

Brasil – GGI, entre os meses de setembro de 2013 e fevereiro de 2014, aponta que mais da 

metade dos brasileiros são usuários de internet (G.G.I. apud EXAME.COM, 2014).  

 Em Senhora de Oliveira o primeiro computador PC – Personal Computer foi 

adquirido no ano de 1995, era um IBM Aptiva, por uma moradora que também foi a pioneira 

na utilização de internet, no ano de 1996. Seu acesso era efetuado por meio de discagem 

analógica interurbana, estando os provedores situados em Belo Horizonte. A oliveirense 

pioneira no acesso à internet nos relata como era a navegação na ocasião: 

Na época se entrava por BBS90 para fazer assinatura. Agente comprava as horas 
pelo cartão de crédito. Tinha que fazer a configuração toda manualmente e baixar o 
discador. Era interessante, você receber o primeiro email e mesmo as pessoas que 
estavam no bate-papo nessa época era gente muito culta. A internet foi 
popularizada depois.  

Eu sempre fui muito caseira e a internet passou a ser parte importante da minha 
vida social, permitindo conhecer pessoas de estados e países diferentes, além do 
acesso a notícias online e leitura de jornais e revistas, como o Estado de Minas, 
Folha de São Paulo, O Globo e a revista Veja; que Senhora de Oliveira não 
dispunha e ainda não dispõe de bancas de jornais e revistas ou mesmo de um 
veículo de informação impressa. Nela tinha um grupo formado. Esse grupo 
realizava encontros e eu participei de um (I.S., 2014)91. 

 

 Se tratando da comunicação multimídia, isto é, do acesso à internet no município, há 

um total de 289 usuários no ano de 2014, segundo dados obtidos pela ANATEL (2014).  

Destaca-se que,como os serviços de telefonia fixa e celular, também a internet ficam 

restritos à sede do município e áreas próximas. Além disso, o acesso à internet é possível por 

meio da OI Velox, Internet via rádio, satélite e por sinal GSM da operadora Claro, como nos 

lembra a Equipe TV (2009).  

                                                 
90 Bulletin Board Systen – BBS. Era um sistema que conectava computadores por meio de linha telefônica. 
91 I.S. Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. Vide anexo 19. 
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No setor da Educação dados referentes ao ano de 2005 apontavam para uma 

preocupação com relação à inclusão digital do alunato.  

No município, em 2005, o percentual de escolas do Ensino Fundamental com 
laboratórios de informática era de 25,0%, com computadores 12,5% e com acesso 
à internet 0,0%. (...) As escolas do Ensino Médio com laboratórios de informática 
eram 100%, com computadores 100% e com acesso à internet 0,0% (ODM, s.d, 
s.p.). 

 

Essa preocupação se transformou em atitude de mudança e os resultados começaram a 

surgir, pois atualmente, a Escola Municipal Padre José Ferreira (Ensino Fundamental) e a 

Escola Estadual Quinzinho Inácio possuem acesso à Internet em seus laboratórios de 

informática. Apenas a Escola Municipal Martinho José Magalhães não possui acesso à 

Internet pelo motivo de sua localização geográfica que inviabiliza a instalação do sistema 

(DEPARTAMENTO de Educação do Município de Senhora de Oliveira, 2014)92. 

O acesso público às tecnologias da informação, da comunicação e à internet se faz 

realidade no telecentro comunitário de Senhora de Oliveira, um ambiente que disponibiliza 

além do livre uso dos computadores por tempo determinado, cursos de computação com o 

auxílio de orientadores, formatação de currículos, impressões e digitalizações de trabalhos. 

Este telecentro foi inaugurado em 19 de junho de 2006 e inicialmente atendia 66 alunos em 

cursos de informática e uma média de 30 a 40 usuários por semana (SOUZA, 2008, p. 22). 

Atualmente (2014) o telecentro comunitário se encontra fechado temporariamente por 

motivo de reestruturação segundo a Diretoria de Implantação da Superintendência de 

Inovação Social do Governo de Minas Gerais - Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino 

Superior do Estado de Minas Gerais (2014)93. 

 Percebemos que embora o acesso à internet, no município de Senhora de Oliveira 

tenha se expandido nos últimos anos, muito ainda há de se fazer para que a inclusão digital e 

sua permanência aconteça para todos, desde os moradores das comunidades rurais até aqueles 

que já possuem mais facilidades para a utilização da tecnologia. 

                                                 
92Departamento de Educação do Município de Senhora de Oliveira. Entrevista concedida à autora em 03 fev. 
2014. 
93 Diretoria de Implantação da Superintendência de Inovação Social do Governo de Minas Gerais - Secretaria de 
Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. Entrevista via telefone concedida à autora 
em 11 fev. 2014, às 10h08. Vide anexo 19. 
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 A internet é assunto nas rodas de conversa face a face do oliveirense, pois o facebook 

se faz uma moda no município. Por meio dessa rede social, tudo o que acontece é divulgado, 

desde simples fotografias a fatos políticos, acidentes, brigas, pensamentos, correntes de 

oração, enfim, tudo o que movimenta o cotidiano local. A cada dia que passa novos grupos de 

oliveirenses são formados, sejam os grupos familiares, de amigos ou conterrâneos, como os 

diversos grupos denominados “Senhora de Oliveira”; ou mesmo aqueles temporários, como 

os de formação de blocos carnavalescos ou de organização dos casamentos. Também observa-

se alguns perfis que se propõem à divulgação de fatos locais, como por exemplo o Cultura de 

Oliveira94. 

 Outro fato que mostra o quanto a internet está presente no município diz respeito à 

Rádio Comunitária Boa Nova FM que, além de aceitar pedidos de músicas e recados diversos 

por email, também se divulga e se articula pelo facebook. Além disso os próprios locutores 

dizem durante suas programações: “agora a Boa Nova está na internet, para Senhora de 

Oliveira e para o mundo”, pelo site “boanovafm87.com”, uma conquista que data de 17 de 

dezembro de 2013. 

 

 3.10 - As ondas do rádio nas entranhas de Minas Gerais 

 Em Senhora de Oliveira o rádio se fez presente a todo o tempo, seja por meio de alto 

falantes ou aparelhos sonoros para a difusão de emissoras AM e FM. Com suas transmissões 

eletromagnéticas propagadas no espaço, muito contribuiu e contribui para a comunicação e 

entretenimento local. Pelo rádio o oliveirense noticia seus principais acontecimentos, toma 

conhecimento do cotidiano de outras cidades, ouve músicas, manda recados, chora, sorri, 

aprende, ensina, se descontrai e até passa raiva. Enfim, o rádio possibilita a expressão de 

sentimentos, a aquisição de conhecimento e estimula o repasse da informação de acordo com 

cada decodificação da mensagem ouvida durante as programações. 

 Da inserção nacional ao cenário local foram apenas sete anos, visto que o primeiro 

aparelho sonoro foi presenteado à proprietária da Fazenda Cachoeira dos Peixes e na ocasião 

ter um rádio era privilégio de poucos, dos mais abastados economicamente. A partir deste 

                                                 
94 É comum os oliveirenses se referirem ao município de Senhora de Oliveira por Oliveira, como uma forma de 
simplificação, como observamos no nome do perfil “Cultura de Oliveira”. Mas ressalta-se que Oliveira é uma 
outra cidade do estado de Minas Gerais, localizada a menos de 100 quilômetros de Belo Horizonte. 
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presente a fazenda passou a receber visitas constantes que objetivavam ouvir e ver o rádio 

(N.R.P., 2014)95. 

 O filho da proprietária da fazenda, N.R.P. (SOUZA, 2008, p. 17) lembra que em sua 

casa “(...) muitas pessoas se direcionavam atrás do aparelho para ver o homem ou a mulher 

que estava falando, ou tentar saber de onde saía a voz”. 

 Esse tipo de comportamento ia sendo recorrente a cada residência que conseguia 

adquirir o aparelho sonoro, como nos relata M.C.S. (2014)96: 

Foi em 64 que meu pai conseguiu comprar um rádio. Foi o primeiro rádio do 
Ribeirão97, o que ocasionou um grande alvoroço, pois a partir daquele momento 
todos podiam ouvir o rádio na nossa casa. A vizinhança, os parentes, os amigos se 
reuniam todas as noites para ouvir o rádio. Era uma verdadeira peregrinação. Ia 
chegando um a um. Se sentava em volta do rádio para escutar as radionovelas. Ai 
de quem conversasse na hora! Até a reza do Sagrado terço de todos os dias teve 
que se adaptar a essa nova realidade. Primeiro rezava-se o terço para depois ouvir o 
rádio.  

 

 Nota-se que o rádio passa a ser símbolo de curiosidade e entretenimento nesse 

momento, nem tanto de informação. 

 Uma outra experiência de rádio ocorreu no município com a implantação de um alto 

falante instalado em um poste com duas cornetas afixadas em sentido leste e oeste que 

projetavam o som para o largo da praça de uma igreja. Inicialmente, o locutor era o padre e os 

anúncios tinham hora para acontecer, ou seja, todas as tardes, com exceção dos domingos, 

pois nesse dia o som só poderia ser propagado após a hora da Santa Missa, das 10h00 até as 

20h00, com alguns intervalos. Durante as transmissões sonoras, a população se reunia ao 

redor do alto falante para o entretenimento (SOUZA, 2008, p.114). Este aparato sonoro sofreu 

transformações ao longo dos anos chegando a sintonizar, sem a pretensão, em frequência 

modulada. Até hoje o sistema sobrevive na comunidade difundindo anúncios necrológicos, de 

utilidade pública, festivos, de saúde pública, escolares, esportivos, comerciais, de perdas ou 

extravios e religiosos. 

                                                 
95N.P.R.Entrevista concedida à autora em 25 fev. 2014. Vide anexo 19. 
96 M.C.S. Entrevista concedida à autora em 25 fev. 2014. Vide anexo 19. 
97 Comunidade rural do Ribeirão, pertencente ao município de Senhora de Oliveira. 
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 Atualmente (2014) Senhora de Oliveira possui uma rádio comunitária denominada 

Boa Nova FM a qual pode ser ouvida no município e também pela internet. 

 Após averiguação de sintonia em aparelhos de rádio, em termos das emissoras AM e 

FM que o oliveirense possui acesso, disponibilizamos um quadro (04) com os dados obtidos 

no ano de 2014. 

 

QUADRO 04 – Acesso do oliveirense às emissoras de rádio no ano de 2014. 
 

EMISSORA Modulação CIDADE DE ORIGEM ACESSO 
EM 2014 

Fama FM Carandaí – MG X 
Congonhas FM Congonhas do Campo – MG X 
Mariana FM Mariana – MG X 
Carijós FM Conselheiro Lafaiete – MG X 
Colonial FM Conselheiro Lafaiete – MG X 
Rádio Aparecida 
(católica) 

FM Aparecida do Norte –SP X 

Rádio Capital  AM São Paulo- SP X 
Firminense FM Senador Firmino-MG X 
Sucesso  FM Barbacena - MG X 
93 FM FM Barbacena - MG X 
Queluz FM Conselheiro Lafaiete – MG X 
Estrada Real FM Ouro Branco – MG X 
Líder FM Conselheiro Lafaiete – MG X 
Inconfidência AM Belo Horizonte – MG X 
Itatiaia AM Belo Horizonte – MG X 
Liberdade FM Belo Horizonte – MG X 
Montanheza AM Viçosa – MG X 
Globo AM Rio de Janeiro – RJ X 
Difusora de Piranga AM Piranga – MG X 
Cidade FM Caratinga – MG X 
Real FM Ouro Preto - MG X 
Rádio Comunitária 
Boa Nova 

FM Senhora de Oliveira – MG X 

 

 Das 21 emissoras de rádio que o oliveirense possui acesso, 15 são FM e seis AM. Com 

exceção da Rádio Comunitária Boa Nova, a única local, todas as outras são comerciais. 

Apenas uma emissora é católica e três são sediadas em outros estados, como Rio de Janeiro e 

São Paulo. Também evidencia-se que por questões geográficas do município, as emissoras 

descritas no quadro 04 não possuem sintonia em todas as residências, uma vez que podem ser 

ouvidas em determinado lugar e em outro não. Em muitos aparelhos de rádio a única emissora 

que se consegue sintonizar no município é a comunitária Boa Nova FM. 
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4 – Considerações sobre o cenário oliveirense 

 Após contextualizar o cenário onde se situa a rádio comunitária Boa Nova FM, 

percebemos que Senhora de Oliveira apresenta uma infraestrutura básica de serviços públicos. 

No entanto, há uma distinção entre dois ambientes: o urbano e o rural, pois nem toda a infra-

estrutura básica disponível ao ambiente urbano possui extensão ao rural, mas isso não afeta a 

vida cotidiana de seus moradores que se adaptam à realidade.Mesmo assim, podemos dizer 

que o município seria mais bem estruturado se houvesse uma prestação de serviços que 

atendesse todo o território, como o saneamento básico e a iluminação pública. Tal situação 

mostra certo descaso com a população, como se não houvesse uma preocupação com 

aquelesque estão desprovidos de mais atenção. 

Outro exemplo de aspecto problemático do município diz respeito ao sistema de saúde 

que se mostra deficiente. Sem o atendimento especializado, por falta de equipamentos e 

profissionais capacitados que demanda o deslocamento de pacientes (em estado de 

emergência, parturientes e nos casos deexames de tomografia, ressonância magnética etc) 

para a cidade mais próxima (Conselheiro Lafaiete) que fica a aproximadamente 70 

quilômetros de distância, onde existem hospitais e clínicas médicas especializadas. 

Com relação à educação, a falta de universidades públicas e privadas que se baseiem 

em aulas presenciais contribui com a mudança dos jovens para outras cidades com mais 

possibilidades de formação técnica e profissional. 

 Essa comunidade se ancora em uma cultura conservadora baseada em valores, 

tradições e crenças peculiares que regem as relações interpessoais e todas as atividades locais. 

Esse conservadorismo, um tanto quanto arcaico, parece colocar Senhora de Oliveira em um 

patamar ultrapassado, longe da realidade dos grandes centros e que limita os moradores a 

novas oportunidades de pensar e viver a vida. 

 O município de Senhora de Oliveira dispõe de poucas possibilidades de comunicação, 

o que não afeta a propagação de notícias pertinentes ao interesse comunitário. Mas fica claro 

o isolamento comunicacional em que vivem muitos moradores quesem o sinal de internet ou 

do celular, dependem da informação provinda da rádio comunitária Boa Nova FM, um meio 

de comunicação recente nesse contexto conservador, que surge como uma alternativa de 

ampliação da comunicação local. Mesmo assim, parte do município, em área rural ainda não 

possui a sintonia da mesma. 
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 Ainda sobre o aspecto de comunicação, os jornais e revistas são pouco difundidos e 

valorizados no município, pois não há incentivo de leitura nas escolas, já que essas não são 

assinantes. Assim, a construção educacional e o estímulo ao interesse do alunato sobre a 

cultura, a política, a economia e outros assuntos referentes ao contexto globalizado, fora do 

oliveirense, parece não ser prioridade por estes meios. 
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Capítulo IV - A PROGRAMAÇÃO E A LINGUAGEM NA COMUNICAÇÃO 

LOCUCIONAL DA RÁDIO BOA NOVA FM 

 

A programação de uma emissora de rádio diz muito do que ela é e a que se propõe. Do 

mesmo modo, a linguagem utilizada pelos locutores possui “normas” específicas capazes de 

dar ao enunciado de uma mensagem o sentido, a conotação desejada ao estabelecimento de 

uma comunicação. Contudo, toda ação pode gerar incomunicação em decorrência do caráter 

ativo do receptor. Cabe ao locutor, emissor da informação transmitida, criar argumentos 

geradores de consistência no enunciado do discurso para o alcance dos objetivos inicialmente 

pleiteados. O propósito deste capítulo é abordar a rádio comunitária Boa Nova FM, de 

Senhora de Oliveira – MG em sua peculiaridade comunicacional em termos de programação, 

linguagem e representatividade da cultura local. 

 

1- Rádio Comunitária Boa Nova FM 

 A Rádio Comunitária Boa Nova FM nasceu de uma iniciativa da Associação 

Comunitária da Comunidade de Aranhas. Inscrita sob o CNPJ 02.577.822/0001-65, no da 

entidade 50405939884, ela está situada na localidade de Aranhas, s/n, zona rural do município 

de Senhora de Oliveira, MG; que descrevemos anteriormente e cujas atribuições se encontram 

documentadas nos anexos (COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO 

MUNICIPAL, ver em anexo 3). Essa iniciativa se deu por meio de um requerimento feito ao 

Secretário-executivo do Conselho de Defesa Nacional da Presidência da República, em 09 de 

dezembro de 2005 que pleiteava a obtenção do assentimento prévio para execução do serviço 

de radiofusão comunitária na sede do município, em conformidade com a Lei no 6.634, de 2 

de maio de 1979, a Lei 10.610, de 22 de janeiro de 2002, o Decreto no 85.064, de 26 de agosto 

de 1980 e o item 11 da Norma Complementar no 1/2004 (REQUERIMENTO PARA 

OBTENÇÃO DO ASSENTIMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 

RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA, ver em anexo 4).  

 Em 21 de dezembro de 2005, o Deputado Estadual Sebastião Costa, em apoio à 

Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas, solicita ao Ministro de Estado das 

Comunicações, Hélio Costa, atenção especial ao pedido de implantação da estação de 
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radiofusão comunitária em Senhora de Oliveira (OFÍCIO GAB 522/2005, ver em anexo 6). 

Em resposta, o chefe da assessoria de Assuntos Parlamentares, Freire Junior, informa pelo 

ofício no053/2006/GM-AAP-MC, de 17 de fevereiro de 2006 (ver em anexo 7), que na 

ocasião, prioridade havia sido dada ao processo em questão.  

 Em 30 de maio de 2006, o Ministério das Comunicações identifica o interesse na 

exploração do serviço de radiofusão comunitária de mais um participante da mesma área 

geográfica, sendo este a Associação Emissora Piraguara. Neste caso, o Ministério sugere o 

entendimento associativo entre as entidades (OFÍCIO No 2643/2006/ RADCOM/DOS/SSCE-

MC, 2006, ver em anexo 8). Isso fez com que em 13 de junho de 2006, outro ofício fosse 

encaminhado ao Ministro de Estado das Comunicações, Hélio Costa. Nele, a Associação 

Comunitária da Comunidade de Aranhas ressalta tanto o desconhecimento da direção da 

Associação Emissora Piraguara, quanto o trabalho realizado pela mesma e demonstra o 

desinteresse pela fusão entre as entidades. Também enfatizava seu interesse pelo serviço de 

radiofusão e os benefícios que este poderia trazer para a comunidade oliveirense, como o 

trabalho de ação social na área urbana e rural (OFÍCIO AO MINISTRO DE ESTADO DAS 

COMUNICAÇÕES, anexo 5). 

 De acordo com o Processo 530000.066141/2005 (ver em anexo 9), no dia 25 de março 

de 2009, a Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas obteve autorização para 

executar o serviço de radiofusão de rádio comunitária, pela Portaria no 118, cujo horário 

determinado para o funcionamento seria das 00:00 às 24:00 horas, de domingo à sábado. 

Nesse momento iniciou suas atividades em caráter experimental. 

 O município de Senhora de Oliveira, representado pelo ex-prefeito S.A.O. como 

comodante, disponibilizou em 14 de agosto de 2009, por meio de comodato, uma área de 50 

m2 dentro de uma área maior de 64,3740 hectares, tendo como referência a rua José Braga, 

s/no, bairro Limeira, neste mesmo município. Esta área de terreno é entregue à comodatária 

Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas para destinação exclusiva da instalação 

de transmissor e sistema irradiante de uma rádio comunitária e seu respectivo estúdio. O prazo 

estipulado para a vigência do contrato é de dez anos, podendo ser prorrogado mediante acordo 

entre as partes, como consta no Contrato de comodato entre o Município de Senhora de 

Oliveira, MG e a Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas (ver em anexo 17). 

 Em 12 de janeiro do ano de 2010, a Associação requeria ao Ministro de Estado das 

Comunicações, a autorização para operação em caráter provisório mediante expedição da 
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licença provisória conforme o artigo 15 da Norma Complementar no 1/2004, visto que o seu 

processo - TVR-1864/2009 encontrava-se em tramitação no Congresso Nacional desde 11 de 

setembro de 2009 (PROCESSO 53000.066141/2005, em anexo 9). 

 A licença provisória No 000017/2010-MG foi concedida em 17 de fevereiro de 2010, 

pelo Ministério das Comunicações na pessoa do Ministro das Comunicações Hélio Costa 

(LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO DE RADIOFUSÃO 

COMUNITÁRIA, ver em anexo 10). O número da estação seria 692122885, latitude 

20S474600, longitude 43W211300, nome fantasia Rádio Comunitária Boa Nova, frequência 

87,9 MHz, canal 200, indicativo da estação ZYX528, raio de área de serviço 1.00 Km e 

potência 25,000 W (LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO DE 

RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA, ver em anexo 10).  

 Após a concessão da licença de funcionamento, no dia 19 de fevereiro do mesmo ano 

(2010), a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, por meio de Ofício (no 219/210 

– CMPRL- ANATEL, ver em anexo 11) autoriza o uso de radiofrequência em caráter 

provisório, em consonância com o disposto no artigo 163 da Lei Geral de Telecomunicações, 

lei no 9.472, de 16 de julho de 1997.  

 No dia 05 de abril (2010) a Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas, 

firma um convênio de cooperação com a Rádio Inconfidência Ltda.; a fim de retransmitir 

conteúdos de caráter cultural, informativo, educativo e de entretenimento, sujeitando-se às 

determinações do artigo 116, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (CONVÊNIO RI No 

06/2010, ver em anexo 12).  

No dia 10 de maio de 2010, institui-se o Conselho Comunitário da Rádio Boa Nova, 

composto por um presidente, um vice-presidente, 1º e 2º secretários e cinco membros (ATA 

DE INSTITUIÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DA RÁDIO DIFUSORA BOA 

NOVA, ver em anexo 13). 

 No dia 17 de dezembro do mesmo ano, o então presidente da Associação Comunitária 

da Comunidade de Aranhas recebe um telegrama do Senador Federal Eduardo Azeredo 

comunicando que o Projeto de Decreto Legislativo no 607, de 2010, referente ao interesse da 

implantação de uma rádio comunitária em Senhora de Oliveira, havia sido relatado na 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, onde obteve aprovação 
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(CORREIOS: Telegrama do Senador Eduardo Azeredo., ver em anexo 16). Porém, o interesse 

da associação era a obtenção da licença provisória, a qual já havia sido concedida. 

Em 30 de março de 2011 a Associação obteve a licença temporária No 000017/2011-

MG para o funcionamento da estação de radiofusão comunitária, válida até 1º de março de 

2021 (ver em anexo 15). 

No dia 05 de fevereiro de 2013 foi criado o estatuto da Rádio Comunitária Boa Nova 

FM (ver em anexo 2) que segue o modelo da Anatel e foi adaptado à realidade da comunidade 

de Senhora de Oliveira. Esse estatuto visa o esclarecimento dos objetivos da entidade e da 

comunidade envolvida, sua organização e funcionamento, atribuições da diretoria executiva, 

receitas e despesas, programação mínima da rádio, dissolução e disposições transitórias. 

Embora à Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas tenha sido oferecida 

em comodato, uma área para construção da sede da rádio comunitária, por falta de verba para 

este fim, atualmente a Rádio Boa Nova FM (FIGURA 05) está situada em imóvel alugado de 

um locutor, na rua José Braga, no 880, bairro Limeira, Senhora de Oliveira, MG, CEP: 36470-

000. A energia requerida para o funcionamento dos equipamentos é emprestada de um 

vizinho, pois embora o imóvel da rádio possua padrão de luz e os postes de iluminação já 

tenham sido pagos pela Prefeitura Municipal, a mesma ainda não foi instalada pela CEMIG 

nesta localidade.  

FIGURA 05 – Sede da Rádio Boa Nova FM 
 

 
Fonte: Arquivo da Rádio Boa Nova 
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A Boa Nova FM conta com locutores (FIGURA 06) que atuam no serviço de 

comunicação radiofônica de forma voluntária com o objetivo de levar ao ouvinte informação, 

cultura, esporte, utilidade pública, lazer etc, em cinco programas: Canta Viola, Tarde 

Sertaneja, De coração para coração, Manhã Sertaneja e Conexão Gospel. 

 

FIGURA 06 – Locutores da Rádio Boa Nova FM 
 

 

 
Fonte: Arquivo da Rádio Boa Nova 

 
 

Na atribuição de suas atividades, a rádio Boa Nova dispõe de 2 (dois) microfones, 2 

(dois) computadores, 2 (dois) aparelhos de rádio, 1 (um) nobreak, 1 (uma) mesa de som, 1 

(um) compressor de áudio, 1 (um) transmissor, 1 (um) aparelho com antena para transmissão 

da Rede Inconfidência, 1 (um) fone de ouvido, 1 (um) estabilizador, 2 (duas) caixinhas de 

som para computador, 1 (um) celular de dois chips, 3 (três) mesas de computador, 3 (três) 

cadeiras, acesso à Internet, 1 (uma) prateleira de aço, 1 (um) ventilador e 1 (um) filtro de água 

(Figura 07). 
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FIGURA 07 – Bens materiais da Rádio Boa Nova FM 
 

 
 

Alguns equipamentos encontram-se inutilizados por questões de defeito, sendo quatro 

microfones e um fone de ouvido. Há também um aparelho de telefone fixo, mas a linha foi 

desligada para redução de despesas. 

Nos casos de participação ao vivo do ouvinte durante a programação, diante da 

inexistência do equipamento apropriado, os locutores se valem do improviso, posicionando o 

celular próximo ao microfone, na função viva-voz. 

Para sua sobrevivência a rádio Boa Nova se ancora nos apoios culturais e doações de 

comerciantes da cidade. Cada apoio cultural custa o equivalente a R$80,00 sem número 

determinado de tempo ou de inserções. Se o anunciante não concordar com o valor estipulado 

pelo apoio cultural e se dispor a pagar somente um valor reduzido, segundo orientações da 

gestão da rádio, é para ser aceito (J.B.R.S., 2014)98. Os locutores são responsáveis pela 

captação de anunciantes, administração dos apoios culturais e pela cobrança dos mesmos. 

Neste caso, divulgam o que é solicitado e apenas recomendam ao anunciante que o anúncio 

seja menor para que o ouvinte grave a mensagem com mais facilidade. 70% do valor do apoio 

cultural é direcionado ao locutor para cobrir as despesas pessoais com combustível no 

deslocamento de sua residência até a rádio. 

No entanto, apesar da existência dos apoios culturais, a rádio comunitária Boa Nova 

FM enfrenta dificuldades financeiras, de infra-estrutura e de falta de conhecimento técnico. 

Atualmente se encontra inadimplente a mais de um ano e meio no aluguel do imóvel; com 

alguns equipamentos em condições precárias de utilização ou dependendo da aquisição de 

outros. A maioria dos locutores, que não possue conhecimentos técnicos específicos em 

                                                 
98J.B.S. Entrevista concedida à autora em 09 fev. 2014. Vide anexo 19. 



156 

muitos momentos durante a programação não conseguem desenvolver determinadas 

atividades no computador demandadas pelo anunciante ou pelo ouvinte, como gravar um 

apoio cultural ou uma utilidade pública, baixar uma música ou selecioná-la no sistema Zara 

Rádio.  

 

2– Mapa da programação 

Para que fosse possível uma análise da programação da Rádio Comunitária Boa Nova 

FM, realizamos observação participante e entrevistas com locutores. Observamos os 

programas vigentes durante pouco mais de três semanas, que correspondeu do dia 06a 28 de 

março do ano de 2014, totalizando 22 dias de análise.  

Para essa observação, diariamente permanecemos na emissora da rádio, sempre que 

um comunicador lá estivesse a fim de acompanhar os programas e toda a movimentação que 

acontecia durante os mesmos, além de conversar com os locutores.  

 

2.1 - Programas em dias e horários de apresentação 

 O conteúdo da programação da rádio Boa Nova (QUADRO 05) é composto por 

programas ao vivo, mas alternados com gravações de músicas programadas e com a 

transmissão de parte da programação da Rede Inconfidência de Rádio99, para transmissões do 

Jornal Integração, a Voz do Brasil, programas esportivos (Primeiras Esportivas e Esportes 

pelo Ar) e jogos de futebol de grandes times mineiros, como Cruzeiro e Atlético.  

 Sobre os dias e horários de apresentação dos programas da Rádio Boa Nova, esses 

sofrem constantes adaptações conforme a disponibilidade de tempo dos comunicadores ou até 

mesmo o comprometimento com a programação. Por exemplo: o programa Canta Viola, 

terminava mais cedo sempre que o locutor tinha algum compromisso de trabalho fora da 

rádio. O programa Tarde Sertaneja sofreu remodelação de horários diante da substituição de 

um locutor e também adequação ao horário do programa obrigatório “A Voz do Brasil”. O 

Manhã Sertaneja, que também era apresentado pelo primeiro locutor do Tarde Sertaneja, foi 

apresentado pela última vez no dia 15 de março de 2014. Já o programa De Coração para 

Coração quase não foi apresentado em detrimento de compromissos pessoais do comunicador 

responsável, sem nenhuma substituição de apresentador. OConexão Gospel, durante o período 
                                                 
99 A transmissão dos programas da Rede Inconfidência de Rádio são possíveis por meio da Internet. 
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da observação, deixou de ser apresentado apenas uma vez, também por motivos pessoais mas, 

no entanto, nessa ocasião o locutor programou um especial de músicas gospel para que seus 

ouvintes pudessem acompanhar.  

 

QUADRO 05 - Programação da Rádio Boa Nova FM 

Programa Dia de 
Apresentação 

Horário Conteúdo do programa 

Jornal 
Integração 

2ª a 6ª feira 07h30 – 08h00 Rede Inconfidência 

 

 

Canta Viola 

 

 

2ª a 6ª feira 

 

 

08h00 – 10h30 

Música sertaneja e de raíz, anúncios 
de utilidade pública, apoio cultural, 
casos, poemas, cultura local, 
informação local, notas de 
falecimento, hora certa, clima e 
temperatura local. 

Primeiras 
Esportivas 

2ª a 6ª feira 11h00 – 12h00 Rede Inconfidência 

 

Tarde 
Sertaneja 

 

2ª a 6ª feira 

16h00 – 19h00 (até 
14/03); 15h00 – 
17h00 (18/03); 
16h00 -18h00 
(partir de 19/03) 

Música sertaneja e outras, anúncios 
de utilidade pública, apoio cultural, 
resumo de novela, notícia regional e 
internacional, notas de falecimento e 
hora certa. 

Voz do 
Brasil 

2ª a 6ª feira 19h00 – 20h00 Rede obrigatória de rádio 

Esporte pelo 
ar 

2ª a 6ª feira 20h00 – 21h00 Rede Inconfidência 

 

Manhã 
Sertaneja 

 

Sábado  

 

09h00 – 11h00 

Música sertaneja, anúncios de 
utilidade pública, apoio cultural, 
piadas, notícia regional e 
internacional, horóscopo, notas de 
falecimento e hora certa. 

Primeiras 
Esportivas 

Sábado 11h00 – 12h00 Rede Inconfidência 

Conexão 
Gospel 

Sábado e 
domingo 

12h00 – 14h00 Música gospel, anúncios de utilidade 
pública, apoio cultural, notas de 
falecimento e hora certa. 

 

* Eventualmente o programa Jornada Esportiva, transmitido pela Rede Inconfidência, é 

exibido aos sábados às 18h00 e domingos às 15h00, 16 h00 ou 18h00, de acordo com os 
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horários pré-estabelecidos dos jogos e campeonatos dos times mineiros, como o Cruzeiro e o 

Atlético. Quanto à programação digital, o horário de exibição se inicia às 05h00 da manhã, 

sempre que não há locutores ao vivo ou transmissão da Rede Inconfidência e termina em 

horário indeterminado (entre 19h00 e 0h00), sempre que um locutor desliga os aparelhos 

controlando as transmissões sonoras da emissorapor motivos de economia de energia elétrica. 

2.2 – Base da programação 

A programação da Rádio Comunitária Boa Nova FM consiste em cinco categorias: 

Entretenimento, Informação, Aspectos da cultura local, Apoio Cultural e Participação. 

 

2.2.1– Entretenimento 

Na categoria de entretenimento situamos as músicas, as piadas, os casos, os resumos 

de novela e o horóscopo.  

As músicas, bastante presentes nos programas, possuem várias funções que vão desde 

o entretenimento do ouvinte, à válvula de escape nos momentos em que o locutor tem que 

receber uma visita, atender uma ligação telefônica ou desenvolver qualquer outra atividade 

que demande atenção exclusiva, já que sua atuação na emissora é solitária. 

As músicas também valem como elos de estreitamento de relação entre o comunicador 

e o ouvinte, pois essas são oferecidas pelos locutores a pessoas da cidade, numa demonstração 

de conhecimento do gosto musical do receptor e de uma grande amizade entre ambos.  

 Nos programas da emissora, com exceção do Conexão Gospel, além das músicas da 

moda, que podem ser desde uma internacional ao “Beijinho no ombro” da Valesca Popozuda, 

a maioria delas atende à tradição musical do oliveirense e é constantemente tocada, como as 

do estilo sertanejo de raiz, forró de sanfona e acordeón ou até o hino do município, como 

podemos observar no gráfico 01. Também estão presentes as músicas compostas por cantores 

locais e regionais que deixam seus CDs com os locutores para que esses os divulguem durante 

a programação. As músicas religiosas de caráter católico ou evangélico são apresentadas 

democraticamente, pois para cada música evangélica tocada, como “Canta meu Brasil” dos 

Filhos do Rei Genildo e Genilson, uma católica também é ofertada, como a Oração pela 

Família do padre Zezinho. A exceção é o programa Conexão Gospel, que não toca músicas 

gravadas por padres, apenas por cantores evangélicos. No entanto, neste programa, em 
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específico, os ouvintes que participam, são em maioria católicos e solicitam as músicas 

evangélicas, ofertadas cotidianamente.  

Na análise do gráfico 01 percebe-se que a música sertaneja é predominante na 

programação e a evangélica aparece em segundo lugar diante do fato de ser a base do 

programa Conexão Gospel. Os demais estilos surgem exporadicamente. 

 Durante a apresentação de alguns programas observou-se que determinada música foi 

tocada mais de uma vez, como Fuscão Preto, por exemplo. Também, em muitos momentos, a 

música foi iniciada e bruscamente cortada dando lugar a uma outra ou a uma fala do locutor.  

Por diversas vezes, sobretudo nos programas Canta Viola, Conexão Gospel e De 

coração para coração, o ouvinte que solicitou determinada música teve seu pedido alterado 

pelo apresentador do programa. Neste caso, o ouvinte pede uma música e lhe é apresentada 

outra, com a justificativa de que não foi encontrada, mas que da outra música ele também iria 

gostar. O que acontece é que os locutores possuem um conhecimento apenas parcial do 

sistema utilizado para a realização dos programas - Zara Radio- e também por razão do 

analfabetismo ou semi-analfabetismo de alguns ou ainda pelo desconhecimento de como se 

utilizar o recurso da internet para baixar as composições.  

 

GRÁFICO 01 – Músicas da programação da Rádio Comunitária Boa Nova FM 

 

No programa Canta Viola, por três vezes durante os dias de observação, o 

comunicador solicitou ao vivo que o ouvinte selecionasse músicas para ajudá-lo a fazer o 

Evangélica 
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programa. Mas, diante dos fatos acima relatados, tendemos a crer que isto era apenas uma 

tentativa de aproximação com o receptor da mensagem, o ouvinte. 

Outra forma de entretenimento dos programas são as piadas que, quase sempre 

relacionadas ao contexto do mineiro, expressam a forma de falar, de agir e quadros do 

cotidiano, como cruzamento de animais, ordenha de leite etc. Estas são ofertadas nos 

programas Tarde Sertaneja, Canta Viola e Conexão Gospel. O programa Tarde Sertaneja, 

inicialmente, antes da troca de locutor, costumava reprisar uma mesma piada (Piada do Boi) 

todos os dias, com duração de tempo de 04:05.2. As piadas presentes no programa Canta 

Viola estão sempre relacionadas aos casos de experiência própria do locutor e as do programa 

Conexão Gospel fazem parte de um quadro denominado Zé da Roça que retrata o mineiro em 

situações engraçadas, mas sempre em um contexto religioso. 

No que diz respeito aos casos ou “causos”, como é dito pelo oliveirense, são 

apresentados durante o Canta Viola e Tarde Sertaneja e fazem parte de um arcenal de histórias 

fantasiosas ou não, vivenciadas pelo próprio locutor. São experiências contadas de como ele 

entrou no mundo da comunicação, de que ele começou ora em uma banda de rock cantando 

música sertaneja, ora como motorista de trator em um engenho de rapadura, ou ainda como 

conselheiro musical de cantores hoje famosos.  

Já os poemas apresentados no programa canta Viola, de autoria do locutor como o 

“Paixão recolhida” ou de autoria desconhecida como “A volta que o mundo dá”, são recitados 

ao vivo de forma decorada e sempre seguidos de várias chamadas instigantes, como por 

exemplo: “Chegou a hora da dona de casa abrir as cortinas, aumentar o volume do rádio e 

sentar no sofá para ouvir o poema.” Também é dito que existem muitas solicitações de 

ouvintes por email e pelo site da rádio para que seus poemas sejam recitados, embora os 

recursos digitais não sejam acessados nesse programa. 

Os resumos das novelas da Globo faziam parte da primeira versão do Tarde Sertaneja 

e esses eram lidos de um site da internet100 e o quadro de horóscopo fazia parte do programa 

Manhã Sertaneja, mas em único dia de apresentação, durante a observação, isso não 

aconteceu. Já os resumos de novela foram inseridos apenas três vezes (dias 10, 11 e 12 de 

março). 

                                                 
100www.globo.com 

http://www.globo.com/
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Em síntese, no que tange à categoria de entretenimento, o gráfico 02 explicita o total 

de inserções de casos, piadas e poemas durante as programações. 

 
GRÁFICO 02 – Casos, Poemas e Piadas na programação da Rádio Boa Nova FM 

 

Foram inseridos dez casos, dois poemas e duas piadas em 22 dias de observação da 

programação. Os casos, em específico, passaram a fazer parte do programa Tarde Sertaneja, a 

partir do momento que o locutor que assumiu as apresentações foi o mesmo que o responsável 

pelo Canta Viola. Um exemplo de caso retrata a vida profissional do apresentador que ilustra 

o início de sua carreira como integrante de uma banda de rock onde ele só queria cantar 

música sertaneja. 

 

2.2.2– Informação 

As Informações consistem na inserção de notícias, notas de utilidade pública, notas de 

falecimento, hora certa, perdas e extravios, clima e temperatura durante as programações. 

As notícias presentes na programação se dividem em 12 notícias de âmbito local, duas 

de âmbito regional, 11 nacionais e uma internacional, como mostra o gráfico 03.  
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GRÁFICO 03 – Notícias nos Programas da Rádio Comunitária Boa Nova FM 

 

As doze notícias de âmbito local correspondem aos jogos dos principais times de 

Senhora de Oliveira “Oito de Dezembro e Ideal”; Economia de água (SAAE) e também a uma 

informação repassada por um ouvinte que foi retirada do portal de notícias regionais Fato 

Real101 cujo título era “Liberado início do projeto da estrada Rio Espera – Cipotânea.” Pelo 

motivo dessa notícia afetar diretamente a população oliveirense, uma vez que tratava-se de 

um projeto que pretendia a viabilização do asfaltamento do trecho que liga também a estrada 

de Piranga à Senhora de Oliveira, houve repercução entre o público ouvinte que, 

imediatamente após a difusão da matéria, ligou para a rádio comentando a notícia e 

repassando informações complementares que foram transmitidas no programa seguinte. 

As notícias regionais, extraídas dos sites da Globo Minas102 e Itatiaia103, 

respectivamente, seguiram o critério de seleção da notícia em destaque nos portais. Deste 

modo, foram noticiadas tragédias e paralização. Os respectivos títulos das matérias foram: 

“Morre jovem agredido em carnaval de Ouro Preto, na região central de MG”; “Corpo de 

homem é encontrado no Rio Arrudas em BH”; “Metroviários prometem paralização de 

advertência em 24hs na semana que vem, em BH”. 

                                                 
101 Disponível em: <http://fatoreal.com.br/site/liberado-inicio-do-projeto-da-estrada-rio-espera-cipotanea/>. 
Acesso em 20 de mar. 2014. 
102g1.globo.com/minas-gerais 
103http://www.itatiaia.com.br/noticia 

http://fatoreal.com.br/site/liberado-inicio-do-projeto-da-estrada-rio-espera-cipotanea/
http://www.itatiaia.com.br/noticia
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No que se refere às notícias nacionais, estas relacionaram-se aos jogos dos principais 

times mineiros, Cruzeiro e Atlético, no campeonato da Libertadores da América, cujas 

notícias foram retiradas do site da rádio Inconfidência e, também, sob forma de improviso, a 

divulgação da data da invenção da carteira de trabalho e um pouco dessa história. Já a notícia 

internacional, extraída do site globo.com trazia a leitura da matéria intitulada “Malásia diz que 

alguém desligou comunicação de avião que transportava 239 pessoas.” Em análise, essa 

situação indica o despreparo na seleção das notícias e o desconhecimento do que realmente é 

de interesse da comunidade. 

Outra modalidade de informação é a utilidade pública que se apresenta como Local 

para os anúncios demandados pela própria comunidade e Geral para as gravações a título de 

divulgação nacional, como explicita o gráfico 04. 

Os informes de Utilidade Pública são aqueles demandados pela comunidade para fins 

de divulgação de interesse geral, como campanhas de vacinação, datas de serviços públicos 

como uma coleta de lixo ou um corte temporário de energia etc. 

 

GRÁFICO 04 – Utilidade Pública nos Programas da Rádio Comunitária Boa Nova 

FM 

 

Os informes de Utilidade Pública Local, a partir do momento em que são solicitados 

aos comunicadores da rádio, são difundidos por diversas vezes, em todos os programas, até 
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que não seja mais necessária a transmissão da informação. Como exemplo figuram: o anúncio 

da Campanha contra o HPV e as exigências para a aplicação de vacinas na escola do 

município, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde; também o alerta da Prefeitura 

Municipal, em nome da CEMIG, de que faltaria luz na área urbana em determinado dia e 

horário; o da Secretaria Municipal de Saúde no combate à dengue ou ainda a Campanha da 

Coleta Seletiva de lixo da UTC. Os de Utilidade Pública Geral são aqueles cujas gravações se 

apresentam padronizadas e atendem a um contingente nacional como os anúncios da 

Fundação Pró-sangue na Campanha de doação de sangue; da Unicef e o Ministério da Saúde 

na Campanha de Prevenção contra o DSTe HIV e o Alerta contra o câncer de mama do 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.  

Ambas as notas de utilidade pública possuíam um tempo de exposição sonora 

correspondente entre 00:25.6 a 01:28.7. Nesses casos não há limite de tempo ou quaisquer 

outras restrições para a informação. Todos os locutores sabem da necessidade de se prestar o 

serviço de transmissão de informações de utilidade pública, até como uma das exigências da 

Anatel para as rádios comunitárias. 

Uma curiosidade é que as solicitações de informes de utilidade pública local também 

foram requeridas ao serviço de difusão comunitária pelo alto falante da igreja católica do 

município que, por sua vez, cumpriu seu papel na transmissão da informação. 

Sobre os anúncios de perdas e extravios, notas de falecimento, clima e temperatura 

que também se constituem informações, podemos observar na tabela 04 que foram poucas as 

inserções no período de análise da programação da rádio. Enquanto não houve nenhum 

anúncio de perda e extravio, a única nota de falecimento também foi transmitida por duas 

vezes pelo alto falante da igreja católica. Outra nota de falecimento, transmitida pelo alto 

falante durante o período de observação da programação não foi solicitada para difusão na 

rádio, embora nesse mesmo dia, o locutor tenha informado aos ouvintes sobre a gratuidade 

dos anúncios de utilidade pública. O velório desse oliveirense aconteceu nas proximidades da 

emissora. 

Em se tratando das informações de clima e temperatura de Senhora de Oliveira, na 

maioria das vezes, essas provinham da livre constatação dos locutores em comentários de que 

“tá calor”, “tá meio fresco” ou como foi o fim de semana no município, se o tempo estava 

nublado ou chuvoso. O primeiro comunicador do programa Tarde Sertaneja, costumava retirar 

as previsões do tempo do site Clima Tempo (http://www.climatempo.com.br/), sempre se 

http://www.climatempo.com.br/
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reafirmando que era apenas uma previsão do site de internet, pois muitos ouvintes que 

dependiam do clima para desenvolver atividades como plantio, ligavam para a rádio a fim de 

questionar a informação transmitida de que ia chover e não choveu, por exemplo. 

 

TABELA 04 – Número de inserções observadas nos programas no período de 06/03/14 a 
28/04/14 

Inserção 
Canta 
Viola 

Tarde 
Sertaneja 

De Coração 
Pra Coração 

Manhã 
Sertaneja 

Conexão 
Gospel 

Perdas e Extravios, Notas de 
Falecimento 1 - - - - 
Clima e Temperatura 2 6 - - 2 

 

Por fim, a informação da hora certa se apresenta na programação de forma gravada, 

que ao clique no sistema Zara Rádio é automaticamente transmitida, ou de forma falada pelo 

locutor (GRÁFICO 05). 

 

GRÁFICO 05 - Hora certa na programação da Rádio Comunitária Boa Nova FM 

 

O programa Manhã Sertaneja, por exemplo, tem em uma de suas vinhetas a promessa 

da informação da hora certa para o ouvinte não perder o compromisso. No entanto, todos os 

programas se atêm a informar a hora durante toda a programação, seja de forma gravada ou 

falada. Há aqueles que preferem falar e assim o fazem repetidamente, de duas a três vezes 

seguidas, a cada pronunciamento locucional, como no caso do programa Conexão Gospel. Há 
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programas que preferem as gravações como o De coração para coração e também o Canta 

Viola, embora em uma única vez a hora certa tenha sido pronunciada de forma falada. Nos 

demais programas há um equilíbrio entre fala e gravação. 

 

2.2.3– Cultura 

Na categoria de cultura foram agrupados conteúdos que representam os valores, as 

crenças e as tradições dos oliveirenses que se mantiveram presentes durante a programação 

em expressões verbais com uma duração média de dois a cinco minutos (gráfico 06). Neste 

caso, os valores dizem respeito à solidariedade, família e política; a crença é representada pela 

fé e as tradições correspondem às festas, comida, futebol, música e cachaça. 

 

 

GRÁFICO 06 – Aspectos da Cultura oliveirense presente nas locuções da programação da 
Rádio Comunitária Boa Nova FM 

 

Notamos que a fé está presente durante toda a programação da rádio Boa Nova, em 

diversos momentos durante a locução, quando determinados comunicadores falam: “Estou 

junto com o ouvinte na graça de Deus!”; “Eu de cá, você de lá e Deus no meio de nós”.  

Também no final de cada programa, como forma de despedida, frases são ditas com 

referências a divindades, a exemplo do programa Canta Viola quando o comunicador diz: 

Valorização local 
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“Estou indo com Deus. Fica [sic] todos com Deus, com a proteção de Nossa Senhora 

Aparecida! Aonde Deus passa nada embaraça! Para os evangélicos, a paz do Senhor!”; ou na 

frase final do programa De coração para coração: “Que Deus abençoe e ilumine todos os 

seus caminhos, que vocês fiquem com Deus, também vou com ele;” e no Tarde Sertaneja o 

locutor expõe: “Amanhã estou de volta com vocês se Deus permitir e ele há de permitir”. 

Há momentos em que essa fé é explicitada em referência a uma celebração religiosa 

da igreja católica como sendo a “Santa Missa” ou em quadros dentro dos programas, como o 

Zé da Roça que conta estórias que envolvem a fé, e a hora do anjo, que é o momento, sempre 

às 18 hs, em que a programação é interrompida automaticamente para tocar uma música 

religiosa, como Ave Maria ou Oração de São Francisco. 

Além da fé, outras manifestações da cultura local podem ser observadas, como o gosto 

pela cachaça, que aparece como segunda mais colocada no gráfico 06. Ela surge em 

associações a determinado dia da semana, como “Segunda-feira é dia de ressaca. Pra curar 

tem que tomar mais um golo104! Ó o golo!”; também quando um locutor comenta “Olha o 

garrafão pra quem tá apaixonado!” ou fala do Grupo de Alcóolicos Anônimos de Senhora de 

Oliveira. No dia 27 de março, por exemplo, uma ouvinte ligou para a rádio Boa Nova e 

perguntou ao locutor se ele estava bebendo muito, devido às referências à cachaça durante os 

programas. 

A vida cotidiana é uma outra forma de manifestação cultural, pois se trata de 

momentos em que o locutor menciona a atividade de ordenha ou fala diretamente para o 

leiteiro que “colocar água no leite não pode não” e oferece para esses profissionais a música 

“’Água no leite”de Teodoro e Sampaio. Também quando insere na programação o 

personagem Zé da Roça, com sua pronúncia típica que carrega palavras como “uai” e traços 

de uma vida comum aos oliveirenses, uma vida do campo. 

A música é expressa no âmbito cultural por meio de menções ao forró, à sanfona, aos 

cantores locais e regionais. A rádio Boa Nova dá espaço aos cantores locais e regionais seja 

em apresentações ao vivo ou na divulgação e transmissão de suas gravações. Já a família 

aparece na programação nas menções à dona de casa que está preparando o almoço, 

arrumando a casa, o que retrata o patriarcalismo exposto no capítulo anterior. 

                                                 
104 Golo, na linguagem do oliveirense significa gole, ou o ato de ingerir uma dose de cachaça. Disponível no 
glossário de palavras e termos oliveirenses, em anexo 18. 
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As festas surgem no contexto da programação em referência ao carnaval, à Festa da 

Cidade e à Semana Santa, como no trecho verbal que dizia “A Semana Santa tá chegando e 

todo mundo quer comprar roupa nova pra ficar bem bonito pra festa”. 

Por fim, a solidariedade foi manifestada durante as programações quando um locutor 

cedia sua estratégia de promoção de sorteio de brindes para os demais locutores que não 

possuíam nenhuma ou selecionava o ouvinte ganhador da promoção pelo critério de quem já 

ganhou alguma coisa e quem ainda não ganhou nada. Solidariedade sempre que um ouvinte 

trazia uma garrafa de café, quando estava de folga, aos finais de semana, para que os locutores 

pudessem ter o que beber; ou quando uma ouvinte ligava para o locutor se compadecendo da 

situação de dificuldades enfrentadas pela emissora e o parabenizando por estar sozinho na 

rádio e ainda fazendo especial sertanejo que agradava o público receptor. Também em ligação 

de outra ouvinte, a música religiosa “Oração pela família” foi oferecida para o locutor do 

programa como manifestação de apoio às dificuldades enfrentadas, para que esta pudesse dar-

lhe forças para enfrentar os obstáculos. 

A maioria das dificuldades enfrentadas durante o período de análise, no nosso ponto 

de vista, são resquícios de uma cultura político-partidária que falaremos com mais detalhes no 

capítulo IV, tópico 1.3 – Elementos de interferência na programação. E como as dificuldades 

só foram mencionadas ao vivo em termos de obstáculos enfrentados, sem menção explícita a 

questões políticas, sem maiores detalhes, a política não foi considerada como parte da 

categoria específica, nem da categoria de cultura dos programas, mas sim como elemento de 

interferência. 

 

2.2.4– Participação 

A categoria de Participação se refere a tudo o que possa estimular a interação entre o 

ouvinte, o locutor e a emissora de rádio, como o contato dos ouvintes, a proximidade com o 

ouvinte, a menção verbal aos ouvintes e as promoções. 

O gráfico 07 mostra as formas utilizadas pelo ouvinte para interagir com a emissora, 

por meio de ligações telefônicas feitas para um único celular; pessoalmente na emissora ou 

mesmo com pedidos feitos diretamente aos locutores, na rua; pelo site da rádio; pelo facebook 

da rádio; por mensagens SMS, via celular ou por bilhetes entregues durante a programação. 
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GRÁFICO 07 – Formas de participação dos ouvintes na programação da Rádio Comunitária 
Boa Nova FM 

 

Constata-se por meio do período das observações realizadas da programação que o 

número de interações é mais significante nas ligações telefônicas, sobretudo nos programas 

Canta Viola e Tarde Sertaneja. No entanto, esclarecemos que em determinado momento, a 

locução passou a ser realizada em ambos os programas pelo mesmo comunicador, que não se 

utilizava dos demais recursos de troca de mensagens, como Internet e SMS, por razões de 

dificuldades com o uso de tecnologias e o analfabetismo. No entanto, o que se constata nesse 

caso, é que a internet e as mensagens de celular SMS, disponibilizadas para a rádio Boa Nova 

não alteram o processo produtivo no ambiente de comunicação comunitária, pois não se 

fazem primordiais para que se tenha o dialogismo. 

Sobre as ligações, observou-se que alguns ouvintes assíduos interagiam em todos os 

programas, às vezes com duas a três participações em um mesmo programa. Tinham os que 

acompanhavam a programação pelo site e ligavam fazendo suas solicitações. Também 

ligavam crianças e até alunos da escola estadual no período de intervalo de suas aulas. 

Destaca-se que há problemas de interação em relação a participação dos ouvintes de muitas 

localidades rurais, pois em decorrência da deficiência, falta ou dificuldade de sinal de celular 

nessas regiões, quando conseguiam estabelecer contato com a emissora, muitas vezes a 

ligação sofria ruídos, chiados ou era interrompida. 
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Alguns pedidos de anúncio de utilidade pública ou apoios culturais também eram 

realizados via ligações telefônicas para esse mesmo celular de contato com o ouvinte. 

Os contatos do ouvinte feitos pelo site provinham oliveirenses residentes em cidades 

como São Paulo-SP e Belo Horizonte – MG. Os via facebook foram oriundos de Senhora de 

Oliveira, Conselheiro Lafaiete e Belo Horizonte. Já as mensagens SMS via celular eram de 

moradores do município. 

Algumas frases ditas nos programas Canta Viola (10/03/2014), Tarde  (14/03/2014) e 

Manhã Sertaneja (15/03/2014), assim respectivamente, marcaram a tentativa de estimular a 

participação do ouvinte: “Meu muito obrigado pra você, meu amigo ouvinte e também os 

alunos que levam os celulares pra escola e no intervalo das aulas ligam a rádia [sic] no celular 

pra me escutar”; “Ligue para nós, faça seu contato direto”; “Ligue, me ajude a apresentar o 

Manhã Sertaneja que é feito pra você com muito carinho”. 

Os bilhetes, por sua vez, eram entregues escritos pelo ouvinte e em seus conteúdos 

haviam saudações ao locutor, pedidos de músicas e dedicatórias. No período de análise, 

apenas dois bilhetes foram entregues. 

Destaca-se que os contatos dos ouvintes pelo site ou facebook da emissora e também 

via SMS, foram estimulados e estabelecidos no programa Tarde Sertaneja e Manhã Sertaneja, 

entre os dias 10/03/2014 a 15/03/2014, pois o locutor responsável pelos respectivos 

programas nessa ocasião era o mesmo responsável pela implantação da rádio na Internet, 

gravação dos apoios culturais e outros serviços que demandam um conhecimento técnico mais 

avançado. Esse fato justifica a pouca participação por essas vias tecnológicas nesses 

programas em específico e também a inexistência desse tipo de participação nos demais 

programas.  

Uma outra tentativa de gerar a participação do ouvinte, no nosso ponto de vista, se faz 

por meio das menções dos locutores ao ouvinte. Essas menções eram feitas à comunidade 

oliveirense sempre que o comunicador cumprimentava ou dedicava músicas a todas as áreas 

rurais ou urbanas do município.A menção aos membros da comunidade era feita pelos nomes 

próprios das pessoas que, na maioria das vezes, eram ouvintes, mas também parentes e 

cônjuges, assim como na maioria dos casos de referências aos membros da Internet, que 

também são oliveirenses, quase sempre residentes em outras localidades, seja em âmbito de 

municípios limítrofes a Senhora de Oliveira ou até outros países que contribuem para a rádio 
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“atravessar as fronteiras” como dizia ao vivo determinado locutor e onde residem 

temporariamente alguns oliveirenses. 

A participação e o estímulo a ela acontecem também no momento em que frases são 

ditas durante a programação que geram proximidade entre ouvinte e locutor ou ouvinte e 

emissora, seja em brincadeiras; em falas ao vivo direcionadas a determinado público, como 

as donas de casa; na intimidade expressa durante as ligações telefônicas, onde se observa que 

os assuntos não se limitam somente às solicitações referentes à programação da rádio e à 

demonstração de conhecimento do gosto musical do ouvinte, mas também à vida pessoal de 

ambos os envolvidos (locutor e ouvinte), seus círculos de amizade e parentesco. Foram 

vários os momentos em que aconteceram manifestações verbais de proximidade, como 

nesses exemplos: 

 “Meu amigo, meu ouvinte” 

 “Faço o programa com muita alegria! Todos me conhecem e sabem que eu 
levanto cedinho, feliz de vir trabalhar na rádio para todos da cidade” 

 “Alô, alô Fulano (nome de determinado oliveirense)! Tá aí curtindo de Fiuruno! 
Se não mandar alô a galera dá aquele puxão de orelha!” 

 “É legal tá juntinho com você aí na sua casa, fazendo a sua companhia. Quero 
abraçar todos os meus amigos que estão acompanhando o nosso programa. Eu tenho uma 
honra total de estar apresentando pra vocês” 

 “Sempre estou aqui, esse amigo de vocês, para melhor atender vocês!” 

 “Pra todos vocês, meus ouvintes! Vocês [sic] é a razão do meu sucesso aqui na 
rádio Boa Nova” 

 “O ouvinte merece ouvir música bonita!” 

 “Quero agradecer a todos vocês, meus amigos, que estão fazendo a minha 
companhia!” 

 “Tô aqui fazendo o que eu gosto pra vocês que eu tanto amo!”  

 “Não me importa o modelo, o tamanho do seu rádio, o que importa é que Fulano 
(nome do locutor) cabe nele” 

 “Vocês [sic] aí no seu carro me dando aquela carona!” 

 “Muitos tá [sic] almoçando com o radinho ligado na cozinha e Fulano (nome do 
locutor) fazendo a sua companhia” 

 “Você que nos deu o prazer, o carinho da audiência, a amizade, a companhia...” 

 “Vocês aí no radinho...agente fica muito feliz de saber que vocês ta [sic] aí” 

 “Fulano (nome do locutor) tá chegando com muita alegria no coração! Espero 
que vocês também esteja [sic] muito alegre [sic] para ajudar Fulano (nome do locutor) a 
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comandar esse programa. Todos trabalhando e Fulano (nome do locutor) fazendo a sua 
companhia” 

 “Estou indo embora com vontade de ficar. É gostoso ficar com vocês, mas tenho 
que ir embora” 

 

Tais manifestações verbais de proximidade com o ouvinte ocorreram em todos os 

programas, sobretudo no Canta Viola, por ser um programa de maior assiduidade, pois é 

apresentado de segunda a sexta-feira, assim como o Tarde Sertaneja. E no que diz respeito às 

promoções dos programas, uma outra forma de estímulo à participação do ouvinte, a tabela 05 

expõe que grande parte das estratégias promocionais partiram do Canta Viola e Tarde 

Sertaneja. Os demais programas não criaram promoções durante o período de observação, 

mas a promoção vigente foi estendida a todos os programas por uma questão de solidariedade, 

assim compreendida por nós. 

 

TABELA 05 – Inserções de estímulo à participação em termos de promoções e manifestações 
locucionadas de proximidade no período de 06/03/14 a 28/04/14 

Inserção 
Canta 
Viola 

Tarde 
Sertaneja 

De Coração 
Para Coração 

Manhã 
Sertaneja 

Conexão 
Gospel 

Manifestações verbais de 
proximidade com o ouvinte 

171 23 3 6 21 

Promoções nos programas 65 15 
 

3 1 
 

As promoções corresponderam a sorteios de CDs de cantores locais e regionais que 

deixavam exemplares na rádio em troca de divulgação. Estes cantores muitas vezes eram 

desconhecidos pelos próprios locutores, como na frase dita ao vivo: “Ligue para concorrer ao 

CD do Montanha e Amigos. Eu mesmo nunca vi esse cantor Montanha e Amigos, nem 

conheço. Mas deve ser bom! Tem participação de muitos cantores. São quatorze músicas”. 

Outro brinde promocional foi um aparelho de DVD com leitor de MP3 e entrada para 

pendrive, cujos adicionais eram pronunciados pelo comunicador como sendo “NP3”e 

“pendrage.” Esse DVD foi comprado pelo locutor com seu próprio dinheiro no intuito de ter 

alguma coisa boa para sortear. Também um ovo de páscoa adquirido por meio de permuta 

para divulgação da produção artesanal desse produto se fez promoção nos programas e 

durante a divulgação do sorteio, a palavra “páscoa” era sempre pronunciada com muita 

dificuldade, resultando muitas vezes na palavra “pasco”, o que demonstra a necessidade de 

um acompanhamento fonaudiológico. No entanto, tais formas de se pronunciar as palavras 
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eram facilmente compreendidas pelos ouvintes que imediatamente ligavam e demonstravam o 

desejo de concorrer aos sorteios promocionais.  

Os critérios para sorteio dos brindes promocionais eram democráticos quando 

sorteava-se um número às escuras dentre o número de ligações dos ouvintes que eram 

anotadas em sequência. Solidários na medida que o locutor selecionava o ouvinte ganhador 

pelo critério de quem já ganhou alguma coisa e quem ainda não ganhou nada. Também se 

faziam por conveniência para evitar o trabalho de ter que entregar o brinde ou esperar o 

ouvinte ir buscar e nesse caso, o ganhador poderia ser alguém que ligou para a rádio e residia 

nas proximidades, alguém que levou um bilhete ou que visitou a emissora.  

Uma charada também foi inserida como critério de seleção nos sorteios. O ouvinte 

deveria responder à pergunta: “O quê que quanto mais cozinha mais duro fica?” A resposta 

era o ovo, mas nenhum ouvinte conseguia adivinhar. Então, o locutor dava dicas e diante do 

desconhecimento da resposta, ou mesmo da resposta errada, a resposta correta lhe era 

revelada e seu nome inserido na promoção da mesma forma. Posteriormente, frente às 

dificuldades de adivinhação, essa tática foi extinta. 

 

2.2.5– Apoio Cultural 

A última categoria da programação da rádio comunitária Boa Nova FM é a de Apoio 

Cultural.  

Durante os dias de observação constatou-se que os apoios culturais da Boa Nova 

constituem-se dos anúncios falados pelo locutor e dos gravados que fazem parte de um bloco 

inteiro de 20 anúncios e que, na maioria das vezes, são divididos pela metade, em dois blocos 

de 10 anúncios cada, por nós denominados por A e B. Destes blocos de anúncios há a opção 

de se desmembrar anúncios isolados. 

Percebe-se que os apoios culturais falados se inserem em todos os programas, 

sobretudo no Tarde Sertaneja e Canta Viola, que na ocasião desses anúncios estavam sob a 

responsabilidade do mesmo locutor. O único programa a inserir um bloco inteiro de anúncios 

gravados, que totalizam mais de quatorze minutos é o De coração para Coração e os blocos 

de 10 anúncios são inseridos por todos, com destaque ao bloco A. Os anúncios desmembrados 

isoladamente que pertencem ao bloco inteiro de gravações, não seguem nenhum critério de 
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inserção e, por isso, observou-se que muitas vezes eram repetidos do bloco que já havia sido 

inserido.  

Os anúncios falados ao vivo pelo locutor seguem o critério do improviso e possuem 

uma variação de tempo de 00:04 a 01:33.1 para sua apresentação. Os gravados variam entre 

00:13 a 01:50.2.  

O improviso nos apoios culturais falados mostrou-se prejudicial em algumas ocasiões 

pois, a partir do momento em que o locutor tenta, de maneira decorada, produzir textos de 

comércios que possuem números de telefones fixos, de celulares e nomes de pessoas, fica 

difícil se recordar de tanta informação e ainda ao vivo. Esse foi o motivo do esquecimento, 

por duas vezes, do número de telefones ou a pronúncia errada de nomes dos anunciantes. 

Os anúncios falados já constam na gravação, com exceção dos que ainda não tenham 

sido gravados. Por essa razão alguns deles são inseridos em excesso na programação, sendo 

repetidos até cinco vezes em um mesmo programa. Essa repetição se faz também, de forma 

complementar, quando o locutor dedica músicas para determinados anunciantes com menção 

ao nome de seus respectivos comércios. 

Com relação aos anúncios gravados, por muitas vezes foi passado apenas um bloco no 

programa ou ainda repetido esse mesmo bloco no dia seguinte, deixando os demais 

anunciantes descobertos da divulgação.  

Tanto nos apoios culturais falados quanto nos gravados um mesmo anúncio pode 

acoplar vários comércios, como um salão, uma sapataria e uma loja que pertencem a um único 

casal. 

O locutor dos programas Canta viola e Tarde Sertaneja, ambos em destaque na 

divulgação dos apoios culturais falados, explicita vários produtos à disposição em 

determinado supermercado do município e tenta mostrar que exite uma vasta variedade de 

mercadorias, dizendo “inclusive muitos outros que eu não falei”. O mesmo locutor usa sua 

criatividade para despertar o interesse dos ouvintes pelos calçados da sapataria X, que 

segundo ele, possui produtos com um preço elevado e por essa razão ele não tem como dizer 

no apoio cultural que lá é mais barato que os concorrentes e neste caso ele diz que o produto 

“calça muito bem no pé, dá pra subir e descer rampa e a pessoa nem percebe que está 

calçado”. 
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 Observa-se o desconhecimento de como deve ser a divulgação de um apoio cultural 

em uma rádio comunitária. Também nota-se que os anúncios gravados pretendem atender o 

objetivo de aceitação da mensagem e, essa pretensão, deixa claro o sistema simbólico de 

valores da comunidade onde estão demarcadas a relevância de determinadas prioridades, 

percepções cognitivas e o que é observado como importante ou não para a vida cotidiana 

local.  

 Percebemos na programação da Boa Nova que os apoios culturais, considerados a base 

de sustentação financeira da emissora, constituem-se por uma somatória dos anúncios 

gravados com o grande número de anúncios falados. Esses apoios culturais são percebidos 

pelos locutores, como sendo imprescindíveis para a sobrevivência da programação, daí a 

preocupação em divulgá-los constantemente, mesmo que sem a devida atenção às repetições 

ou falta de inserções de determinados anúncios. No entretenimento deve-se considerar que a 

música ocupa grande parte da programação, ao lado das piadas, casos, poemas e resumos de 

novela. A informação e a cultura oliveirense surgem de forma singular diante da totalidade da 

programação. No caso da cultura, deve-se considerar que a sua presença foi contabilizada em 

termos de quantidade de inserções e não de tempo em que o tema foi exposto, uma vez que 

constatou-se uma média de 2 a 5 minutos de exposição de cada assunto relacionado, o que 

demonstra uma boa explanação. 

 

2.3 – Elementos de interferência na programação  

Por meio de um diário de campo registramos alguns acontecimentos que se fizeram 

como elementos de interferência na programação da rádio comunitária Boa Nova, pois na 

maioria das vezes abalaram psicologicamente os locutores, afetando suas motivações, 

expectativas e atuações comunicacionais, contribuindo para um universo de preocupações, 

medo e ansiedade, consequentemente comprometendo o bom funcionamento da programação 

da rádio. 

Para uma melhor compreensão dos fatos optamos por dividi-los em tipos de 

interferência: capacidade de lidar com o desafio das letras; conhecimento técnico; 

infraestrutura e recursos humanos; administração e sustentabilidade financeira; política; 

fofocas e conflitos; apoio da gestão.  



176 

A descrição dos fatos por categoria segue a ordem cronológica ou de importância das 

ocorrências.  

 

2.3.1– Capacidade de lidar com o desafio das letras  

 Um dos grandes problemas identificados na rádio Boa Nova diz respeito ao 

analfabetismo, semi-analfabetismo ou analfabetismo funcional de alguns locutores. O 

analfabetismo é compreendido como o desconhecimento das letras, das palavras, dos números 

e da escrita, o semi-analfabetismo é atribuído àquele que foi mal ou pouco alfabetizado e 

demonstra dificuldades para ler e escrever; o analfabetismo funcional condiz à incapacidade 

demonstrada por alguém de não compreender textos simples ou desenvolver cálculos 

matemáticos também simples.  

Dentre os quatro comunicadores da rádio apenas um lê escreve e interpreta textos. No 

caso de analfabetismo, percebe-se que a desenvoltura de tarefas relacionadas ao rádio diante 

do computador como as atividades de organizar uma programação na seleção de músicas e 

apoios culturais são realizadas diante da associação das palavras a símbolos ou do 

conhecimento decorado da posição de músicas e arquivos. Por essa razão, muitas vezes o 

ouvinte liga e solicita determinada música que não é tocada na programação, sendo a mesma 

substituída por outra. Ou o ouvinte envia uma mensagem SMS pelo celular e esta não é lida. 

Também não há como escrever um texto de utilidade pública que é ditado por telefone e nesse 

caso o texto é falado ao vivo, sob forma decorada, tal como os bilhetes entregues 

pessoalmente e os apoios culturais que não se encontram gravados. Outra constatação é que, 

nessa situação só é possível entrar na rádio Inconfidência para a transmissão da Voz do Brasil 

ou de jogos esportivos por meio de cliques, caso já esteja aberto o programa na Internet, pois 

o fato do desconhecimento da escrita anula a ação de digitar o site para que a programação 

seja disponibilizada aos ouvintes.  

O semi-analfabetismo condiz às dificuldades de determinado locutor em escrever 

simples textos ou nomes de ouvintes que ligam para fazer uma solicitação. A leitura das 

músicas nos programas ocorre de forma tranquila em decorrência do conhecimento decorado 

mas, diante de textos, o obstáculo se torna explícito. 

O analfabetismo funcional é observado no momento em que o comunicador transmite 

durante sua programação um quadro de texto gravado e não consegue desenvolver uma 
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interpretação do mesmo alegando que a falta de comentários próprios é desnecessária, pois o 

texto já está bem explicado.  

Essas dificuldades em termos de leitura, escrita e interpretação afetam diretamente a 

qualidade da produção radiofônica e também o desenvolvimento técnico demandado pela 

atividade. Contudo, os locutores desenvolvem estratégias próprias para suprir essas 

deficiências e realizar suas programações, evitando que o ouvinte perceba essas dificuldades. 

 

2.3.2– Conhecimento Técnico 

 A atuação do comunicador de rádio atualmente requer conhecimentos técnicos que 

possibilitem a otimização dos recursos tecnológicos oferecidos pelos atuais sistemas 

radiofônicos. 

A falta de conhecimento técnico por parte da maioria dos locutores da rádio Boa Nova 

foi considerado um agravante no desenvolvimento das programações diante de tarefas como 

gravação de apoios culturais, anúncios de utilidade pública ou programas inteiros, 

conhecimento amplo do programa de rádio utilizado (Zara Rádio), habilidades com a Internet 

para baixar músicas, buscar informações, utilizar e atualizar o site ou o facebook da emissora, 

a ação de manusear o celular para desligar as ligações recebidas ou ler as mensagens de texto 

(SMS). Observa-se também a falta de conhecimentos da técnica de comunicação radiofônica 

como o que deve ser dito ou não, quanto tempo se deve expor determinado assunto, como 

funcionam as entrevistas, como é a atuação de uma rádio comunitária etc. 

 Apenas um dos locutores possui maior destreza nos conhecimentos técnicos sobre os 

equipamentos e sistema operacional de rádio e este saiu do quadro de pessoal da emissora no 

dia 15 de março de 2014 deixando os demais com a responsabilidade das tarefas. A partir 

desse momento o que se observou na emissora foram as adaptações como a divulgação de 

apoios e utilidade pública de forma decorada e improvisada.  

A preocupação dos comunicadores com essa situação foi o tema abordado em reunião 

extraordinária realizada nesse mesmo dia 15 de março quando os locutores se uniram e 

procuraram o gestor da rádio solicitando medidas para contornar esse problema das gravações 

e de tudo o que demandasse conhecimento técnico.  
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 A outra deficiência com relação à técnica da comunicação em si é observada nas 

variações de tempo de gravações dos apoios culturais que ora possuem poucos segundos e 

outrora quase dois minutos, conforme observado no mapa da programação. Também a 

exploração dos temas abordados nas programações ou a pouca preocupação nos assuntos de 

interesse comunitário mostram a falta de conhecimento do que é interessante ou não ser dito; 

de como se deve fazer uma programação e com base em que; ou o que se pode fazer no 

âmbito da comunicação comunitária. 

 A falta dos conhecimentos técnicos e de comunicação só nos mostram que o 

amadorismo involuntário e desintencional está presente na rádio comunitária Boa Nova, mas 

apesar disso a programação segue diariamente. 

 

 

2.3.3– Infraestrutura e recursos humanos 

 Os problemas de infraestrutura e recursos humanos afetaram quase todos os dias da 

programação em que houve a observação participante. Os locutores, sempre muito 

preocupados, reclamavam a falta de uma sede, as dívidas com o aluguel, a dificuldade em 

pagar contas de água, luz e internet, as dificuldades vivenciadas em decorrência da energia 

elétrica, a ausência de pessoal na locução, recepção e administração, falta de equipamentos na 

emissora e a inexistência de uma reserva financeira para atender possíveis imprevistos, como 

a queima de um aparelho eletrônico. 

Os equipamentos que a emissora dispõe encontram-se em mal estado de conservação, 

como a CPU do computador que para abrir a entrada de CD é preciso puxá-la com uma faca 

ou grampo e alguns equipamentos que encontram-se com defeito.Outros são emprestados dos 

próprios locutores como a mesa de som e os microfones em uso que apresentam-se 

etiquetados com o nome do proprietário.  

Não há locutores para todo o horário útil que possibilite o preenchimento de uma 

grade ampla da programação.Outra questão diz respeito à falta de pessoal apto para atividades 

relacionadas à administração, gravação, edição e recepção. Todas as tarefas ficam a cargo dos 

próprios locutores. São eles quem atendem ligações, recebem visitas, pagam as contas, 

buscam apoios culturais junto ao comércio local e cobram seus respectivos pagamentos. De 
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forma precária e amadora gravam e editam os anúncios quando possível e, simultaneamente, 

fazem a locução. Tudo isso somado a uma dose de preocupação financeira e com a 

sobrevivência da rádio Boa Nova, seja em termos de falta de sede própria ou de pagamento de 

dívidas.  

A ausência de uma sede própria da rádio faz com que a mesma funcione em imóvel 

alugado, cujo aluguel está atrasado há um ano e oito meses. Diante da inadimplência, o 

proprietário do imóvel faz pressão na gestão da emissora e nos políticos do município 

(prefeito e vice), estipulando prazos para quitação da dívida e permanência da emissora no 

local.  

Exemplos da inquietação dos comunicadores sobre a realidade da falta de sede própria 

foi observado no primeiro dia da análise (06/03/2014) [sic] quando determinado locutor disse 

em conversa informal: “Eu vou lutar esse ano para ver se nós faz uma casa pra essa rádio. Aí 

entrega pra Associação, pede doação pras casas de material de construção. O meu pensar é 

isso”. Nesse momento, percebe-se a ânsia em solucionar o problema diante de uma estratégia 

criada para a construção de uma sede que deve ser direcionada à Associação Comunitária da 

Comunidade de Aranhas e construída em terreno já cedido pela prefeitura municipal sob 

contrato de concordata. 

 Essa inquietude da inexistência de uma sede própria e a dificuldade de honrar o 

pagamento dos aluguéis chegou ao ponto de um dos locutores, no dia 15/03/2014, oferecer ao 

gestor da emissora sua própria casa para sediar a rádio. Essa se fez uma alternativa caso não 

houvesse negociação entre as partes envolvidas (locador e locatário). 

A falta de energia elétrica própria, ou seja, um padrão de luz específico nos domínios 

da rádio é outro problema de infraestrutura enfrentado em virtude da inexistência da rede 

elétrica até o imóvel da emissora. Para contornar essa dificuldade, pois a eletricidade é 

essencial para o funcionamento da atividade radiofônica, o atual sistema de energia era cedido 

há mais de dois anos por um vizinho que, em virtude da necessidade de habitação em seu 

imóvel e a consequente utilização da energia, foi solicitado o corte da luz no dia 15/03, às 

17h32, conforme o protocolo 204823898 do atendimento via telefone da CEMIG.  

Somente no dia 20/03 a CEMIG instalou um poste de iluminação pública em frente à 

emissora, o que possibilitaria a ligação de energia elétrica no imóvel da rádio e, nesta ocasião, 

a felicidade dos locutores foi tão grande que um deles, durante seu programa, agradeceu ao 
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vivo, repetindo diversas vezes que era de coração, aos funcionários da CEMIG e à prefeitura 

por terem instalado o poste de iluminação pública e também aos vizinhos da rádio que 

colaboram por quase dois anos emprestando a luz. A mesma expressão de felicidade 

aconteceu no dia seguinte (21/03), também ao vivo, durante o programa Canta Viola e nesta 

ocasião, o prefeito (Administração municipal 2013/2016) ao ir verificar a instalação do poste, 

visitou a rádio. Foi o momento para a exposição da situação do imóvel alugado, da energia 

elétrica e da inadimplência, enfim, a difícil realidade em que a Boa Nova se encontra. O 

prefeito disse que desconhecia os fatos relatados pelo locutor e prometeu ajudar no que fosse 

possível, inclusive na construção da sede própria da emissora.  

Durante os 40 minutos de visita do prefeito a rádio ficou sem locução, tocando apenas 

músicas programadas e apoios culturais, como é de costume fazer sempre que há imprevistos 

como esses ou como os telefonemas e outros que venham a surgir no decorrer da apresentação 

dos programas, o que elucida a ausência de pessoas aptas a recepcionar visitantes e atender 

ligações a fim de não comprometer o desenvolvimento da programação. 

Apesar da instalação do poste de luz, ainda não havia ligação de eletricidade própria 

para a rádio e com o corte da energia cedida, no dia 26/03 foi interrompida a apresentação do 

programa Canta Viola, às 08h27. O corte foi autorizado pela CEMIG por meio da ordem de 

serviço 135.245.866 (Ordem de desligar consumidor).  

Vale recordar que também nesse dia (26/03), a CEMIG interrompeu o fornecimento de 

energia em toda a área urbana de Senhora de Oliveira, das 10h00 às 15h00, como havia sido 

informado pelo serviço de utilidade pública da rádio e também do alto falante. Esse fato 

serviu para mascarar a interrupção da programação da rádio Boa Nova perante a comunidade 

oliveirense. 

Após a procura por novos benfeitores a luz foi novamente emprestada por outro 

vizinho, inicialmente sendo solicitada por três dias ou até que se resolvesse a situação da 

instalação do padrão de energia e a subsequente ligação de luz pela CEMIG.  

Às 07h00 do dia 27/03 a rádio Boa Nova voltou às suas atividades normais com o 

programa Canta Viola. Neste dia, o locutor do programa ficou notoriamente feliz com a 

solução mesmo que temporária do problema da energia elétrica e também quando o locador 

disse a ele que poderia ficar tranquilo pois a rádio não sairia de seu imóvel.  
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Apesar de ter sido encontrada uma solução provisória para o fornecimento de energia 

que viabilizasse as atividades da rádio, essa alternativa não atendia plenamente as demandas. 

No dia 28/03 o programa Tarde Sertaneja terminou nove minutos mais cedo (17h51), pois 

como foi elucidado ao vivo, devido ao (atual) empréstimo da luz elétrica, a programação 

deveria ser finalizada antes do horário previsto para que as pessoas das suas residências as 

quais ela serve (a do vizinho e a do locador) pudessem tomar banho, caso contrário haveria 

sobrecarga de energia, ocasionando a queda de luz.  

 

2.3.4– Administração e Sustentabilidade Financeira 

Pelo que observamos, a administração da vida cotidiana da rádio, com seus problemas 

e questões de sustentabilidade financeira, na maioria das vezes fica a cargo dos locutores. São 

eles que resolvem as questões de pagamentos de contas, controle de fluxo de caixa, acertos de 

apoios culturais com os anunciantes, tomada de decisões importantes com relação à 

programação etc.  

À gestão cabe o pagamento do aluguel do imóvel em que a emissora está sediada e 

também as questões burocráticas junto à Anatel ou Ministério das Comunicações.  

Os locutores, como vimos anteriormente, são membros voluntários que por meio de 

autorização da gestão, detém 70% do valor cobrado pelos apoios culturais para o auxílio com 

o deslocamento até a rádio para que possam realizar seus programas. 

Em determinada ocasião um locutor explanou que o comunicador da rádio paga 

sozinho as contas e que os 70% do apoio cultural destinado a eles não dá para quitar todas as 

despesas de água, luz e internet. Que essa situação desestimula sua atuação na emissora, 

sendo esse um dos motivos para a possibilidade de sua retirada da programação. Destaca-se 

que a porcentagem de 70% do valor cobrado pelos apoios culturais é destinada às despesas 

pessoais do locutor. 

Com a saída do locutor que até então atuava como administrador da rádio105, ficou 

vaga a função, deixando os demais locutores preocupados com a parte administrativa e 

financeira, inclusive com o fundo de reserva pois, segundo eles, se precisasse de alguma coisa 

como consertos de equipamentos, a rádio não teria dinheiro disponível. 

                                                 
105 Posteriormente esse locutor voltou a atuar na emissora. 



182 

Durante o programa Tarde Sertaneja outro locutor pede, ao vivo, aos anunciantes que 

façam seus apoios culturais para manter a rádio funcionando e diz: - “Nós aqui somos igual a 

uma formiga. Uma formiga só não dá para cortar uma roseira, mas se juntar todas...”  

Outros momentos semelhantes a esse, foram observados quando a vontade de fazer 

mudar uma realidade fez com que o comunicador externasse a todo o seu público ouvinte o 

pedido de ajuda e apontasse as dificuldades financeiras vivenciadas pela emissora. 

Algumas adaptações foram realizadas após a saída do locutor que administrava a 

rádio, como a continuidade do programa Tarde Sertaneja que ele apresentava, para que não 

fosse comprometida a renovação dos apoios culturais e a mudança de horário deste mesmo 

programa para que pudesse ser transmitida a Voz do Brasil e a Jornada Esportiva da Rádio 

Inconfidência.  

Para que a rádio não ficasse sem um administrador, imediatamente um dos locutores 

assumiu por conta própria a função e começou a expor ao vivo, durante as programações que 

estava no comando, que estava sozinho apresentando programas pela manhã e à tarde, de 

segunda a sexta-feira, além de relatar as dificuldades internas. Há demonstraçãoda intenção de 

direitos iguais a todos os interessados em ajudar a Boa Nova como podemos elencar na 

passagem do fato com ênfase nas repetições de abordagens. 

Exemplo: “Em breve vai fazer uma reunião para ver se ele mesmo que vai assumir a 

radio, mas enquanto isso não acontece, está tudo nas costas dele”. Ele agradece a audiência 

dos amigos ouvintes e pede a ajuda deles. Relata que tem tido vitórias e que sempre vai à 

missa, ajoelha, pede e agradece a Deus. Pede pra Deus ajudar e fala que o pensamento dele é 

só positivo, que ele nunca sente que vai ter derrota. Termina sua fala dizendo: “Eu tenho 

muita fé, fé demais! Eu sei que manter essa rádio é difícil! É difícil enfrentar essa batalha, 

mas eu vou enfrentar, porque eu tenho fé que vai dar certo!” 

Em outra ocasião, também fala ao vivo que está sozinho na rádio enfrentando a 

batalha, que está difícil, mas que ele vai encarar isso. Deixa claro que todos os oliveirenses 

sabem que ele não ganha nada para trabalhar lá, mas que ele quer fazer o melhor dele para os 

ouvintes. E que, a partir dessa data, estaria tomando conta da rádio Boa Nova e, se alguém 

quisesse assumir esta função, ele tinha o maior prazer em receber essa ajuda, pois deseja 

sempre o melhor para emissora. Em outro momento fala que vai vencer, que vai dar tudo 
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certo. Expõe que Deus e Nossa Senhora Aparecida protegem o seu programa, os ouvintes e os 

anunciantes.  

Durante o programa Canta Viola ele fala que está na rádio diariamente, de manhã e a 

tarde e promete começar a apresentar também o Domingo Especial para melhorar a 

programação, pois de segunda a segunda ele estará lá. Diz que está no comando, que ele não 

ganha nada, mas não mede esforço. Relata que larga o seu serviço e faz sua parte na rádio, 

tenta melhorar a qualidade do som. 

Ainda nessa circunstância, durante o programa Tarde Sertaneja, o locutor agradece aos 

amigos que ajudam a rádio Boa Nova a continuar funcionando e externa mais uma vez seus 

sentimentos em relação às dificuldades da emissora: “Não é fácil não! É muito difícil e por 

isso preciso do apoio de Deus e dos amigos, de gente que gosta da rádio Boa Nova”! 

 Podemos observar em outros momentos a manifestação administrativa dos locutores 

em relação à rádio Boa Nova, diante da falta de energia para a transmissão da programação, 

quando alguns comunicadores se mobilizaram para conseguir um empréstimo temporário de 

energia. Durante a programação subsequente a esse episódio houve uma tentativa de mascarar 

o ocorrido dizendo ao vivo que estiveram fora do ar por motivos de falta de energia elétrica, 

já que a Cemig havia interrompido a energia da área urbana do município, por coincidência, 

neste mesmo dia. Neste caso, o locutor aproveitou para despistar o público falando que foram 

feitos ajustes nos equipamentos para melhor atender o ouvinte. Pediu desculpas aos amigos e 

aos ouvintes por razão da rádio ter ficado fora do ar e disse que desligou os aparelhos de 

transmissão sonora para que não queimassem. Disse que é eletricista e explicou como 

funciona, orientou as pessoas a desligarem seus aparelhos para não danificarem. Desta forma, 

não houve grandes rumores e propagações na comunidade sobre o real motivo do corte da 

energia na emissora. 

 

2.3.5– Política 

A política está presente no cotidiano do oliveirense em diversos setores, como relatado 

no capítulo anterior. No âmbito da rádio comunitária também podemos constatar algumas 

manifestações que evidenciam que aparentemente não se assume uma posição política na 

programação, mas de fato ela ocorre.  
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Durante o período de campanha política, entre os dias de 21 de agosto a 04 de outubro 

do ano de 2012, a rádio Boa Nova teve importante papel na difusão das propostas de governo 

para Senhora de Oliveira. Porém, antes desse período, durante o mês de julho do mesmo ano 

(2012), algumas orientações foram repassadas por meio de palestra ofertada pela autora dessa 

tese, a pedido do gestor da Boa Nova, aos membros da emissora, locutores, o próprio gestor e 

também interessados da comunidade, sobre o propósito de uma rádio comunitária em épocas 

de eleição, da imparcialidade na programação e que uma emissora comunitária pertence ao 

povo, à comunidade e não a partido político, religião ou propriedade privada de qualquer 

espécie.  

Em meados de julho um locutor e o gestor da rádio Boa Nova, também representantes 

das coligações partidárias de Senhora de Oliveira e cidades vizinhas foram convocados para 

uma reunião que aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral, no município de Piranga, cuja 

pauta era a compra de votos, o que se poderia ou não fazer em termos de propaganda eleitoral 

na rádio e em outros meios de comunicação; e a consciência política. O locutor gravou o 

pronunciamento da juíza e transmitiu na rádio já no dia seguinte, sempre repetidamente, cerca 

de oito vezes ao dia, durante vinte dias. A gravação foi retirada do ar em decorrência de 

inúmeras reclamações de ouvintes alegando estarem enjoados da gravação. 

No fim deste mês de julho, a juíza eleitoral de Piranga ofereceu uma palestra na 

Câmara Municipal dos Vereadores de Senhora de Oliveira, para os candidatos à prefeitura 

municipal e câmara. Nesta ocasião, um locutor da rádio optou voluntariamente em participar 

da palestra para ficar a par da lei e se interar sobre o assunto que, segundo ele106, foi a compra 

de votos, campanha eleitoral, postura política e punição judicial para aquele que burla a lei 

eleitoral. 

No início do mês de agosto representantes de rádios comunitárias e comerciais da 

região foram convocados a comparecerem no TRE, em Piranga, para o sorteio do horário 

político a ser transmitido pelas emissoras. Neste momento também foram passadas algumas 

instruções de como deveria ser feita a propaganda eleitoral na rádio: cada coligação partidária 

deveria entregar um CD com suas gravações políticas com 12 horas de antecedência da 

transmissão sonora; a segunda, quarta e sexta-feira deveria ficar reservado para propaganda 

política de candidatos à prefeitura e terça, quinta e sábado para os candidatos a vereador, 

elucidando que o domingo não haveria propaganda eleitoral no rádio. As vinhetas deveriam 

                                                 
106 Conversa informal em 10 de outubro de 2012. 



185 

ser de 30 segundos e determinada coligação de Senhora de Oliveira, por razão de ter mais 

partidos coligados, teria nove vinhetas a mais, o que demandaria mais tempo de exposição.  

Segundo um dos locutores, esse fato de maior tempo de exposição de uma coligação 

gerou muitas reclamações dos ouvintes que questionavam porque um partido tinha mais 

tempo no rádio que o outro e as respostas eram dadas conforme instruções da juíza. O locutor 

disse que alguns ouvintes entendiam e outros não. Os que não compreendiam alegavam que 

os horários deveriam ser iguais, pois nenhum partido era melhor que o outro. 

Iniciado o período de propaganda eleitoral no rádio, em 21 de agosto, ocorreram 

muitos picos de luz por volta das 07h00 às 07h15, deixando a emissora sem energia e fora de 

sintonia por cerca de dois minutos. Por essa razão, as propagandas políticas, com horário 

estipulado de transmissão entre 07h00 às 07h30 e 12h00 às 12h30, eram repassadas pelos 

locutores desde o começo. Nessas situações, o partido que estava sendo divulgado 

politicamente durante o corte de energia levava vantagem diante do tempo e de uma maior 

exposição, o que fazia com que os ouvintes do partido contrário ligassem para a emissora 

reclamando, xingando os locutores e fazendo ameaças. Eram ameaças anônimas para o 

telefone da rádio, cujas ligações apareciam como sendo restritas ou não identificadas e 

prometiam a destruição do patrimônio da emissora, agressão e até assassinato. Os locutores, 

por muitas vezes quiseram desistir, abandonar a programação e por medo de represália não 

fizeram boletim de ocorrência na delegacia local. Diante do fato, eles optaram por fazer a 

troca constante da ordem inicial dos partidos a serem difundidos no rádio, ou seja, se em um 

dia começava por um partido X, no dia seguinte deveria iniciar com o partido Y, para evitar 

mais conflitos. 

Percebemos que existem dois tipos de participação na rádio Boa Nova: aquela em que 

o ouvinte interage com o locutor e com a programação, pedindo músicas, mandando recados 

ou fazendo comentários e a participação informal na política, sendo aquela que gera conflitos 

e que é resultante das atuações e comportamento dos locutores.  

Observou-se que um locutor, em específico, falou várias vezes ao vivo, “que faria a 

cobertura do programa eleitoral, mas que não faria política em rádio, somente transmitiria a 

gravação do CD do partido”. Neste caso, em específico, o locutor se propôs a transmitir 

apenas o conteúdo gravado do programa político oficial. 
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No total, eram 35 vinhetas de um partido e 26 vinhetas do outro que eram intercaladas 

muitas vezes com músicas da programação (três em média) e os apoios culturais, o que foi 

feito inicialmente sob forma de teste e posteriormente mantido, tudo por conta dos locutores. 

Essa distribuição também gerou inúmeras reclamações dos ouvintes que desejavam que não 

houvesse músicas intercaladas, somente as vinhetas partidárias e isso fez com que os 

locutores recorressem ao TRE de Piranga para o esclarecimento da dúvida. A instrução 

repassada a eles foi a de que as vinhetas deveriam ser transmitidas pela manhã entre 07h30 e 

11h00, pois após esse horário a programação ficaria a cargo da Rede Inconfidência para a 

transmissão do futebol e jornalismo. Na parte da tarde as vinhetas seriam difundidas entre 

12h30 e 19h00. Definido os horários, os locutores começaram a passar 18 vinhetas de um 

partido na parte da manhã e 13 do outro na parte da tarde. 

Todos os locutores tiveram os horários de suas programações alterados em decorrência 

da propaganda eleitoral obrigatória.  

Somente um locutor dominava as ferramentas de informática e por isso era ele o 

responsável por programar a distribuição das vinhetas gravadas nos CDs. Também, esse 

locutor costumava fazer campanhas eleitorais pelas ruas do município deixando clara a sua 

predileção partidária. Talvez esse tenha sido um dos motivos das ameaças terem sido mais 

direcionadas ao seu programa e à sua pessoa, em específico. 

Um fato curioso ocorreu durante o período de propaganda eleitoral na rádio Boa Nova. 

Eram duas as coligações partidárias:22 (PR, PPS, PMDB) e 55 (PP, PDT, PTB, PSDB,PSD) 

que expunham suas propostas nas programações da emissora comunitária. Uma das gravações 

de propaganda partidária dizia claramente “a rádio 22” e isso foi motivo de muitas 

reclamações dos eleitores da coligação contrária, o que levou o locutor responsável pela 

distribuição das gravações a procurar advogados e o próprio TRE para esclarecer a dúvida se 

havia ou não problema com a gravação que associava a rádio Boa Nova com a coligação 

partidária. Segundo o locutor, todos disseram não haver empecilhos, pois o programa de sua 

responsabilidade é que era 22, portanto, o “programa rádio 22”. Posteriormente, a coligação 

55 também fez algo semelhante em uma gravação: “Agora vocês vão ouvir o prefeito do 

povo, na rádio do povo”.  

O mesmo locutor afirma não querer mais fazer cobertura política por causa do risco de 

morte e diz que se espantou com a grande audiência durante o período eleitoral. No entanto, 

avaliou a propaganda eleitoral no rádio como sendo positiva, apesar dos contratempos. 
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Eu achei que a propaganda política na rádio foi positiva, pois nunca teve isso em 
Senhora de Oliveira. Deu para as pessoas conhecerem os políticos, as intenções, 
as mentiras e as verdades, as promessas. E deu para conhecer as pessoas, pois os 
que eram amigos viraram inimigos. Muitos que diziam que eram amigos dagente 
antes, chega na política vira inimigo, aí vira as costas. 

As ameaças foram a parte ruim, o pior do período na rádio. Agente passava na rua 
e as pessoas xingavam agente. Colocavam prego para furar o pneu do carro, 
cortavam as quatro rodas com faca (LOCUTOR A, 2014)107.  

 

Outro locutor, contrário à exposição do horário político, avaliou a propaganda eleitoral 

na rádio de Senhora de Oliveira como algo que foi prejudicial, pois o município é em sua 

opinião um “barril de pólvora” nesse aspecto e, por isso, sua locução fica sendo um “freio de 

mão puxado” e ainda afirma: “eu sou do povo, o meu programa é do povo... eu não tenho 

partido político em rádio não, eu faço tudo certo e mesmo assim sobra pra mim e pra todo 

mundo da rádio.”  

Na opinião do gestor da rádio108 que já fora vereador e, nesse ano de 2012, novamente 

concorria a uma vaga no legislativo, o período eleitoral na rádio é delicado e demanda agir 

dentro da lei: “É um período melindroso! Pra nós foi confuso, apesar de que essas picuinhas 

acontecem mesmo, mas tem que enfrentar e andar correto, ser correto.” 

Todas as opiniões apresentam a política no município como algo significativo para os 

moradores e também uma questão bastante delicada de ser abordada, capaz de gerar atritos e 

inimizades. Neste caso, enquanto um comunicador percebe a propaganda eleitoral como uma 

forma de conhecimento de candidatos e pessoas da comunidade, o outro se preocupa em 

ponderar sua locução para evitar conflitos, com a noção de que citações à pessoas associadas 

a determinado partido político poderiam ser mal compreendidas como um ato de 

favorecimento partidário. Já o gestor da emissora afirma que isso é normal de acontecer e, 

portanto, deve ser enfrentado sob uma postura correta de atuação no meio de comunicação e 

fora dele. 

Mesmo com certo cuidado, novas ameaças ocorreram ainda no fim de setembro, em 

razão da gravação que dizia “rádio 22”, e de gravação do partido contrário com ruídos, como 

falhas e chiados. Foram reclamações diretas ao TRE e ameaça de depredação da rádio, como 

colocar fogo e quebrar equipamentos. 

                                                 
107 Locutor A. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. Vide anexo 19. 
108 Conversa informal em 29 de novembro de 2012. 
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Alguns locutores aproveitaram o ensejo eleitoral para fazer pedidos a deputados 

federais que se direcionavam ao município oferecendo apoio político aos candidatos. Os 

pedidos eram desde aumento de potência da emissora para 50 W até apoio financeiro para a 

mesma. A esperança de melhorias para a Boa Nova fez com que eles se ancorassem em 

pedidos e promessas também de candidatos à prefeitura de Senhora de Oliveira, vinculando-se 

automaticamente a uma ou outra coligação, criando expectativas e rejeições de oliveirenses 

opositores politicamente. 

Terminadas as campanhas eleitorais na rádio Boa Nova e concluídas as votações, o 

partido apoiado por alguns locutores foi vitorioso nas eleições. Neste período é comum no 

município o insulto político por meio de músicas provocativas pelas ruas da cidade e no ano 

de 2012 não foi diferente, pois a postura de determinados oliveirenses foi a de insultar desta 

forma o partido derrotado, seu candidato à prefeitura e eleitores. Foi um fato que surgiu pelas 

ruas da área urbana e que ganhou repercussão no momento em que um locutor retransmitiu a 

mesma música por diversas vezes na rádio, fosse a pedido de ouvintes ou por iniciativa 

própria. Isso gerou provocação nos eleitores do partido perdedor, muita discórdia e novos atos 

de vandalismo como o corte da fiação de energia elétrica da emissora e outros. A transmissão 

da música provocativa foi retirada do ar a pedido do candidato eleito e sua esposa.  

Posteriormente, no dia anterior à posse do novo prefeito, outras músicas também de 

caráter provocativo foram propagadas pela rádio Boa Nova. Como exemplo, algumas de tema 

de campanha do cantor Dimas e seus teclados que viria a se apresentar no show da posse. Em 

específico a música “Tira o zói zóião” que suscita atos de inveja e a música “A Rural” e sua 

letra que repete por diversas vezes a frase “Arruma a mala aê!”. A constante inserção dessas 

músicas não foi a pedido de ouvintes e sim por iniciativa própria de alguns locutores, o que 

permaneceu por aproximadamente dois meses após as eleições.  

Presume-se que o depósito de confiança de determinados locutores em promessas 

feitas por alguns candidatos criou expectativas com relação ao apoio futuro à rádio Boa Nova. 

A frustração decorrente dos anseios pessoais ocasionou a saída de um locutor. Também foi 

observado que, paralelo a todos esses fatos, perfis do facebook, a nosso ver, fakes, foram 

criados com o intuito de oferecer apoio à rádio comunitária Boa Nova FM e de cobrar 

posições da administração pública do município. O conteúdo das postagens vão desde a 

exposição de problemas financeiros e técnicos vividos pela emissora, segundo ele 
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(LOCUTOR A, 2014)109, devido à falta de apoio da prefeitura; à questões de opinião sobre a 

atual administração municipal e incentivo à manifestações públicas. 

Foi observado que a prefeitura está disposta a colaborar com a rádio Boa Nova. Visto 

que, em determinada ocasião um locutor expôs ao prefeito as dificuldades vividas pela 

emissora e este se mostrou surpreso, pois desconhecia os fatos, mas se propôs a ajudar. 

Posteriormente, o mesmo locutor se dirigiu à casa do prefeito para conversar sobre a rádio e 

foi prometida a tentativa de uma verba para a construção da sede, a disponibilização do 

serviço de pedreiro para retirada da antena da rádio e subsequente transporte para a casa do 

locutor, caso a emissora tenha que sair do imóvel alugado, se isso fosse autorizado pelo 

gestor. Prometeu também ajudar a pagar as contas em débito, embora não houvesse contas 

pendentes de água, luz ou internet.  

Dias depois novos problemas foram expostos ao prefeito dentro da sede da prefeitura e 

foi prometido o início das obras da sede da emissora datado para abril. E, durante o programa 

Canta Viola, o locutor, satisfeito com as promessas e expectativas de solução dos problemas 

da rádio Boa Nova, ofereceu músicas para o prefeito e o vice, o ex-prefeito, todos os 

vereadores, o presidente da Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas e seu vice, 

ou seja, toda a gama política de Senhora de Oliveira.  

2.3.6–Fofocas e Conflitos 

 Uma série de situações pode ser caracterizada como fonte de conflitos que muitas 

vezes foioriginária de propagações boca a boca ou a fofoca, comum em pequenos municípios 

como Senhora de Oliveira. Além das dificuldades que geram conflitos, narradas 

anteriormente, existem outros que podem ter sido provocados por fofocas. 

 Os conflitos que circundaram a rádio Boa Nova no período da observação participante 

e de anotações no diário de campo giram em torno da política e das constantes ameaças do 

locutor em sair da programação e difamar o partido que ele mesmo apoiou no período 

eleitoral, na possibilidade de despejo da emissora e atitudes relacionadas ao empréstimo de 

energia elétrica para o funcionamento da rádio, associado ao corte da mesma e a retirada do 

padrão de luz, como foi relatado anteriormente.  

 Os conflitos relacionados com a política são reflexo da parcialidade de alguns 

locutores da rádio Boa Nova durante o período eleitoral e de expectativas frustradas provindas 

                                                 
109 Locutor A.Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. Vide anexo 19. 
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de uma dependência criadas por eles próprios a determinado partido político e seus 

candidatos, consequentemente o atual governo municipal. Percebe-se que diante de qualquer 

problema enfrentado pela emissora aciona-se a prefeitura ao invés de recorrer à Associação 

Comunitária da Comunidade de Aranhas, o que compromete sua característica de autonomia. 

 A falta de planejamento financeiro para honrar os compromissos firmados entre a 

Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas e o proprietário do imóvel utilizado pela 

rádio gerou uma dívida considerável de vinte meses de atraso no pagamento do aluguel. Este 

fato provocava ameaças rotineiras de despejo, muitas cobranças e difamação pela comunidade 

oliveirense da situação financeira da emissora e dos seus dirigentes. 

Os conflitos relativos ao empréstimo da energia elétrica condizem a insultos, ameaças 

de envolvimento policial e até agressão física, o que resultou na impossibilidade da 

apresentação do programa Tarde Sertaneja durante um dia. No entanto, apesar desses 

entraves, a programação voltou ao normal logo em seguida . 

Qualquer movimentação conflituosa gera em Senhora de Oliveira muitos rumores, 

muita conversa sem fundamento e distorções de informação, o que resulta em um desgaste 

emocional dos membros da rádio Boa Nova, de credibilidade e financeiro. 

 

2.3.7–Apoio da gestão 

A Rádio comunitária Boa Nova FM pertence à Associação Comunitária da 

Comunidade de Aranhas que não é atuante, pois funciona como associação apenas no papel e 

se vale muitas vezes para fins políticos, ou seja, para a conquista de feitos públicos como 

calçamento de ruas, efetivação de contratos e legalização de documentações a fim de elevar o 

nome de pessoas com interesses pessoais. Não se observa reuniões periódicas dessa 

associação nem tampouco com a comunidade. 

Procuramos 3 (três) pessoas vinculadas a Associação Comunitária da Comunidade de 

Aranhas para nos esclarecer pontos cruciais da atuação desta entidade em relação à rádio Boa 

Nova. Das entrevistadas, uma compõe o corpo de membros da associação desde sua criação, 

no ano de1994 e as demais desde o ano de 2010. Como observamos, todos os membros 

afirmaram que as reuniões quase nunca acontecem e quando ocorrem, na maioria das vezes, 

eles nem são notificados.  
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Desde o ano de 2010, apenas uma reunião ocorreu em março de 2014, cuja pauta era a 

rádio comunitária e uma possível mudança de postura cotidiana, além de uma dotação de 

orçamento da prefeitura para a associação que deveria ser repassado à Boa Nova. Esta reunião 

contou com a participação de poucos membros da associação além da presença de alguns 

políticos da administração municipal.  

Em relato, um dos entrevistados afirma que desde que foi convidado para integrar a 

associação, nunca foi esclarecido a ele o papel que deveria desempenhar, como também não 

houve qualquer solicitação de sua participação (F.C.S.M., 2014)110. Outra pessoa afirma que 

foi convidada para fazer parte apenas para compor o número necessário de membros a fim de 

que a entidade pudesse ser registrada e complementa: “As pessoas se envolvem na associação 

se tiverem alguma vantagem, fora isso nem participam, também não são solicitadas para nada 

e os que são atuantes, na maioria, usam ela para política (M.R.O., 2014)111”. 

Perguntamos aos membros entrevistados como a associação ajuda a Boa Nova e 2 

(dois) deles demonstraram não saber muito bem, afirmando apenas que possuem ciência da 

existência da rádio por influência da entidade e que financeiramente acreditam não haver 

contribuição. Outro entrevistado (R.S.A., 2014)112 relatou que “a rádio tem que estar ligada a 

uma associação então, além deste vínculo, a associação ajuda disponibilizando seu vice-

presidente para presidir a rádio”. 

Com relação à participação da associação no planejamento da programação da rádio, 2 

(dois) entrevistados disseram que não há participação, como observamos em uma das 

respostas: “A associação não tem reunião, não tem uma diretoria pra frear o que acontece na 

programação da rádio, que muitas vezes o que é dito lá gera problemas, inclusive quando 

mexe com a política (M.R.O., 2014)113”.O outro entrevistado pontua que isso é 

responsabilidade do gestor. 

Questionados sobre como a rádio Boa Nova é observada pelos membros da associação 

um entrevistado alega não saber, o outro relata que na sua opinião é como um grande meio de 

comunicação para o município e o terceiro se referiu aos acontecimentos ocorridos durante o 

período eleitoral: “Na última eleição tava todo mundo decepcionado, tanto que haverá 
                                                 
110 F.C.S.M.Entrevista concedida à autora em 01 mai. 2014. Vide anexo 19. 
111 M.R.O.Entrevista concedida à autora em 01 mai. 2014. Vide anexo 19. 
112R.S.A. Entrevista concedida à autora em 01 mai. 2014.Vide anexo 19. 
113M.R.O. Entrevista concedida à autora em 01 mai. 2014.Vide anexo 19. 
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algumas modificações que foram propostas na última reunião de março deste ano de 2014 

(R.S.A., 2014)114”. 

Sobre as atitudes tomadas pela entidade com o objetivo de oferecer suporte e apoio à 

Boa Nova diante das dificuldades enfrentadas, todas as pessoas entrevistadas afirmaram que 

nada é feito nesse sentido, pois “essa associação funciona mais para conquistar bens que só 

podem chegar ao município através de uma associação, como cadeira de roda, próteses e 

órteses, roupas, alimentos, cobertores, brinquedos e outros (R.S.A., 2014)115” 

Por fim, perguntamos a esses membros qual era o nível de importância da rádio 

comunitária para a Associação de Aranhas e o resultado foi controvérso. Uma resposta foi 

atribuída à grande e outra à média importância, sendo que ambas possuem a mesma 

justificativa de ser a rádio uma conquista da associação e por isso, a entidade e a emissora se 

ajudam mutuamente no âmbito da divulgação. A terceira entrevistada diz que a rádio não 

possui nenhuma importância e acredita que os demais membros da associação pensam como 

ela. 

Diante desses depoimentos, percebemos que entre os membros da associação não há 

uma comunicação tanto para a convocação das esporádicas reuniões, quanto para as 

discussões sobre as conquistas da entidade, opiniões etc. Sem a união dos membros, qualquer 

espécie de ajuda à rádio comunitária e do conhecimento de sua realidade por parte da 

associação fica vulnerável expondo-a a críticas e turbulências. Nota-se, entre os entrevistados, 

muito pré-conceito baseado em conversas de rua e em fofocas que ora possue fundamento e 

certa verdade, ora não, como os assuntos que envolvem a política partidária que se fazem 

tema constante no contexto oliveirense. Acreditamos que esses motivos justificam a falta de 

atitudes da associação na tentativa de ajuda à emissora comunitária e também o nível de 

importância a ela atribuído. No entanto, sob o ponto de vista dos membros da associação, a 

responsabilidade da emissora permanece nas mãos do gestor. 

Como representante da associação (atual vice-presidente da mesma), está o presidente 

da Rádio Comunitária Boa Nova, conforme nomeia o estatuto, a quem chamamos de gestor. 

Dele espera-se a tomada de decisões importantes da rádio, as respostas para os momentos de 

dúvida e angústia dos comunicadores, a tentativa de busca de soluções dos problemas e, 

                                                 
114R.S.A. Entrevista concedida à autora em 01 mai. 2014.Vide anexo 19. 
115R.S.A. Entrevista concedida à autora em 01 mai. 2014.Vide anexo 19. 



193 

principalmente, a proteção e o apoio cabível diante das situações conflituosas que colocam em 

risco aqueles que na emissora trabalham voluntariamente. 

Observamos que a Boa Nova não surgiu de um interesse ou um anseio comunitário e 

talvez por isso ela fica vulnerável a ações políticas e outras, pois ela não tem uma associação 

que a defenda. Fica tudo a cargo dos locutores, da administração à gestão etc. 

A falta de apoio da gestão é sentida pelos próprios locutores que reclamam nos 

momentos mais difíceis de sua atuação comunicacional. Por exemplo, no dia 15 de março 

(2014) o locutor que saiu da programação mostrou em uma conversa informal sua insatisfação 

com o gestor da rádio. No dia 22 de março (2014), outros dois locutores, em conversa 

informal, disseram que sentem a falta de apoio tanto da associação quanto do gestor, pois a 

todo momento e principalmente diante das dificuldades, não há nenhuma espécie de 

manifestação, de tentativa de ajuda. Nada é posicionado aos locutores, tudo é resolvido por 

eles próprios e por isso sentem-se abandonados. No dia 26 do mesmo mês (março de 2014), 

diante do corte da energia elétrica e a interrupção da programação, o gestor esteve na 

emissora e prometeu uma reunião com os locutores e os políticos para verificar quem poderia 

ajudar e de que modo, o que gerou expectativas nos envolvidos.  

O apoio de uma gestão é aquele que vai além da promessa e se faz concreto sob forma 

de ações, seja em visitas constantes à emissora de rádio, seja na cobrança de uma conduta dos 

locutores, seja na preocupação com a programação, seja na administração interna e 

burocrática da vida cotidiana da rádio, seja em reuniões constantes entre associação, 

comunidade e comunicadores ou na busca de soluções para os problemas e tentativa de 

melhorias. 

A falta de reuniões periódicas entre gestão e comunicadores da rádio Boa Nova e a 

Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas, também a inexistência de um tempo de 

dedicação exclusiva do gestor para a emissora se eximindo de suas responsabilidades mostra a 

falta de apoio, empenho e envolvimento da gestão, o que contribui significativamente com 

falta de estímulo dos locutores em atuar na emissora ocasionando no descomprometimento 

para com a programação. Também há muita insegurança diante dos conflitos e preocupações, 

questões administrativas da rádio que desvirtuam o foco de seus papeis enquanto locutores, 

comprometendo a programação. 
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 De pouco vale conquistar uma rádio comunitária para uma população se não houver o 

zelo, a manutenção cuidadosa e o envolvimento de uma equipe estimulada e tranquila capaz 

de estabelecer comunicação e interação de modo a contribuir com a comunidade por meio de 

uma linguagem que proporcione aos ouvintes a alegria e a vivacidade do universo 

radiofônico. 

 

3 – A linguagem da interação 

A linguagem, entendida como uma forma de se desenvolver uma interação 

comunicacional é fundamental nos estudos de radiofusão, onde se destacam a transmissão de 

mensagens por meios sonoros que, por sua vez, são interpretadas de diversas formas pelos 

ouvintes, embora haja um esforço para que a recepção tenha uma forma mais ou menos 

homogênea.  

Segundo Vanoye (1998, p.2-3), para que se estabeleça uma comunicação é necessário 

que haja um emissor, um receptor, uma mensagem, um canal e um código e, nesse sentido, 

Koch (2001, p.9) afirma que a linguagem humana se concebe ao longo da história como 

forma de representação do mundo e do pensamento, como forma de instrumento ou 

ferramenta de comunicação e, também, como ação ou interação. Sendo assim, a língua, 

utilizada como meio de comunicação, reflete o pensamento do homem e seu conhecimento de 

mundo, tal como possibilita a prática de atos capazes de orientar reações e comportamentos 

que conduzem a vínculos e compromissos anteriormente inexistentes. Esses vínculos, 

resultados de reações, são expressos por meio de uma diversidade de pontos de vista que 

constituem uma comunicação social. 

Entende-se que a Comunicação Social perpassa a informação, meios ou técnicas de 

difusão, comunicações de massa e outras produção de conteúdos etc. RODRIGUES (1980, 

p.17-19) defini a Comunicação Social por um sistema organizado de produção, difusão e 

recepção de mensagens de vários gêneros, cuja utilidade provém do fato de inserir os meios 

de comunicação modernos dentro do modo atualmente dominante de produção cultural e de 

permitir assim compreender suas funções sociais. Para tanto, o mesmo autor (1980, p.19) 

afirma que a ação comunicacional em questão envolve um processo simulado, quando existe, 

de bidirecionalidade em relação à interação entre protagonistas e interlocutores, visto que 

ocorre a predominância das relações unidirecionais em que o emissor tem a iniciativa de 
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transmissão da mensagem, código e contato, onde no instante da difusão, assume o poder 

absoluto da palavra socializada, como observado no tempo das programações de radiofusão. 

De acordo com KOCK (2001, p.23), para que um ato de fala alcance os objetivos 

almejados, é preciso que o interlocutor seja capaz de captar a sua intenção, ou o ato será 

inválido. Contudo, embora utilizemos a mesma língua para comunicarmos pensamentos e 

mensagens diversas, muitas vezes não é possível se fazer compreender, ou transmitir o que de 

fundamental contém na informação. Deste modo, a incompreensão, a ausência, o silêncio e a 

solidão são fatores responsáveis por esta incomunicação, pelo limite de negação da própria 

comunicação, pela ausência total de um código comum aos protagonistas ou ainda, a ausência 

de referência comum, como afirma Rodrigues (1980, p.20). Neste caso, reconhecer a 

incomunicação é admitir a liberdade do outro, identificar diferenças e identidades. Para 

Wolton (2006, p.147) a incomunicação ocorre quando o outro não está ali, não responde, não 

escuta, opõe-se ou foge. Para tanto, é preciso respeitar os limites do outro e negociar para que 

haja troca.  

Frente a esta situação, toda atividade de linguagem, composta por um enunciado, 

produzida sob determinadas intenções, ocorre em condições necessárias para o alcance de um 

objetivo de comunicação pleiteado, com conseqüências que sucedem à realização desta ação. 

Ainda segundo Rodrigues (1980, p.24-25), para atingir este objetivo de comunicação, cabe ao 

locutor assegurar ao interlocutor as condições para o reconhecimento e compreensão das 

intenções, do objetivo, o que depende exclusivamente do enunciado da mensagem. Também é 

preciso que o interlocutor concorde em demonstrar reações ou comportamentos almejados 

pelo locutor. Neste sentido, vale ressaltar as atividades lingüístico-cognitivas aplicadas tanto 

para garantir a compreensão das mensagens transmitidas, quanto para estimular, facilitar ou 

mesmo conduzir o receptor à aceitação, uma vez que o mesmo é sempre ativo em seu livre 

arbítrio de escolha e interpretação. O receptor, neste caso, possuidor desta liberdade que 

consiste em aceitar, repensar, negociar a mensagem que lhe é transmitida, deixa claro que não 

é facilmente manipulado pela mensagem e esta, mesmo endereçada a uma coletividade não é 

recebida de forma homogênea por todos (WOLTON, 2006, p.32-33). Sendo assim, a 

comunicação se apresenta como um processo complexo de negociação entre ideologias e 

representações do receptor e lhe possibilita filtrar as informações recebidas.  

Diante do caráter ativo do receptor, para que se estabeleçam relações de comunicação 

desejadas é preciso dotar os enunciados, a mensagem de determinada força argumentativa, 
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persuasiva. Persuadir significa submeter, daí sua vertente autoritária. Sendo assim, o emissor 

persuade e conduz o receptor à aceitação de uma ideia, no sentido que alguém aconselha outra 

pessoa acerca da procedência daquilo que está sendo enunciado (CITELLI, 2000, p.13).  

A língua possui uma força ilocutória capaz de estabelecer uma relação direta ou 

indireta entre enunciados e atos. Deste modo, Burrowes (2007, p.95) afirma que essa força 

ilocutória não se estabelece somente por meio dos aspectos de linguagem, mas se compõe de 

elementos extralinguísticos, inseridos no contexto social, que participam efetivamente da 

produção e compreensão das enunciações, como o ambiente da enunciação, a situação da 

interlocução, as relações de força e poder.  

Na sociedade mais democrática e moderna em que vivemos, simplesmente informar, 

expressar-se e transmitir não garantem o estabelecimento de uma comunicação e neste sentido 

reside a complexidade da comunicação, pois segundo Wolton (2006, p.31) isto “remete mais a 

uma problemática de confiança e de relação que, aliás, pode fugir à comunicação verbal.” 

Neste sentido, os indivíduos necessitam de símbolos representativos de toda uma realidade 

vivida, repleta de experiências, valores, tradições e crenças. Elhajji (2007, p.170) acredita que 

os processos mnemônicos são acionados e desencadeados por signos espaciais externos que 

modificam gestos insignificantes em atos simbólicos capazes de reconstituir e enriquecer 

experiências ritualísticas existentes em um grupo ou até mesmo repassar as experiências 

antepassadas para gerações presentes e futuras.  

Os atos simbólicos, por sua vez, são repletos de códigos, conotações, significações 

ideológicas da vida social e que servem de suporte à mitologia contemporânea, cujos heróis 

são as vedetes (do mundo do espetáculo, da música, do esporte, da política) e o espaço é a 

vida cotidiana (VANOYE, 1998, p.268). Neste contexto, o ser humano dispõe da capacidade 

de projeção ou identificação a alguém ou a alguma coisa por meio de simbolismos capazes de 

gerar semelhanças e similaridades que contribuem significativamente com o aumento da 

popularidade dos meios de comunicação, tal como o rádio que é considerado por Martino 

(2003, p.17) como uma mídia institucional que veicula a informação observada como 

produto-meio e serve de suporte para a produção, reprodução e divulgação de bens materiais 

ou imateriais. Esse raciocínio nos leva a notar que os símbolos são utilizados estrategicamente 

pelos veículos de divulgação para que indivíduos se sintam familiarizados em suas vidas 

cotidianas, identificados em suas ideologias e valores, como observado nas linguagens 
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radiofônicas que usufruem deste recurso no momento de se conquistar o ouvinte e garantir sua 

audiência. 

Hayakawa (1977, p.149) diz que dentro do cérebro humano existe uma espécie de 

mapeamento de imagens resultantes de experiências simbólicas que se constituem em visões 

sobre pessoas e acontecimentos que reproduzem o caráter e o comportamento individual em 

muitas e diferentes condições, aumentando gradualmente a simpatia pelo semelhante ou 

situações familiarizadas, o que faz parte de todo processo de relacionamento.  

Para que se estabeleça esse laço de relacionamento entre emissor e receptor da 

mensagem radiofônica, nosso foco de estudo, a comunicação oral é tratada como difusão de 

mensagens onde os ouvintes apresentam-se ausentes e distantes e as qualidades do orador 

devem estar explícitas no mesmo nível da comunicação a pequenos grupos. Para tanto, é 

necessário segundo Vanoye (1998, p.223), caracterizar o público ouvinte em termos 

quantitativos, demográficos, de contextualização do agrupamento, código e valores comuns 

para falar a linguagem do destinatário, avaliar a natureza da mensagem e condições da 

comunicação quanto a infraestrutura, tempo disponível e público. 

Quanto ao estilo da exposição oral, observa-se uma espécie de compromisso 

simultâneo com a língua falada e a língua escrita, pois esta requer que as informações 

transmitidas tenham um caráter de seriedade, seletividade e organização; um plano elaborado 

para que a mensagem se faça compreender pelo receptor e um esforço de correção de 

vocabulário, sintaxe, supressão, negligências estilísticas, e de formas familiares ou vulgares 

da língua falada (VANOYE, 1998, p.224). Ainda segundo o autor, as mensagens transmitidas 

verbalmente não podem se diluir em redundâncias, pausas, distanciar o público do orador e 

apagar sua personalidade. 

A voz e a fala são ferramentas de trabalho para aqueles que dependem dela para se 

comunicar, principalmente para uma massa, como os profissionais do rádio. Normalmente as 

pessoas falam sem terem aprendido uma técnica e assim a fala é considerada como uma ação 

natural. Ribeiro (1964, p.137) afirma que  

embora se verifique que os profissionais de Rádio, que trabalham com a voz falada, 
duma maneira geral, não possuem qualquer preparação técnica, julgamos que este 
facto não exclui a certeza de vantagens que advirão àqueles que conheçam as 
regras do melhor uso e eficiência da sua voz, como base profissional. 
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“A oralidade como código é composta de signos sonoros específicos que criam a sua 

própria sintaxe e tem na exploração do tempo o recurso para perpetuar seus conhecimentos na 

memória de seus ouvintes (SILVA, 1999, p.51)”. Deste modo, a fala é permeada por músicas 

e narrações em um caráter rítmico e poético de toda essa produção oral da qual resulta a 

linguagem radiofônica que, para Silva (1999, p.52), “[...] tem na organização de seu texto 

verbal escrito uma importante efetivação, pois na sua organização sintática convivem 

elementos da oralidade e da escrita”. 

Contudo, há de se observar que do fenômeno físico ao perceptivo, a voz pronunciada 

pelo locutor de rádio age como um signo, onde tudo ocorre com base nela, seja por meio de 

recursos sonoplásticos, ou mesmo na voz como instrumento que é produzida pelo sistema 

fonador humano. Deste modo, a oralidade midiatizada pelo rádio, embora transformada tanto 

pelo espaço acústico, quanto pela fusão de elementos que completam o todo que é a atividade 

radiofônica, se faz essencialmente pela voz e no rádio, o que não tem voz, praticamente 

inexiste.  

Seguindo o raciocínio, ao falarmos de um veículo de comunicação que anula a 

imagem e insere o som, é natural que a audição seja o principal elemento requerido e 

explorado pela radiofonia. No entanto, Silva (1999, p.61) diz que a voz alcança os ouvintes 

também por outros sentidos como a percepção tátil de sentimento, qualidade que toca o 

ouvinte. Tal qualidade é gerada no receptor por meio do discurso de enunciação dos locutores. 

Para Barthes (1998, p.97), o discurso conforme a doxa - opinião corrente, provável, 

mas não verdadeira, científica-, observada como a mediação cultural através da qual o poder 

ou não poder, torna-se presente na fala, é observado na mensagem transmitida pelos locutores, 

que por sua vez é ouvida por um contingente de pessoas em um sistema de poder por meio da 

voz. Esse poder, observado nas rádios comunitárias, faz com que meras figuras da 

comunidade, como locutores, caracterizadas por meio de um veículo comunicacional 

radiofônico, se transformem em verdadeiros protagonistas capazes de serem ouvidos por um 

grande número de receptores, gerando reações e mobilizando uma comunidade através de 

mensagens faladas. A essas figuras, os locutores, chamamos de atores do cenário radiofônico. 

 

3.1 - Os atores do cenário radiofônico oliveirense 
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O fato de simples membros da comunidade se transformarem por meio de veículos de 

comunicação em difusores de informação explicita que o reconhecimento institucional 

proporcionado à rádio comunitária faz com que  

a linguagem encrática, apoiada pelo Estado, esteja em toda parte: é um discurso 
difuso, expandido e, assim se pode dizer, osmótico, que impregna as trocas, os ritos 
sociais, os lazeres, o campo sócio-simbólico (sobretudo, evidentemente, nas 
sociedades de comunicação de massa) (BARTHES, 1998, p. 97). 

 

Destaca-se que neste trabalho, o termo “discurso” é compreendido como sendo o texto oral, a 

fala do sujeito em um contexto específico repleto de simbologias e ideologias no processo da 

linguagem. 

Não nos cabe, neste momento elucidar as técnicas para uma boa locução, tais como 

respiração, timbre de voz, articulação, pronúncia e outras tantas. O intuito é mostrar que a voz 

e o domínio das mensagens transmitidas constitui a base do trabalho dos profissionais de 

rádio, articula ouvintes em termos de cultura, compreensão, comportamento, crenças e 

tradições frente ao papel importante da produção radiofônica de divulgar e ensinar, comunicar 

sentimentos e conhecimentos, mesmo quando esses requerem uma interpretação mais 

detalhada. O orador ou locutor torna claro aos ouvintes o que é obscuro, proporciona alegria, 

emoção, preocupação, enfim, sentimentos diversos. Desta forma,  

o divulgador radiofônico terá, pois, de endereçar os seus esforços no sentido da 
clareza e da simplicidade, rejeitando termos técnicos, grande especialização e tudo 
quanto possa ser confuso; procurar descrever imagens se for necessário e dar 
tempo ao ouvinte para pensar, para <<ver>>. O estilo verbal denso, que faz de cada 
frase uma série de idéias, é ineficaz pela rádio. (RIBEIRO, 1964, p.33). 
 

Pode-se dizer que a atuação radiofônica do locutor exige interpretação vocal que se 

baseia em uma dicção clara e em construções de frases corretas, ou seja, lidas com o sentido 

contextual, sem que se perca qualquer emissão de som, pois cada frase produz um universo 

imaginário no ouvinte que proporciona todo um sentido, o sentido verdadeiro. Ribeiro (1964, 

p.141-143) afirma que “ao dizer a frase, fixar-se-á o destaque principal (acento, mais ênfase, 

força, etc.) nas <<palavras de valor>>, concentrando nelas toda a atenção, embora sem 

aumentar o volume da voz”. Para o autor, pausas e frases bem ordenadas caracterizam um 

valor artístico e o aproveitamento apropriado destes recursos garante o êxito na compreensão 

correta da exposição verbal. 
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Diante desse universo linguístico e comunicacional, analisamos por meio de 

entrevistas semiestruturadas, realizadas no dia 22 de abril de 2014, a linguagem e o discurso 

utilizados pelos locutores da Rádio Comunitária Boa Nova FM. Para a realização dessas 

entrevistas foram elaboradas questões a fim de identificar o perfil dos locutores Quadro 06), 

suas motivações e razões para utilização do estilo de linguagem,além das condições técnicas 

etc. Todas as informações relatadas pelos entrevistados foram descritas na íntegra, exatamente 

como foram ditas, com suas construções frasais originais.  

 

QUADRO 06 - Perfil dos locutores da rádio comunitária Boa Nova FM (em 2014)  

Locutor Idade  Profissão extra-
rádio 

Escolaridade Experiência 
anterior 

com rádio 

Formação técnica 

A 35 Lavrador Ensino Médio 
completo 

1,5 anos Rotinas 
administrativas, 

Informática e Oratória 
(Microlins/CL-MG) 

B 55 Mecânico de 
bicicletas 

Movimento 
Brasileiro de 

Alfabetização- 
MOBRAL 

3 anos - 

C 61 Servente de 
pedreiro 

- 4 anos - 

D 39 Operador de UTC – 
Unidade de Triagem 
e Compostagem de 

resíduos sólidos 
urbanos (lixo) 

4ª Série do 
Ensino 

Fundamental 

2 anos - 

 

Torna-se necessário evidenciar que o nome dos entrevistados será mantido no 

anonimato, como forma de preservação de suas identidades, conforme segue: 

O quadro de locutores da Boa Nova é composto por homens com idade entre 35 e 61 

anos que exercem atividades para a garantia de renda pessoal fora do âmbito da rádio e que 

possuem, em sua maioria, baixa escolaridade. São homens relativamente maduros, com certa 

experiência de vida e que carregam consigo a bagagem da força de vontade para lidar com as 

adversidades provindas do nível de instrução e das dificuldades conjunturais de uma rádio 

comunitária. Apesar das limitações estabelecem uma comunicação radiofônica, pois 

produzem programas, transmitem mensagens e interagem com os ouvintes. 
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Acerca da familiaridade do locutor com o veículo de comunicação em questão, 

observamos que todos possuem experiências anteriores em rádio. Todos atuaram como 

locutores de rádios clandestinas, sejam elas em Senhora de Oliveira, como as extintas Guará 

FM e Studio ou a Atual FM do município de Rio Espera, também em Minas Gerais.  

Com relação à realização de curso técnico para locução ou algum tipo de preparação 

que auxilie na execução da tarefa locucional, apenas um dos entrevistados apresenta formação 

técnica pela empresa de cursos profissionalizantes Microlins de Conselheiro Lafaiete, MG. 

Observou-se que este locutor aplicou seu aprendizado no dia-a-dia da rádio, enquanto lá se fez 

presente. Contudo o fato de não possuírem cursos para formação técnica não impede a 

locução e a apresentação dos programas, pois os locutores contam com a força de vontade,  

A partir da exposição do perfil dos locutores da Rádio Boa Nova FM podemos 

compreender muito dos comportamentos observados durante as programações, como o porquê 

determinado locutor era o responsável pela administração da emissora ou possuía maior 

domínio das ferramentas de informática. E, apesar das adversidades da vida prática da 

emissora devido também à baixa escolaridade, todos apresentavam-se desinibidos diante dos 

microfones, com certa familiaridade com o meio de comunicação e desenvoltura na forma de 

se expressar com o público ouvinte, desde a enunciação à transmissão de mensagens, o que 

pode ser explicado pela experiência anterior com o rádio. 

 

 

4 – Da enunciação à transmissão de mensagens 

 O momento do discurso oral de um locutor, associado a um contexto comunicacional 

em que a mensagem é produzida e falada, com suas entonações, pausas e expressões trata-se 

de uma ação de enunciação ou o ato de produzir uma mensagem.  

A enunciação é o ato individual de utilização da língua, enquanto o 
enunciado é o resultado desse ato, é o ato de criação do falante. Assim, a 
enunciação é constituída pelo conjunto dos fatores e dos atos que 
provocam a produção de um enunciado. Ela engloba a comunicação que é 
forçosamente um caso particular de enunciação (DUBOIS, 2007, p.218). 
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A prática da enunciação possibilita que a mensagem seja transmitida pelas ondas 

sonoras, de forma simultânea à fala do emissor, ou seja, a fala do locutor é destinada a um 

contingente de ouvintes, os receptores. E para que possamos compreender como ocorre o ato 

da enunciação à transmissão de mensagens pelas ondas da rádio Boa Nova, de Senhora de 

Oliveira-MG, observamos como os locutores planejam seus programas, com qual objetivo, 

com base em que referência e como se expressam oralmente. Também se conhecem o público 

ouvinte a quem a mensagem se destina e quais são suas necessidades e sonhos nesse contexto. 

 

4.1 – O planejamento 

Durante o processo de entrevistas, os locutores foram perguntados sobre o 

planejamento para seus programas, desde a abordagem dos assuntos à maneira de falar, de 

expressarem-se através da linguagem oral pelo rádio, para os ouvintes, receptores da 

mensagem.  

Em resposta, os locutores disseram que não há um planejamento para a programação, 

pois utilizam a técnica do improviso e da sensibilidade, como relatam dois deles:  

“Eu penso, mas na hora que tô falando parece que vai surgindo ideias. Eu falo com o 

coração, o coração que manda. Falo com a alma! Eu faço o que gosto, me sinto muito bem 

fazendo rádio! É uma coisa que me faz feliz! (LOCUTOR A, 2014)116” 

“Tudo funciona na hora! Agente tenta fazer o máximo para agradar com as palavras 

dagente! (LOCUTOR B, 2014)117”  

Com relação às fontes utilizadas para a abordagem de assuntos ou busca de músicas, 

apenas dois locutores se utilizam dos recursos da internet para esse fim. Os conteúdos 

extraídos da internet são consultados nos sites globo.com, G1.com ou o portal de notícias 

regionais Fato Real. As músicas são baixadas de sites diversos. 

Na maioria dos casos, a programação se baseia na inserção de músicas e na demanda 

do ouvinte, como afirma um entrevistado: “Eu faço do meu jeito e depende do ouvinte. Ele 

que manda no programa, pois se a pessoa ligou tem que atender. O ritmo meu é a música mais 

                                                 
116Locutor A. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. Vide anexo 19. 
117Locutor B. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
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antiga, mas se a pessoa ligou e pediu, tem que passar a música que ela gosta também 

(LOCUTOR C, 2014)118”. 

Percebe-se também, que todos os entrevistados possuem a preocupação com a 

distribuição harmoniosa entre música, apoio cultural, agradecimentos aos ouvintes, quadros 

específicos da programação e informação, como nos é relatado pelo Locutor D (2014)119: 

Eu pego os louvores da internet para ter mais opção e coloco um bloco de 
comerciais na primeira hora do programa e outro bloco na segunda hora. Sempre 
tem uma ilustração bíblica ou o Zé da roça para contar casos. Sempre agradeço o 
pessoal da localidade e da zona rural pela audiência. Eu modifiquei o programa 
colocando outras coisas para não ser só música e não ficar chato. 

 

O locutor C (2014)120 também mostra como está distribuída a programação de seu 

programa, que acredita agradar o público receptor:  

O programa Canta Viola vem trazendo aquelas músicas de Jovem Guarda, de raiz, 
que faz o povo recordar um mucado121 de quando eles tavam pequenininho [sic]. 
Eles levantam cedo para ouvir agente e aí faz sucesso. E tem essas músicas antiga 
que fala muito de carro de boi, boiada, berrante, faz lembrar e sair até água no 
olho, fica cheio de emoção!  

 

 A falta de planejamento dos programas foi notada durante a observação participante, 

como por exemplo, no momento em que assuntos de importância como as notícias locais 

eram muitas vezes substituídas por notícias nacionais ou internacionais bastante difundidas 

pela mídia convencional; quando eram passados blocos inteiros, com mais de quatorze 

minutos de apoios culturais durante determinado programa ou quando eram tocadas músicas 

de estilos não condizentes com a proposta do programa.  

 

4.2 O público ouvinte 

Quem é seu ouvinte? Esta questão foi levantada a fim de verificarmos se o locutor 

conhece o perfil do receptor de seu programa e todos eles demonstraram saber perfeitamente 
                                                 
118Locutor C. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
119Locutor D. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. Vide anexo 19. 
120Locutor C. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. Vide anexo 19. 
121 Mucado corresponde a bastante, no sentido de quantidade, conforme linguagem local, oliveirense. Ver em 
anexo 18. 



204 

quem são, talvez até por se tratar de Senhora de Oliveira, uma pequena comunidade onde 

todos convivem e se conhecem. 

O locutor do programa Canta Viola identifica seu público ouvinte como sendo adultos 

ou em idade avançada que possuem afinidade com a música sertaneja de raiz e também os 

jovens, como podemos observar em sua fala: “O pessoal antigo escuta bastante quando toca 

música mais velha, de raiz e quando passa para a música mais nova, os ouvinte novo [sic] 

passa a gostar bastante! Sei até as ruas que me escutam, os ouvintes um por um! (LOCUTOR 

B, 2014)122”. Já o público do programa Tarde Sertaneja é identificado por classe social, região 

de moradia e religião: "Pessoas mais velhas, jovens, crianças, todas as classes me ouvem. 

Zona rural, urbana, os evangélicos, todos me ouvem (LOCUTOR A, 2014)123”. E segundo o 

Locutor A (2014)124, o perfil do ouvinte do programa Manhã Sertaneja é o mesmo do Tarde 

Sertaneja. No entanto, o De Coração para Coração possui um público mais específico, sendo 

mulheres e crianças, mas com uma vasta abrangência de idade e de todas as regiões do 

município, como nos conta o Locutor C (2014)125: “Mais mulher e criança. Gente de todas as 

idades. É mais ou menos igual, gente da roça e da cidade. Recebo muita ligação da roça”. Por 

fim, o programa Conexão Gospel, embora seja evangélico, possui a maior parte de seus 

ouvintes católicos: “O povo católico é o maior ouvinte mesmo, apesar de ser um programa 

evangélico. Os irmãos da igreja mesmo é muito pouco que liga e participa (LOCUTOR D, 

2014)126”. 

O ouvinte da Boa Nova é apontado pelos entrevistados por faixa etária, sexo, 

localização da habitação e religião. Dois locutores definiram seu público ouvinte com base 

nas ligações recebidas durante os seus programas.  

Constatamos que o fato de se conhecer o ouvinte contribui para uma locução mais 

direcionada, onde se estabelece uma relação de proximidade entre o comunicador e o público. 

Em vários momentos da observação participante, durante a apresentação dos programas, 

nomes de oliveirenses eram mencionados ou brincadeiras que relacionavam acontecimentos 

reais entre o locutor e o ouvinte. Outro exemplo que podemos citar ocorreu durante as 

                                                 
122LocutorB. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. Vide anexo 19. 
123Locutor A. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. Vide anexo 19. 
124Locutor A. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
125Locutor C. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
126Locutor D. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
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ligações recebidas, quando os locutores demonstraram conhecer gostos pessoais dos ouvintes, 

os membros de sua família, os vizinhos etc. Ou seja, trata-se de um conhecimento profundo 

do receptor, que vai além de características básicas como renda, escolaridade, idade, sexo etc; 

mas por se tratar de uma convivência comunitária, inclui feitos, histórias de família e detalhes 

íntimos, como relacionamentos, brigas, amores e outros.  

Percebemos que os locutores se utilizam desse conhecimento para o alcance de seus 

objetivos, sejam eles referentes à locução ou à programação da rádio. 

 

4.3 – O objetivo 

Como tudo o que é exposto durante a programação, no nosso ponto de vista, deve ter 

um propósito de acontecer e por isso perguntamos aos entrevistados quais eram seus objetivos 

para a locução e programas. Em síntese, todos demonstram a pretensão em agradar seus 

ouvintes e mantê-los fiéis à programação, como nos conta o locutor A (2014)127: “Meu 

objetivo é levar emoção, uma música bonita, fazer tudo para agradar quem tá do outro lado do 

rádio. Fazer o possível! Tento segurar o público ali, pertinho do rádio”. 

Pelo que constatamos, por mais que os locutores tivessem um objetivo, eles 

desconheciam em grande parte as metodologias aplicáveis para o alcance desse objetivo, 

como por exemplo: “Eu não sei bem como chegar ao objetivo. Só sei que faço minha locução 

com o coração e com muito amor pro ouvinte, aí dá certo e eles gostam! (LOCUTOR B, 

2014)128”. Mas, no entanto, intuíam que tudo estava correndo a contento e que suas pretensões 

eram alcançadas sempre que algum ouvinte qualificava seus programas, como nos relata o 

locutor C (2014)129: “Quando eu saio da rádio, as pessoas em suas janelas comentam a 

programação, dizendo que tá boa, mais ou menos ou ótima, aí eu sei que tá dando certo”. 

 Outra forma muito utilizada pelos locutores para o alcance de seus objetivos é a 

utilização de referências, compreendidas como modelos a serem seguidos, sejam eles um 

locutor ou um programa específico.  

 

                                                 
127Locutor A.Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
128Locutor B. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. Vide anexo 19. 
129Locutor C. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
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4.4 – A referência 

Em termos da existência de uma referência, um modelo para a linguagem locucionária 

e a apresentação dos programas, dois dos entrevistados não se espelham em ninguém, 

mantendo sua originalidade, como podemos observar nos relatos: 

“Me espelho comigo mesmo! Jeitinho da linguagem do pessoal da roça, jeito simples, 

do jeito que o povo gosta! Não mudo nada, fico do mesmo jeito que eu sou pra fazer a 

programação (LOCUTOR B, 2014)130”. 

Não copio ninguém, eu faço aquilo que eu gosto. O que aprendi é o que minha 
família me ensinou, meu pai. O dom que Deus me deu, o jeito simples da roça de 
fazer locução e agradar os ouvintes. E graças a Deus tem muita audiência! Aonde 
chega o som da rádio tem um ouvinte que liga e diz: - ah, tô te ouvindo aqui! 
(LOCUTOR A, 2014)131 

 

Os demais locutores já possuem referência de outros programas. Essas referências vão 

desde os próprios colegas comunicadores a programas de rádios comerciais, como a Melodia 

FM do Rio de Janeiro e também locutores famosos, como o Eli Corrêa, conhecido como o 

“homem sorriso do rádio” e principalmente pelo seu bordão “Oiiiii Gente!”  

 

4.5 – O bordão 

Os entrevistados, perguntados sobre a frase que marca a locução, seu motivo de 

utilização e objetivo, assim se expressaram: 

“Gente boa que dói! Essa é a minha frase. Quando uma pessoa é uma pessoa boa, no 

jeito simples de falar, eu digo assim. Aí a pessoa passa a ser mais do que gente boa, eu reforço 

falando que é gente boa que dói numa forma de agradar as pessoas, é um jeito carinhoso com 

as pessoas (LOCUTOR A, 2014)132.” 

                                                 
130Locutor B. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. Vide anexo 19. 
131Locutor A. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
132Locutor A. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
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“Gosto de usar a frase “Oiiiii Gente!” do Eli Corrêa com o objetivo de fazer todo 

mundo gostar. Eu saio na rua e as pessoas marcam, repetem a frase, até as crianças e os mais 

velhos (LOCUTOR C, 2014)133”. 

Os demais locutores afirmaram não terem nenhum bordão, embora se perceba que o 

locutor B (2014)134, durante a apresentação de seu programa, utilize muitas vezes, quase que a 

cada pronunciamento verbal, a frase “vamos seguindo o nosso programa, mandando a ver 

[sic] no seu rádio!”. Esse bordão foi repetido 289 vezes, numa média de 12 repetições por 

programa, em 25 programas com duração média de duas horas cada, durante 22 dias de 

observação participante.  

Tais bordões utilizados pelos locutores da Boa Nova são facilmente memorizados 

pelos ouvintes que, muitas vezes os repetem nas ruas durante conversas com os próprios 

comunicadores, o que demonstra ser uma das expressões que marcam suas características por 

meio da oralidade. 

 

 4.6 – Outras formas de expressão oral 

 Outras formas de expressão oral marcante são percebidas no linguajar próprio da 

comunidade, com a utilização de palavras características como “cubar” que significa olhar, 

vigiar; “nervo”que representa a raiva ou “mamado” que significa bêbado e outras tantas (ver 

anexo 18). Também, observamos nesse âmbito, a utilização de idiossincrasias, como 

curiosidades do português, as interjeições no início das frases, como “uai” para representar 

espanto, dúvida ou concordância, além dos dialetos que apresentam certo ritmo acentual, 

sílabas fundidas em outras, permutação de vogais etc; tudo numa construção poética, como na 

frase “você é daqui mesmo?” que se transforma em “cê é daquimês?”, ou “eu gosto de você” 

que pela expressão oliveirense vira “eu gós d'ôcê”. 

Um momento delicado da entrevista ocorreu ao expor aos locutores a possibilidade de 

uma preocupação por parte de cada um deles, sobre a atenção com a linguagem de acordo 

com as regras da língua portuguesa, antes e durante a locução, sem que a pergunta gerasse 

constrangimento ou sentimento de repressão.  

                                                 
133Locutor C. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. Vide anexo 19. 
134Locutor B.Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. Vide anexo 19. 
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Apenas um entrevistado demonstrou certa preocupação com o português durante a 

locução, mas expôs suas dificuldades de pronúncia das palavras, como podemos notar no 

relato do locutor A (2014)135. 

“Até que tenho a preocupação, o problema é que a minha maneira de falar é meio 

caipira. Tem hora que erra, tem palavra que agente tem dificuldade de falar, troca uma letra 

pela outra”. 

Esse fato também foi observado em outros locutores que reclamaram o entrave em 

pronunciar determinadas palavras, como por exemplo “páscoa” e nomes de pessoas da 

comunidade. 

Os demais entrevistados não se mostraram preocupados com o português em suas 

locuções, mas sim, com a satisfação do ouvinte, como observamos nas respostas: 

1- “Não tenho essa preocupação, pode falar o português errado, mas a palavra sendo meia 

correta, deixa passar. Agente não fala o português certo não, mas fala mais ou menos. O 

povo tá gostando, aí deixa! Na fala tá tranquilo, tá muito bom! Tô meio cismado que a 

voz tá boa demais! (LOCUTOR B, 2014)136”. 

2- “Eu posso falar pelo ouvinte que eles gostam do jeito que eu falo e eu não tenho leitura 

nenhuma. Não tenho preocupação em falar o português certo, pois se o ouvinte gostou tá 

bom e o que eles pedem eu atendo! (LOCUTOR C, 2014)137”. 

3- “Falar a verdade, não tenho preocupação não. Eu erro muito no falar o português, mas 

na hora da locução eu não penso não e as palavras já vão saindo! Se eu ficar preocupado 

atrapalha mais a locução (LOCUTOR D, 2014)138”. 

 

Percebe-se que alguns locutores associam o jeito caipira de se expressar oralmente a 

um português errado e não poético. Também ficam claras as dificuldades na pronúncia de 

determinadas palavras, o que demanda o auxílio da fonaudiologia ou o que chamaríamos, 

neste momento, de uma necessidade apontada implicitamente pelos entrevistados.  

 

                                                 
135Locutor A. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
136Locutor B. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
137Locutor C. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
138Locutor D. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
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4.7 – As necessidades 

 Sobre suas necessidades, perguntamos aos nossos entrevistados quais eram as 

carências, as dificuldades existentes em termos de locução e de programação, cujas respostas 

seguem no quadro07. 

QUADRO 07 – Necessidades apontadas pelos locutores 

Necessidades Relatos dos locutores 

Melhora na 
pronúncia 

 “Tem hora que troco um R pelo L (LOCUTOR A, 2014)”. 

 

Treinamento 
técnico 

 “Agente sente falta é de estar cada vez aprendendo mais. Aqui aprende 
é no dia-a-dia com as pessoas. (LOCUTOR A, 2014)”. 

 “Falta eu aprender a manejar mais o computador. Eu tenho aprendido 
sozinho, mexendo na minha casa e pesquisando na Internet (LOCUTOR 
D, 2014)”. 

 “Tenho dificuldade de procurar música na Internet (LOCUTOR C, 
2014)”. 

 

 
Equipamentos 

 “Precisamos de aparelhos bons (LOCUTOR A, 2014)”. 

 “Como eu já tenho muita prática, muitos anos de computador, aí eu não 
encontro muita dificuldade. Muita gente na minha idade não sabe mexer 
não, tô fazendo uma grande vantagem! Mesa de som, muito 
equipamento digital e o transmissor... tem que arrumar um jeito de ficar 
melhor ainda (LOCUTOR B, 2014)”. 

Variedade de 
músicas 

 “Ter mais opção de música evangélica... todas que existir (LOCUTOR 
D, 2014)”. 

Infraestrutura  “Vejo a necessidade de melhora na rádio, pois o imóvel não tem 
banheiro funcionando e aí quando fico apertado eu vou no mato 
(LOCUTOR C, 2014)”. 

 

 Ao compararmos a escolaridade dos entrevistados com as delimitações apontadas 

acerca de necessidades, observamos que o único locutor que aponta a necessidade de 

melhorias na pronúncia possui o ensino médio completo e também ele é quem fala da 

importância em se aprender cada vez mais. Percebe-se que o aprendizado desses entrevistados 

se faz na prática cotidiana, nas tentativas que incluem erros e acertos, como nos relatos139. 

Outra constatação é a de que, ao compararmos os locutores que possuem formação 

técnica, observamos que o único locutor que realmente domina as ferramentas, ou seja, que 

                                                 
139Entrevistas concedidas à autora em 22 abr. 2014. 
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possui alguma formação técnica é quem aponta a necessidade de novos equipamentos, mais 

modernos e de qualidade. O outro entrevistado difere desse em sua opinião, pois apesar de 

não ter formação técnica e possuir seu aprendizado baseado na prática diária, julga que os 

equipamentos já estão bons, embora possam ficar melhor. 

 Em termos da necessidade de uma maior variedade de músicas, o locutor que relata o 

fato possui como principal característica de seu programa o oferecimento de músicas, além da 

gravação dos apoios culturais e da utilidade pública que são obrigatórios durante a 

transmissão. Nesse programa, em específico, não há notícias, comentários de quadros 

especiais ou qualquer outro conteúdo extra. Também observa-se que a vinheta do programa 

sugere o oferecimento de músicas do mundo gospel que possuem diversos estilos, sejam eles 

sertanejos, de axé, hip hop, funck, rock etc; porém, o arquivo de músicas da emissora não 

atende essa proposta. 

 No momento do questionamento sobre as necessidades, apenas um dos entrevistados 

relatou a infraestrutura no ponto singular da precisão de um banheiro em condições de uso. 

Nada se falou sobre a falta de sede própria da emissora. 

 A nosso ver, as necessidades são identificadas no dia-a-dia, a partir das experiências 

vivenciadas e estas podem gerar valores, anseios e aspirações, ou seja, um complexo sistema 

de símbolos que contribui para o surgimento dos sonhos. 

 

4.8 – Os sonhos 

 Os sonhos descritos pelos entrevistados, no geral, dizem respeito às suas atuações 

enquanto locutores porém, podemos dividí-los em sonhos pessoais e sonhos coletivos.  

 O primeiro relato de sonho pessoal apresenta o desejo de reconhecimento na atuação 

de locutor, uma função que, para o entrevistado, está relacionada à felicidade, satisfação, 

metas e conduta social. Também é evidenciado o desejo de profissionalizar a atuação de 

gravação de vinhetas e apoios culturais que era exercida por esse mesmo locutor na rádio Boa 

Nova. 

Meu sonho desde criança é ser um locutor de rádio, um profissional de sucesso. Ser 
feliz fazendo aquilo que eu gosto de fazer e com o meu trabalho alcançar minhas 
metas desejadas, ajudar sempre quem estiver do meu lado, fazer sempre o bem sem 
olhar a quem e sempre estar ao lado do povo. Sonho também em ter um estúdio de 
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gravação. Vou batalhar bastante mais [sic] se Deus me permitir eu vou conseguir 
meu estúdio de gravação de vinhetas e propagandas... (LOCUTOR A, 2014)140. 

 

 O segundo relato de sonho pessoal demonstra a aspiração em ser um bom 

comunicador comunitário, como podemos observar na fala do locutor B (2014)141: “Sonho em 

chegar perto de ser como um grande locutor de rádio comunitária”. 

 Os dois depoimentos que se enquadram nos sonhos coletivos se referem ao desejo de 

segurança na permanência constante de uma emissora de rádio comunitária ou não, onde se 

possa estabelecer uma comunicação para o município:  

1 - “Ter uma rádio em Senhora de Oliveira que nunca feche, seja ela AM ou FM, 
como uma que tem em Piranga que nunca fecha. Não naquele pensamento de 
ganhar dinheiro, mas pra ter um meio de comunicação pra Senhora de Oliveira 
que divulgue os comércios, pois eles vendem muito mais, as festas e até 
mesmo a política. Muitos na roça não sabe [sic] em quem votar, então expor 
os dois candidatos para apresentarem seus planos de governo. Para transmitir 
alegria, apresentar os artistas de Senhora de Oliveira (LOCUTOR D, 
2014)142”. 

 
2 - “Ter uma rádio que comunica se perdeu um cachorro, um documento, um falecimento. 

Uma rádio que não fecha (LOCUTOR C, 2014)143”. 

 

 Podemos notar no depoimento 1 que há uma comparação entre a realidade de Senhora 

de Oliveira e a rádio situada do município de Piranga que é comercial e AM. Neste caso, entra 

em pauta a questão do ganho financeiro por meio do rádio e da eficiência em retorno de 

vendas dos apoios culturais ou publicidade no meio de comunicação em questão. Outro ponto 

em destaque é a importância atribuída nos dois depoimentos, aos anúncios de utilidade 

pública e os referentes à cultura local, como sendo imprescindíveis à comunidade oliveirense 

no sentido de informar e entreter a população. 

 

4.9 – Recomendações administrativas 

                                                 
140Locutor A.Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. Vide anexo 19. 
141Locutor B. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
142Locutor D. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
143Locutor C. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014.Vide anexo 19. 
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Em entrevista com o gestor da Rádio Comunitária Boa Nova FM144 foram esclarecidos 

alguns pontos cruciais sobre a programação e a locução na emissora.  

Segundo informações do gestor, a programação obedece às normas do Ministério das 

Comunicações, por causa do caráter de utilidade pública da rádio comunitária que, por sua 

vez, é vinculada à Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas. No entanto, a 

programação fica por conta do locutor, mas sempre atendendo a pedidos da comunidade. 

Neste sentido, a comunidade orienta que os locutores selecionem a trilha sonora para que não 

seja colocado no ar, músicas que desvirtuem os princípios de bons costumes e valores 

familiares, que expressem apologia ao sexo, às drogas e ao crime, ao racismo e preconceito de 

qualquer espécie. Deste modo, os locutores da rádio não mais deverão transmitir músicas do 

estilo Funk por desconhecerem o conteúdo de suas letras, evitando assim a divulgação de 

informações que não contribuam com os princípios da comunidade oliveirense. 

O gestor da Boa Nova também deixa claro que as igrejas não podem competir entre si, 

em menções de críticas, vantagens ou desvantagens de cada religião, pois devem respeitar as 

crenças dos ouvintes, sejam elas quais forem. Da mesma forma, assuntos político partidários 

são terminantemente proibidos, tal como quaisquer outros que induzam os ouvintes a brigas, 

discórdias e atritos. E ele afirma que nunca houve treinamento técnico para os locutores e 

reconhece que esta é uma das principais dificuldades enfrentadas pela rádio comunitária Boa 

Nova FM, o que não quer dizer que a política não esteja presente. 

 Observa-se que as recomendações existem, mas não se pode afirmar que as mesmas 

são difundidas entre os interessados, pois se algumas delas tivessem sido compreendidas e 

aplicadas, muitos problemas de interferência na programação poderiam ter sido evitados, 

como os referentes à política por exemplo. 

 

5 – Uma locução ao vivo: a estrutura estética da programação 

A estrutura estética da programação se baseia em vinhetas, spots, muita inserção 

musical, apoios culturais sem uma estrutura homogênea na delimitação de tempo, anúncios de 

utilidade pública repetitivos e em maioria de âmbito nacional, pouca informação e uma 

locução composta de tentativas de interação com ouvintes sob uma linguagem simples e local.  
                                                 
144Entrevista concedida à pesquisadora em 07 de abril de 2012. 
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Antes, durante e no intervalo das programações, observou-se um número considerável 

de gravações encomendadas provavelmente de exemplos de estúdios ou outras rádios que 

servem para despertar o interesse do ouvinte pelo meio de comunicação em questão, mostrar 

qualidades da Boa Nova e gerar suspense em chamadas para as programações. Nelas, 

constatamos diferentes vozes expostas nos spots, fundos musicais e sons. 

A fim de ilustrarmos esta estrutura estética da programação, analisamos e 

transcrevemos gravações originais de alguns programas, coletadas de um bloco de gravações 

referentes aos dias 14 a 17 e 23 a 28 de março de 2012, também o dia 07 e 20 de abril de 2012 

em um total de quase 216 horas de programação. Sendo assim, as mensagens transmitidas que 

foram selecionadas como forma de exemplificação, servem de parâmetro para todo o 

conteúdo analisado nas gravações, uma vez que o padrão apresentado se mantém em toda a 

emissão radiofônica.  

A sequência de informações transcritas foram gravadas em sua maioria, por terceiros, 

portanto, não pelos locutores da rádio Boa Nova FM que são veiculadas durante a transmissão 

radiofônica. Evidencia-se que algumas dessas informações aparecem soltas em determinados 

momentos e, a ordem aqui exposta, condiz com a apresentação do programa Manhã 

Sertaneja: 

ZYX 528, Canal 200. Rádio Comunitária Boa Nova - 87,9; Senhora de 
Oliveira, Minas Gerais! (Gravação feita pelo próprio locutor da Rádio Boa 
Nova FM) 

Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas – Rádio Comunitária 
Boa Nova FM, 87,9 Mhz. Realização: XX, presidente! [Nota-se certa 
ênfase na palavra presidente] 

24 hs no ar...87,9 (Observa-se que a gravação notifica o ouvinte da 
periodicidade da programação, ou seja, 24 horas no ar; entretanto, em 
análise concreta in loco, afirma-se que essa informação não se valida, pois 
existem horários em que a transmissão não acontece e o canal 87,9 FM 
permanece no silêncio). 

Sempre com a melhor música... a melhor música! 

A 87 é o seu número! O número das novidades! 

Prepare-se: a partir de agora o show vai começar! 

Atenção para o top de 3 segundos. (Seguem sons de contagem de 
segundos)  

Vem aí mais um campeão de audiência! 
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Para começar bem o seu dia, Manhã Sertaneja. (Som de viola como fundo 
musical) 

Manhã Sertaneja: O melhor do sertanejo em uma seleção especial só pra 
você! E mais! Mensagens de otimismo, alôs e a hora certa pra você não 
perder o seu compromisso. Manhã Sertaneja! (Toque de berrante como 
parte sonora de fundo) 

Muito bom dia amigo ouvinte! No ar, mais um líder de audiência: 
Programa Manhã Sertaneja (O nome do programa é repetido em uma 
sequência de 3 vezes) 

(Eis que surge um Jingle em forma de Slogan) - Manhã Sertaneja: muito 
mais emoção! 

Manhã Sertaneja... (Neste momento, a gravação de um rapaz que grita para 
gerar emoção no ouvinte) vamo quebrar tudo! 

Apresentação: ‘Fulano’ ”. 

 

Feita a chamada para a programação é chegado o momento do pronunciamento dos 

locutores que, por sua vez, é descrito cuidadosamente com a preocupação de se manter fiel à 

pronúncia, às aplicações e construções frasais. Para tanto, fez-se necessário um recorte na 

programação sob forma de representação de linguagem. Esse recorte condiz à fase de abertura 

dos programas Canta Viola e Manhã Sertaneja que exemplificam bem toda a estética da 

programação da Boa Nova em termos de estrutura e linguagem, uma vez que são programas 

apresentados por locutores que não se atém somente à transmissão de músicas e gravações, ou 

seja, se expressam mais durante as apresentações e por isso nos valem como fontes de 

ilustração. O programa Tarde Sertaneja se enquadra perfeitamente nas mesmas características. 

Os demais (De Coração para Coração e Conexão Gospel) não serão transcritos em faixas de 

apresentações, uma vez que se constituem basicamente de gravações musicais, exposição de 

quadros também gravados e pouca locução. 

Partimos de uma faixa da enunciação do programa Canta Viola que também 

corresponde a uma gravação do dia 14 de março de 2012: 

Estou chegando agora! Vou mandar pra vocês aí o programa Canta Viola, 
pela Rádio Boa Nova - 87 ponto 9, diretamente de Senhora de Oliveira pra 
todos meus ouvinte! [sic] 

Bom dia! Eu sou o ‘Fulano’ e vou fazer companhia a vocês aí até às 8 só 
tocando música bonita pra vocês, com certeza hein! 
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 E vamos começar o nosso programa aqui, mandando música bonita pra 
todos vocês aí da Rua Nova, Centro, bairro São Geraldo, Limeira, Savassi, 
pra vocês do bairro Pinheiro, Rua da Biquinha, Rua da Grotinha e pros 
quatro canto da cidade!  

 Mandando uma música bonita pra todos padeiro [sic] aqui de Senhora de 
Oliveira que tá na sintonia do programa aí, Canta Viola.. e pra vocês aí que 
tá trabaiando [sic] nos postos de gasolina, vocês aí que tá trabaiando [sic] e 
curtindo o nosso programa. O auto posto XX que já tá funcionando 
cedinho! Levanta cedinho lá, o ZY (oliveirense) que já está trabaiando [sic] 
e curtindo aí o nosso programa. Pra você aí ZY, as próxima música do 
programa. Vamo [sic] lá! 

(Música de introdução) 

Vamo [sic] lá, vamo [sic] seguindo o nosso programa aqui, mandando a 
ver, mandando música bonita pra todos os nossos amigos, pra todos meus 
ouvinte, aonde que você esteja aí com seu radinho ligado sintonizado aí, na 
programação da Rádia [sic] Boa Nova! 

Quero trazer pra você agora aí, essa drupa [sic] aí é muito boa, né? Fez 
muito sucesso em todo o Brasil: Zilo e Zaulo. Zilo e Zaulo é uma música 
muito bonita! Traz muita recordação pra nós! A música chama: ‘O milague 
do ladrão.’ 

(A fala do locutor continua...) 

É com muita alegria que ‘Fulano’ tá aqui comunicando pra todos vocês! 

O tempo tá [sic] passando, agente tá sempre informando a hora certinha pra 
vocês! 

Pra você que tá em casa, no carro, no sítio, nas casa [sic], nas fazenda [sic] 
aí... sintonizando..ouvindo o programa Canta Viola! 

Já são seis hora [sic] mais treze minuto [sic]!  

Agente vamo [sic] seguindo com nosso programa tocando música bonita 
pra todos vocês que tá [sic] aí no seu carro, aí saindo ou chegando aqui pra 
Senhora de Oliveira, nos ouvindo aí, curtindo aí a Boa Nova hein! 

Muitos estão em casa ainda, preparando pra sair, tomando um cafezinho! 
Isso aí é muito bom nessa manhã né?  

Chuveu [sic] um pouquinho à noite ...É o tempo tá [sic], a previsão do 
tempo para Minas Gerais, de hoje é chuva mesmo! Falar que quando tá 
[sic] chovendo já ta [sic] adiantando menos, né? Isso aí! 

É, mais [sic] essa semana choveu um tanto lá em BH hein! Rastô [sic] até 
carro né? Muitas [sic] chuva que caiu mesmo! Sei lá! Teve [sic] bem 
difícil! O vento lá chegou até 100 kms por hora. Muito vento que ventou lá 
na cidade de Belo Horizonte. É!... Na capital de Minas é isso aí! Mas não 
deu vítima, não deu nada, tudo aconteceu, algum dano, alguma coisinha, 
mas ta [sic] tudo bem!” 
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(Inserção de trecho de música sertaneja) 

Vamo [sic] lá, vamo [sic] seguindo, trazendo mais música bonita pra vocês 
aí! [sic] 

Com certeza os nossos ouvinte [sic] quer ouvir [sic] música e ‘C’145 vai 
tocar muita música bonita pra vocês, trazer música antiga, nova, trazer 
todas, jeito de música, né? O sertanejo de todos tempo [sic] pra vocês!  

Eu estou aqui para comandar. Vocês que tá [sic] aí em casa na escuta do 
nosso programa, nossos ouvinte aí, um por um, vocês aí pode ligar hein, no 
telefone....e pede a sua música preferida que nós estamos aqui para atender 
vocês, hein?  

Vamo [sic] lá, vamo [sic] seguindo, vamo [sic] trazendo mais música 
bonita pra vocês, que o tempo esta passando depressa, hein? E tem que 
passar é muita música bonita pra voceis [sic], como já são 6:15. 

 

Em sequência segue outra faixa de enunciação do programa Manhã Sertaneja, 

apresentado no dia 14 de março do ano de 2012. 

Vamos lá gente amiga! Bom dia a todos.  

10 hs 17 minutinhos 

Ótima manha pra você aí! Vamos nessa! 

Hoje é quarta-feira, 14 de março de 2012. Está entrando no ar aqui o 
programa Manhã Sertaneja! 

Eu sou o “Fulano”, levando até você o melhor da música sertaneja! 

A partir de agora peço licença para entrar em suas casas, em seus lares, pra 
você que tá aí de carro também acompanhando o som da Boa Nova. 

Obrigado pelo carinho, pela audiência e também pela sintonia! Esta é a 
sintonia do sucesso: 87,9 FM 

Vamos aqui, trazendo...chegando aqui o som do Amado Batista e do Léo 
Magalhães: Cuida de mim. 

Um abraço pra você que tá ligado, tá sintonizado! Ótima manhã!  

Vamos juntos, vem comigo, te faço companhia até o meio dia! 

Bom dia!  

Liga aí! Tá liberado aqui o telefone! 

(Toca a música do artista mencionado anteriormente) 

                                                 
145 Locutor C. Momento de referência a ele mesmo durante a fala no programa. 



217 

Vamos nessa!  

10 horas 22 minutinhos. Uma ótima manhã pra você! 

Tô aqui agradecendo a sua audiência, aqui em Senhora de oliveira, pra 
você que tá ligado aí na zona rural, nas cidades vizinhas. Obrigado pela 
audiência e também pela sintonia! Bom dia pra você!  

Eu agradeço também a “tchurminha” bacana aí da Internet! Tá ligadinha na 
Rádio Boa Nova via Internet! 

Eu atendo aqui a participação da ‘L.’ (ouvinte). É ...que nos ligou de 
Conselheiro Lafaiete... tá [sic] nos ouvindo aí, mandando o sucesso do 
KLB: ‘Estou em suas mãos’. Tá [sic] mandando pra sua mãe, dona ‘K.’ 
(ouvinte) lá em Cipotânea, todos amigos e amigas de lá, amigos e amigas 
que ela tá [sic] mandando aí. Oferecendo também pra nós aqui da rádio. 
Nós agradecemos! Tá [sic] mandando o sucesso aí pra XX (cita nomes de 
ouvintes oliveirenses). Oferece também pra XY (nomes de outros ouvintes 
oliveirenses, dentre eles o gestor da rádio, cujo nome é pronunciado com 
mais ênfase no tom da voz), pra galera de Piranga. Tá [sic] mandando 
também um sucesso pra mim, eu agradeço!  

Muito obrigado aí à ‘Z’ (ouvinte). Tá [sic] mandando também um sucesso 
pra todas as suas amigas que estão lá trabalhando, mas ta [sic] com... é... 
com o computador ligado lá curtindo lá pela Internet lá, bacana! Muito 
obrigado a vocês aí!  

Eu agradeço pelo carinho, pela audiência, pela sintonia!  

Às meninas da internet aí todo dia participando aqui no Manhã Sertaneja, 
no Tarde Sertaneja. Eu agradeço a vocês aí do fundo do coração! Um 
grande abraço aí, um beijo pra vocês aí! 

10 horas 23 minutinhos e o som que vocês pediram está aqui no Manhã 
Sertaneja! KLB: Estou em suas mãos. 

 

Verifica-se nesses textos locucionais uma redundância de informações e abreviações 

de palavras que caracterizam o ato da improvisação. É notório também que não há critérios de 

seleção, ou mesmo edição dos pedidos dos ouvintes que, muitas vezes, como observado in 

loco e descrito anteriormente, chegam por meio de mensagens de texto via celular, ligações 

para o telefone móvel, site e facebook, como também são entregues pessoalmente em forma 

de bilhetinhos ou mesmo por mensagens ditadas ao locutor que, por sua vez, as anota no ato 

da solicitação para posterior transmissão via rádio.  

Com relação a linguagem apresentada nos exemplos dos programas Canta Viola e 

Manhã Sertaneja os equívocos de plural, de concordância verbal e de pronúncia; não 

interferem a compreensão do que se deseja transmitir de uma forma coloquial, popular, 
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utilizada no cotidiano local e que não exige atenção total da gramática, mas contribui para 

uma relação de proximidade, apesar de momentos de confusão ou esquecimento na escolha de 

palavras durante a locução.  

 

6 - Apontamentos de análise da programação 

Como apontamento de análise, nos cabe dizer que os locutores da Rádio Comunitária 

Boa Nova FM apresentam-se como membros da comunidade oliveirense, atuantes em 

diversos papéis profissionais que contribuem para uma articulação urbanizada. O fato de 

serem integrantes da comunidade local contribui significativamente para a preocupação com o 

bem estar da população, o atendimento às necessidades locais e o desejo de proporcionar 

qualidade na informação transmitida pelo rádio. Tais características mostram que os locutores 

conhecem quem são os ouvintes da programação, o corpo receptor como um todo e o que 

esperam mas, não possuem total clareza no que deve ou não ser dito dentro do contexto 

cultural ao qual pertencem. 

Quase todos os atores da linguagem radiofônica admitem dificuldades quanto ao 

domínio do português, da informática e dos recursos de Internet, mas não dispõem de 

estratégias que viabilizem o enfrentamento desse obstáculo.  

Outro obstáculo está relacionado ao aspecto comportamental dos comunicadores 

durante determinados programas da rádio e isso resultou em conflitos. Nesse caso, a 

programação não apresentou imparcialidade quanto às predileções político partidárias de 

alguns locutores, o que foi refletido na imagem da própria emissora, prejudicando seu sentido 

comunitarista. 

Com todos os empecilhos enfrentados pelos locutores, a programação acontece de 

forma criativa, adaptada às suas condições. Em cada texto locucional acoplamos uma dose de 

paixão pelo rádio, uma vontade de fazer comunicação, com ou sem técnica, independente de 

condições de equipamentos, de situação financeira, conflitos ou de apoio de gestão. O que 

interessa é o ambiente onde se encontram a emissão de mensagens, os locutores e os ouvintes. 

A programação é constituída de uma série de símbolos e sentimentos traduzidos em garra, 

entusiasmo, amor, perseverança e esperança, que vão além da percepção técnica presente na 

opinião de profissionais. 
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7- Considerações sobre a programação e a linguagem  

 A linguagem é essencial na vida comunitária e contribui com a cultura local. Ela não 

se anula, não se esvazia, gera multiplicidade de interpretações e leituras.  

Diante da simplicidade, o discurso em questão apresenta-se poético, onírico no que se 

refere ao sonho e à fantasia transmitidos na fala, lúdico nos momentos de suspense nas 

chamadas de programação ou mesmo nas metáforas.  

Nota-se que a mensagem possui um sentido de inserção na realidade cotidiana do 

oliveirense que, por sua vez, situa-o tanto no contexto local, quanto no regional e até global, 

ou seja, no comunitário e no social. O fato que também contribui para a construção desse 

sentido são as lembranças e as emoções que se sobressaem à razão.  

Nesse contexto, a importância que se é dispensada a determinadas informações, como 

a hora certa, condiz a uma realidade local, onde muitos trabalhadores estão nas lavouras, nas 

zonas rurais, na construção civil e não dispõem de relógios de pulso, mas se mantém com o 

rádio ligado e se apropriam do recurso da notificação da hora certa para os intervalos de 

almoço, ou mesmo para o encerramento do expediente de trabalho. 

Entretanto, a linguagem observada nos textos radiofônicos não se faz em um plano 

sintático-semântico que passa por uma via de racionalidade e é desvestida de razão. Ao 

contrário, o que se observa é a subjetividade de produção de sentidos em mecanismos de 

interação midiática configurados em um pólo de interlocução, onde o ouvinte não se faz 

passivo e sim ativo, mas que também nem sempre em forma de dialogia, mas de uma 

interação sobre a mensagem. Neste caso, o ouvinte lança nas mensagens suas expectativas e a 

troca não necessariamente se faz onde o receptor se torna emissor e vice-versa, pois o 

discurso é produzido em forma de palavras e no momento em que o ouvinte se apodera delas, 

decodificando-as e recriando sentidos, estabelece-se um elo de relacionamento, de 

proximidade com o locutor e a emissora de rádio. 

As mensagens, por sua vez, apresentam-se repletas de signos icônicos que dão 

margem à construção de imagens no pensamento do ouvinte, tal como apregoa para a boa 

locução radiofônica, pois não se reduzem ao linguístico em si. As falas mostram-se sem 

métricas ou seja, com uma série de jogos frasais esteticamente pertencentes a uma realidade 

de linguagem local, inserida no campo da pragmática, da vivência, da experiência, cuja 
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capacidade de leitura e interpretação possuem a riqueza e a complexidade, numa 

dramaticidade particular de cada fenômeno apresentado pela rádio comunitária Boa Nova FM, 

de Senhora de Oliveira, MG.  

 Cabe aqui ressaltar que o prolixo e o sucinto nos anúncios de apoio cultural podem 

ocorrer em decorrência da improvisação ou da gravação prévia. No caso da gravação prévia, 

esta é realizada por meio da leitura de um texto escrito e planejado. 

A linguagem coloquial dos textos publicitários, a peculiaridade das construções da 

fala, do sotaque e da pronúncia empregados que tendem a persuadir para atingir o intuito 

comercial dos anúncios. Nota-se também a utilização do recurso de citação de personagens da 

comunidade que contribui para a familiarização do público com o anunciante.  

 Contudo, a eficácia simbólica testemunhada ao longo da análise, nos pactos sociais, 

nos termos de interação é uma interpretação que cabe ao ouvinte da rádio, no contexto da 

cultura local, a avaliação e de apropriação da mensagem difundida. 

Por fim, nesta análise sincrônica, o jogo entre seleção paradigmática e combinação em 

uma operação de contiguidade das mensagens, define a linguagem em ação e os modos de 

arranjo pelos quais os signos são apresentados, contextualizados nos gêneros de cada 

programação de forma a criar sentidos, atribuir valores e ordenar discursos numa construção 

da realidade oliveirense. Sendo assim, o que as mensagens indicam como forma de repetição, 

que vem como forma de persistência na tentativa do reencontro com o ideal, que está em 

direta relação com o imaginário, na suposta conservação da memória, que redunda em 

deferimento e peculiaridade dessa comunicação específica realizada pelos locutores da rádio 

Boa Nova FM.  
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Capítulo V - O UNIVERSO ÁUDIO RECEPTIVO DOS OUVINTES DA BOA NOVA 

FM 

 

Este capítulo apresenta o contexto comunicacional de Senhora de Oliveira, 

MG,município sededa rádio comunitária Boa Nova FM e que nos suscita questionamentos 

tais como: O que motiva os oliveirenses a se tornarem ouvintes da programação desta rádio? 

O que os atrai, os seduz? O que não gostam? Qual o sentido da programação radiofônica para 

o público? O que estimula a ação no receptor? Como eles visualizam as programações? O que 

sentem? Que expectativas têm? Como percebem as diferenças entre a comunicação 

comunitária realizada pelo alto falante e pela rádio comunitária Boa Nova FM? Para 

responder estas perguntas e outras tantas que vão surgindo no decorrer deste trabalho, 

procuramos compreender o universo da recepção dos ouvintes, seus interesses, visões sobre as 

práticas radiofônicas, bem como a forma como se estabelecem a interlocução entre os 

processos de produção e transmissão de conteúdos e recepção. 

 

1 – Aspectos contemporâneos na comunicação 

Antes de entrar nas questões levantadas pontua-se que a sociedade contemporânea 

vivencia uma reorganização dos processos produtivos e comerciais, cujas transformações 

possuem espaço no campo estratégico da comunicação. Observam-se mudanças que ocorrem 

em diversos âmbitos, no consumo, nas relações sociais, na cultura, dentre outros e nesse 

contexto, a construção identitária se encontra estreitamente associada às dinâmicas e aos 

processos de comunicação. 

Quanto à perspectiva da cultura que revigora o campo da comunicação, esta mostra-se 

como elemento de motivação aos estudos de práticas de recepção midiática. Deste modo, 

entende-se um receptor submetido a diversas mediações durante toda a sua existência e em 

seu cotidiano, visto como um sujeito particular, agente personalizado, no entanto, inserido em 

uma coletividade. E nesse mesmo cenário se compõe o processo identitário, que reflete o 

âmbito individual e o social pela perspectiva da cultura, embora esta não simbolize a 

sintetização da sociedade (ESCOSTEGUY, 2005, p.39-40). Contudo, a recepção é um fato 

social, uma medida comum entre as reações de cada indivíduo. 
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A análise de recepção compreendeentão os estudos culturais, a concepção sobre a 

mensagem dos meios observando-a como forma cultural aberta a diferentes decodificações e 

sobre a audiência, que é constituída por agentes de produção de sentidos 

(JACKS;ESCOSTEGUY, 2005, p.42). 

 

2 – Estudo de recepção das mensagens radiofônicas 

O ato reflexivo do receptor, com que a consciência se volta para a significação e para a 

constituição de sua experiência, se manifesta sob forma de recepção e, neste sentido, ela é um 

processo em que se concretizam o efeito e o significado. De acordo com o pensamento de 

Jauss (1979, p.69-71), trata-se de uma reconstrução do processo histórico pelo qual a 

mensagem recebida é interpretada por indivíduos de tempos diversos. Essa teoria da história 

pode explicar o processo dinâmico de produção e recepção e da relação entre emissor, 

mensagem e público.  

Neste sentido, o meio rádio suscita diferentes leituras por intermédio de seu discurso e 

acompanha realidades diversificadas. “É como se a partir das mudanças pelas quais passa o 

rádio, fosse possível reconstruir os horizontes de expectativas, pois o veículo vai sendo lido e 

respondendo às necessidades e questionamentos de cada período” (MOREIRA; BIANCO, 

2001, p.96). Deste modo, voltar-se aos estudos de recepção é trabalhar o efeito de 

determinada mensagem no contexto de expectativas que, para cada indivíduo, no momento 

histórico de seu aparecimento, decorre da compreensão prévia do gênero, da forma e da 

temática de outras mensagens anteriormente conhecidas, tal como da oposição entre 

linguagem poética e linguagem prática. 

A pesquisa em recepção, por sua vez, se caracteriza por um esforço de 
compreensão do impacto efetivo que a mídia tem sobre as pessoas, embora o 
debate deste tema entre os pesquisadores da área e divulgação do meio acadêmico, 
no Brasil, ainda se apresente de forma sutil, ao se comparar com a produção de 
pesquisa do assunto no meio acadêmico britânico e norte-americano. Entretanto, a 
partir da década de 90 há um crescimento de pesquisas nesta área, especialmente 
no Brasil. (ESCOSTEGUY; JACKS, 2005, p.132).  

 

Ao analisarmos a recepção no sentido de obter informações de representatividade, 

Paula (1998, p.139) relata que  
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o problema da representatividade tem sido colocado um pouco de lado, uma vez 
que o conhecimento baseado em técnicas estatísticas normaliza a sociedade e é 
percebido como uma posição à postura dos Estudos Culturais de respeito ao sujeito 
‘marginal’. 

 

Martín-barbero (1997, p.306) afirma que “a sociabilidade anacrônica é preciosa, pois 

permite fazer uma mediação entre o tempo da vida, onde a cultura se faz viva e o tempo da 

narrativa que afirma e permiti que as classes populares se reconheçam nela”. Podemos então, 

compreender que, do resultado de uma narrativa, com seus significados e sentidos, nasce a 

representatividade e por fim as relações, o estabelecimento de uma comunicação efetiva entre 

emissor e receptor. 

Ao analisarmos um ato de comunicação efetiva, quando se espera alguma espécie de 

retorno ou reação a determinada mensagem, no caso a radiofônica, antes de qualquer coisa é 

preciso caracterizar essa recepção por algo além da aptidão auditiva, pois exige a disposição 

do indivíduo para tal, visto que não são permanentes ao longo da sintonia em uma 

determinada programação e em proporção variável chegam a se interpenetrar. Ferraretto 

(2001, p.29) explica que existem formas distintas de recepção por ambiente, seleção, escuta 

em si e atenção concentrada.  

Entende-se que o receptor da mensagem pode simplesmente perceber o som, escutar 

numa atitude mais ativa, prestar atenção intencional e/ou compreender numa mistura do ato 

de escutar, prestar atenção e assimilar a informação, o que deixa clara a condição de ativo do 

mesmo. Por estas razões, se justifica a elaboração da mensagem radiofônica por meio de 

considerações receptivas.  

 

3 - Um foco nos receptores como agentes ativos 

Receptores abordam os meios de comunicação por diferentes características definidas 

individual ou coletivamente e chegam a significados variados, num processo situacional, 

tecnológico, referencial, institucional e de mediações cognitivas. 

Paula (1998, p.137) afirma que “qualquer construção de significado é um processo 

ativo – de uma ou de outra forma, toda audiência é ativa”. E frente à questão de que o receptor 

não se faz passivo, Orozco (2005, p.28) pontua que assumir o receptor como sujeito e não só 

como objeto, supõe compreendê-lo com um ente em situação, condicionado individual e 
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coletivamente que se constitui como tal de diversas maneiras e se diferencia como resultado 

da sua interação com as diferentes formas de mediação contextualizadas no processo de 

recepção e de conquista pela audiência.  

As mídias possuem um grau de representatividade que, por meio de suas 

características tecnológicas para apropriação e transmissão de conteúdos, permitem a 

reprodução da realidade de forma a provocar reações nos receptores, sejam elas de caráter 

racional ou emocional (OROZCO, 2005, p.29). Para o mesmo autor, uma representação 

mental, denominada Script, gerada de uma sequência de acontecimentos que objetiva um 

alcance de metas é perfeitamente focada na atuação dos sujeitos que se distingue de conduta, 

na medida em que se faz como reação e não necessariamente uma reflexão do sujeito que a 

realiza e contém o elemento da consciência (OROZCO, 2005, p.32). Dos scripts surgem as 

sequências para a ação e o discurso, para a elaboração de programações e momento de 

transmitir determinadas informações, tal como transmitir a fim de gerar uma maior aceitação 

do receptor e sua consequente interação. 

Por vezes, a rapidez de apresentação da informação que ocorre na programação acelera 

a sequência ou o ritmo da percepção do receptor e pode diminuir a possibilidade de distanciar-

se do que é percebido. No entanto, o mais importante é o fato de que as distintas atividades 

que formam o ritmo implicam em um processo fundamentalmente sócio-cultural, pois 

conduzem a associações de conteúdo que, no caso específico do rádio, se faz entre a 

informação - externa ao sujeito - transmitida pelo veículo de comunicação e a informação 

previamente assimilada na mente do receptor (OROZCO, 2005, p.31). 

Sob este raciocínio,  

o processo cognitivo do conhecimento é estimulado não só pelo que geneticamente 
o sujeito é capaz de conhecer, mas por tudo o que ele considera relevante de ser 
conhecido do ponto de vista sociocultural, o que não se faz como uma qualidade 
intrínseca no processo mental mecânico. No entanto, o desenvolvimento da 
capacidade cognitiva está culturalmente determinado e pode variar de cultura para 
cultura (OROZCO, 2005, p.31).  

 

4 – A imaginação do ouvinte 

A variação cultural é expressa sob forma de imaginação na mente do receptor que os 

pensamentos e construções simbólicas podem determinar os costumes e os valores de um 

povo pertencente a um local específico, como os ouvintes da rádio Boa Nova, moradores de 
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Senhora de Oliveira.Entendemos por imaginário o que mantém uma estreita relação com a 

semântica, com os signos e as representações simbólicas, que advém da cultura e é repassado 

por gerações sob forma de aprendizado, numa construção individual e coletiva. 

Cunha (2011, p.38) pontua que “a noção de imaginário surge da relação a tudo o que 

se apreende visualmente do mundo e é elaborado coletivamente”. Sendo assim, o imaginário 

condiz às expressões culturais e se transforma na configuração da identidade produzida e 

sustentada por cada cultura em específico. No entanto, no âmbito coletivo, o imaginário se 

condiciona ao olhar do sujeito, que por sua vez, se mostra focado no objeto e estimulado pelo 

desejo, ou seja, com a introdução do desejo na realidade objetiva o sujeito participa de um 

processo de construção desse imaginário. 

Portanto, o sujeito se localiza na realidade comunicacional e de comunidade e quanto 

ao que ele constrói em termos de imaginário. Thompson (2002, p.181), afirma que antes do 

desenvolvimento da mídia, os materiais simbólicos utilizados por muitas pessoas para a 

formação do self eram provindos de uma comunicação face a face cuja forma de interação, 

muitas vezes, era baseada no conhecimento local e nas necessidades cotidianas, o que era 

repassado de geração para geração por meio oral. 

Observamos que a sociedade contemporânea apresenta-se com uma diversidade de 

possibilidades, na qual a percepção individual necessita de mediações para ampliar seu leque 

interativo e abrir seu conhecimento para além do local. Sob esta ótica pensamos na formação 

do self, cada vez mais alimentado por materiais simbólicos e mediados. Trata-se de 

identidades simbólicas não apenas construídas e que convivem com tantas oportunidades e 

diversidades culturais, mas que também são reafirmadas por meio da mídia, dos veículos de 

comunicação, como o rádio, ou mais especificamente, uma rádio comunitária que pode atuar 

diretamente na contribuição para o reforço das identidades através dos sistemas simbólicos e 

do imaginário. 

Thompson (2002, p.183) explica que  

estes sistemas simbólicos, constituídos do self que o indivíduo constrói ativamente, 
traçam uma narrativa coerente da própria identidade que vai se modificando com o 
passar do tempo, a medida que novos materiais simbólicos, novas experiências são 
gradualmente inseridas, redefinindo a sua identidade na trajetória de sua vida. 
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Nessa perspectiva, notamos que a profusão mediada de materiais simbólicos pode 

fornecer aos indivíduos formas de explorar novas possibilidades de vida de uma maneira 

imaginária e também simbólica, permitindo-lhes uma reflexão crítica sobre si mesmos e sobre 

suas reais circunstâncias de vida, o que estimula a concepção de uma nova identidade. 

Hall (2003, p.11-12) afirma que  

a identidade é então formada na interação entre o eu e a sociedade, pois preenche o 
espaço entre o interior de significados e valores, que é o “eu real”, porém formado 
e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais e as identidades que 
estes mundos oferecem, o exterior. 

 

Para ele (HALL, 2003a,p.11-12), há uma contradição nas identidades que contribuem para 

alinharos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e 

cultural, de forma a estabelecer uma forte ligação entre sujeito e estrutura, estabilizando, 

unificando. Tal contradição é observada no sujeito pós-moderno, fragmentado em várias 

identidades não fixas, essenciais ou permanentes, resultado de mudanças estruturais e 

institucionais. Segundo o mesmo autor (1997, p.13), “o sujeito assume identidades diferentes 

em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente” e, 

por isso, a identidade plenamente unificada, segura e coerente é uma ilusão. Nesse sentido, o 

sujeito se identifica e desenvolve identidades por meio de culturas nacionais ao produzir 

sentidos sobre a nação, que contidos em estórias e memórias interligam seu passado ao 

presente de modo a construir imagens (HALL, 2003a, p.51).  

Martín-Barbero (1997, p.283) pontua o perigo do termo identidade nos dias de hoje, 

devido ao choque com a aberta homogeneização trazida pelo transnacional e também com a 

identidade disfarçada de nacional que carrega o elemento da negação, da deformação e 

desativação da pluralidade cultural. O autor explica que, diante desse contexto, as rebeldias e 

resistências ocorrem sob forma de dimensões culturais inéditas do conflito social, numa 

formação de novos sujeitos, pois se trata de uma “reconceitualização da cultura que nos 

confronta com essa outra experiência cultural que é a popular em sua existência múltipla e 

ativa não apenas na memória do passado, mas também na conflitividade e na criatividade 

atuais”(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 285). Deve-se então, pensar os processos de 

comunicação no sentido da cultura. 

Para que se possa compreender melhor a dimensão comunicativa no contexto cultural, 

González (1990, p.7, tradução nossa) pontua que “[...] toda cultura se produz em íntima 



228 

relação com a estrutura social; por isso mesmo, a cultura está em todas as partes e opera em 

todos os níveis do social”. 

Percebe-se, portanto, que o processo produzido, construído da cultura se faz pela 

intervenção do ser na natureza em uma espécie de cultivo ativo da mente e se constitui pelo 

elemento que rege os gestos, os ritos e os mitos sociais na história de forma a marcar o 

discurso midiático, onde o sentido não está no “eu”, ou seja, na emissão das mensagens e sim 

no “outro”, na recepção. A cultura, então, faz parte da constituição de uma sociedade, está em 

sua origem e se expressa através das mais diversas manifestações, sejam elas artísticas, de 

consumo, do modo de ser etc. 

No entanto, Martín-Barbero (1997, p.287) considera o conceito de cultura como sendo 

um processo produtor de significações e não apenas de circulações de informações, onde o 

receptor não é um simples decodificador das mensagens do emissor, mas é também um 

produtor. Portanto, não se pode dissociar cultura do que acontece nos meios massivos de 

comunicação. Para o autor (1997, p.292), é preciso abandonar o mediacentrismo, pois o 

sistema da mídia está perdendo parte de sua especificidade e convertendo-se em elemento 

integrante das construções que delimitam e configuram a materialidade social e a 

expressividade cultural e isto justifica a importância da pesquisa científica que parte dos 

estudos culturais, identitários, de relações comunitárias, midiáticos etc, para a análise de 

produção e recepção de mensagens, no sistema comunicacional. 

Contudo, os meios de comunicação se apropriam dos aspectos culturais e cotidianos 

para o estreitamento e a proximidade de relações com os receptores, o que Martín-barbero 

(1997, p.293-294) chama de simulação do contato, diante da necessidade dos indivíduos por 

intermediários que facilitem o trânsito entre realidade cotidiana e espetáculo ficcional. São 

discursos com linguagem coloquial, poética, numa transformação arquetípica da realidade, 

carregados de valores simbólicos, de forma a gerar fascínio, familiaridade e uma proximidade 

construída por meio de dispositivos tecnológicos que viabilizem a simplicidade da narrativa, 

sua transparência e clareza.  

A necessidade de intermediação ocorre como uma dependência para o 

desenvolvimento do imaginário alimentador do sujeito social e, por isso, há de se acrescentar 

que essa dependência gerada pelos meios de comunicação atua como um mecanismo de 

interação entre os indivíduos, além de contribuir para a “vida da imaginação”, assim chamada 

por Thompson (2002, p.188) para explicar que a maior parte da vida é imaginada por meio 
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das mediações e não experimentada. A compreensão da vida e os valores passam a ser 

percebidos pelos meios de comunicação. Torna evidente a mutação constante nas culturas 

locais e por mais conservadoras que estas possam ser não há mais como observar o local com 

a noção de pureza pois, hoje, nota-se o local sob o aspecto da referência, da segurança.  

Entretanto, os meios de comunicação midiática contribuem significativamente com as 

construções imaginárias e representações, dentro de experiências e ideários locais, 

determinados por comunidades em cada realidade específica. 

Moraes (1994, p.38), afirma que  

o imaginário social é composto por um conjunto de relações imagéticas que atuam 
como memória afetivo-social de uma cultura, um substrato ideológico mantido pela 
comunidade. Trata-se de uma produção coletiva, já que é o depositário da memória 
que a família e os grupos recolhem de seus contatos com o cotidiano. Nessa 
dimensão, identificamos as diferentes percepções dos atores em relação a si 
mesmos e de uns em relação aos outros, ou seja, como eles se visualizam como 
partes de uma coletividade. 

 

Para tanto, a rede imaginária permite a observação da vitalidade histórica das criações 

dos sujeitos, ou seja, o uso social das representações e ideias. Sendo assim, os símbolos são 

capazes de traduzir a organização da sociedade e viabilizar a compreensão da história 

humana. 

Baczko (1985, p.309) pontua que, por meio dos imaginários sociais, uma coletividade 

designa sua identidade e constrói uma representação própria, tal como intitula e distribui 

papéis e posições sociais, expõe e impõe crenças partilhadas, cria normas comportamentais 

aceitáveis a partir de modelos. Para ele (1985, p.309), caracterizar a identidade coletiva requer 

uma delimitação territorial, suas relações com o meio ambiente e com os ‘outros’, assim como 

formar imagens de inimigos e amigos. Neste contexto, toda coletividade possui suas 

peculiaridades de funcionamento em se tratando de representações. 

Observamos que nas mensagens transmitidas pela Rádio Comunitária Boa Nova FM, o 

campo da representação está na beleza técnica, na mobilização, na utopia que provém de 

arquétipos transcendentais, num sentido fluido de prazer, distração e alegria; no atendimento 

aos desejos dos ouvintes e na satisfação evidente dos locutores, na história que envolve o 

passado e o presente, na nostalgia das recordações de detalhes do cotidiano local, com um 
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toque de mito, curiosidade e criatividade diante de uma produção espontânea e improvisada, 

de encanto e poesia nas construções frasais.  

Jauss (1979, p.97) afirma que a realidade, e assim também a natureza ou uma 

paisagem, nunca é bela por si mesma, pois a beleza é um valor que se aplica ao imaginário e 

comporta a aniquilação do mundo, em sua estrutura essencial. Entendemos que a beleza, a 

arte de observar determinado fenômeno comunicacional quase que como um culto é elemento 

construído na mente dos indivíduos. 

 

5 – Aspectos daTeoria das Mediações 

A fim de compreendermos o universo do ouvinte da Rádio Comunitária Boa Nova 

FM, de Senhora de Oliveira, MG, optamos por fazer uma análise de recepção baseada nas 

categoriasde mediação tecnológica, situacional, cognitiva, de referência e 

institucional(OROZCO, 2005, p.29). Com base nessas categorias é possível fazer o 

discernimento da rádio enquanto meio técnico de produção e transmissão de mensagens, além 

de instituição social produtora de significados, para a qual o enfoque de estudo de recepção se 

assume como elemento inseparável na interação com o público ouvinte. 

Ao recapitularmos o que foi exposto em termos metodológicos no capítulo I, na teoria 

das mediações, a categoriamediação tecnológica carrega consigo um elemento de tecnologia 

para as recepções ou grau de representatividade da realidade através de suas vias eletrônicas, 

o que permite ao meio comunicacional provocar uma série de reações no público (OROZCO, 

2005, p.29). A mediação situacional tem na situação um guia que possibilita a compreensão 

da mediação do receptor, tanto oriunda do veículo midiático quanto de outros elementos à sua 

volta (OROZCO, 2005, p.33). A mediação cognitiva possui a característica de auxiliar no 

entendimento de determinado contexto situacional que se pretende decodificar, ou seja, 

“esquemas mentais na psicologia do conhecimento ou como repertórios nos estudos culturais” 

(OROZCO, 2005, p.32). Ela condiz à capacidade técnica da interpretação, o repertório de 

compreensão, a capacidade de cognição, de raciocínio. A mediação de referência que rege no 

processo de recepção e nas interações entre o receptor e a programação do veículo 

comunicacional através de referentes que se constituem como mediadores. Elucida-se que 

estes referentes culturais do receptor não são circunscritos aos referentes de seus cenários 

mais comuns. Eno que se refere à mediação institucional, a condição de público receptor de 
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mensagem não descarta o fato de este pertencer a outras instituições sociais, nem a 

possibilidade de que exerça outros papéis e interaja ou compactue com outros cenários que 

não sejam aqueles disponíveis no veículo comunicacional observado. As mediações 

institucionais, portanto, correspondem a valores íntimos, de natureza determinante, porém 

transitória e inegociável, pois se trata de grupos de identidade onde existe certa fidelidade, 

como a família, a empresa, a escola, o partido e outros. Há, então, vários cenários nos quais se 

transcorrem os processos de recepção. (OROZCO, 2005, p.34). 

 

6 – O cenário da recepçãoda rádio em Senhora de Oliveira - MG 

 O estudo de recepção foi feito a partir da observação do alcance sonoro das 

transmissões da rádio Boa Nova no intuito de identificar até onde ia sua sintonia dentro do 

município de Senhora de Oliveira. Observamos a localização de origem dos telefonemas 

feitos pelos ouvintes durante a programação da emissora (in loco) e posteriormente nos 

direcionamos aos diversos pontos geográficos do município, onde há povoamentos, para 

verificar a existência de sintonia nos aparelhos de rádio das residências. 

 Verificou-se que em toda a área urbana onde vivem 3256 habitantes 

(CIDADES@,2014) há sintonia da Boa Nova mas, o mesmo não ocorre na área rural, 

composta por 2427 habitantes (CIDADES@,2014). Baseados nas informações obtidas junto 

aos agentes de saúde (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SENHORA DE 

OLIVEIRA)146 que atendem as comunidades rurais, chegamos ao número de famílias e ao 

total aproximado de habitantespor povoado, o que contribuiu para que identificássemos o 

numero aproximado de ouvintes em cada região do município.  

 Podemos observar na figura 08 que parte de algumas comunidades rurais do 

município, como Prudentes, Graminha e Córrego da Bárbara não possuem acesso à 

programação da emissora. Estima-se, que do total de habitantes da área rural (2427), 

aproximadamente 1094 oliveirenses não conseguem sintonizar o sistema de comunicação e, 

por isso, resulta um universo de 1333 ouvintes distribuídos em 550 famílias com sintonia da 

rádio Boa Nova em suas residências. De posse dessas informações, por meio de uma 

amostragem não probabilística da população oliveirense, definimos o tamanho da amostra de 

                                                 
146Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. Esses agentes de saúde fizeram um mapeamento populacional 
das comunidades rurais do município de Senhora de Oliveira que não foi baseado em dados do IBGE, mas na 
constatação prática e diária de suas atividades in loco. 
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ouvintes a serem entrevistados para que fosse possível uma análise descritiva e qualitativa da 

recepção da rádio Boa Nova no município: 13 na área rural e 21 na área urbana, conforme 

explicado no capítulo I. 

 

FIGURA 08 – Mapa de abrangência sonora da rádio comunitária Boa Nova FM, em Senhora 

de Oliveira, MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Destaca-se que a extensão do alcance sonoro aos municípios limítrofes não foi 

investigada por não se constituir foco desta tese, visto que o âmbito estudado se restringe ao 

município de Senhora de Oliveira. 
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7 - As questões aplicadas durante as entrevistas aos ouvintes da rádio 

O roteiro das entrevistas baseou-se nos quesitos de perfil do ouvinte, acessibilidade, 

motivação, participação, sugestões e comunicação local. Foram elaboradas algumas questões 

semiestruturadas que deram margem a uma amplitude de respostas capazes de contribuir com 

o processo de análise da recepção. 

No item Perfil do ouvinte, identificou-se o sexo, a idade, a profissão e a região de 

moradia como sendo rural ou urbana. Com relação à acessibilidade, as três primeiras questões 

objetivaram apontar os ouvintes, os não ouvintes, as circunstâncias de audiência e os meios 

pelos quais eles utilizam os recursos da sintonia radiofônica. Nelas perguntou-se aos 

entrevistados se eles escutavam a rádio comunitária Boa Nova FM, pois deste modo 

poderíamos identificar os ouvintes. Posteriormente questionamos o local onde acontecia a 

sintonia e os meios tecnológicos que eram utilizados para esse fim, ou seja, a escuta da 

programação. 

No caso específico da identificação dos não-ouvintes questionou-se o porquê de tal 

declaração. 

A motivação dos receptores foi abordada nas questões 4 (quatro) a 7 (sete) com o 

intuito de reconhecer os fatores que contribuem para a escuta da programação, desde as 

satisfações, insatisfações, predileções e outras opções que foram surgindo no 

desenvolvimento de cada entrevista em particular. 

Perguntamos por que o ouvinte escutava a programação, quais programas ele mais 

gostava e o que não gostava. Na sequencia, questionávamos sobre os outros programas. 

O item participação, neste roteiro de perguntas, pleiteou a identificação das formas de 

interação do ouvinte com a rádio Boa Nova, seja por meio do uso de tecnologias como 

celular, internet, por bilhetes, comunicação face-a-face com os locutores, solicitações diversas 

e outros. A participação compreendeu a questão 8 (oito) que interrogava o ouvinte se havia 

alguma participação dele na programação e de que forma. 

As sugestões dos ouvintes tornaram-se um canal de reconhecimento de deficiências, 

aspirações e expectativas em relação à rádio e aos que nela estão representados. A nona e a 

décima questão estimularam a explanação dos comentários populares sobre a emissora e a 

programação, além de instigar o entrevistado ao desenvolvimento de propostas de 
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melhoriaspor meio de questões sobre o que os amigos do entrevistado falam da rádio e em 

que a rádio precisa melhorar. 

 Por fim, a comunicação local se tornou assunto nas questões 11 (onze), 12 (doze) e 13 

(treze), cujo objetivo foi desenvolver uma linha de raciocínio sobre como o entrevistado 

visualiza a comunicação comunitária desenvolvida em Senhora de Oliveira para 

posteriormente estabelecer uma comparação entre a rádio comunitária Boa Nova e o alto 

falante paroquial. 

 Perguntou-se qual o meio de comunicação local que mais atende as necessidades da 

comunidade. Também solicitou-se uma explanação sobre o alto falante, para depois o 

entrevistado apontar como ele vê a situação do alto falante com a chegada da rádio 

comunitária Boa Nova FM. 

Todas as questões indicadas neste roteiro de entrevista pretenderam apontar respostas 

que pudessem ser explicadas por meio das mediações tecnológica, situacional, cognitiva, de 

referência e institucional, como nos propõe Orozco (2005, p.29-34). A proposta foi a de 

auxiliar na compreensão dos mecanismos de recepção da mediação e tentar identificar como 

as mediações comparecem nos processos de interpretação das pessoas. 

 

8 – As respostas 

8.1 – Perfil dos entrevistados: ouvintes Boa Nova FM 

Entrevistamos 07 (sete) homens e 27 (vinte e sete) mulheres, residentes na área urbana 

ou rural de Senhora de Oliveira, com idade entre 14 (quatorze) a 80 (oitenta) anos147, dentre 

eles 5 (cinco) aposentados, 6 (seis) lavradores, 5 (cinco) estudantes148, 3 (três) comerciantes, 1 

(uma) babá, 2 (dois) agentes de saúde, 5 (cinco) donas de casa, 2 (duas) vendedoras, 2 (duas) 

auxiliares de serviços gerais e 1 (uma) padeira. 

                                                 
147 Foram 14 entrevistados com idade entre 14 e 30 anos, 11 entrevistados entre 31 e 49 anos, 4 (quatro) entre 52 
e 59 anos e 5 (cinco) entrevistados com idade entre 62 e 80 anos. 
148No caso específico dos estudantes da área rural, estes se deslocam diariamente até a área urbana para obterem 
o aprendizado nas escolas municipal ou estadual e, por isso, podem perceber a rotina dos dois ambientes. O 
mesmo acontece com muitos moradores da área rural que constantemente comparecem ao centro de Senhora de 
Oliveira para realizarem compras, ir ao posto de saúde, participarem de acontecimentos sociais, como visitas, 
festas, funerais etc. 
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Foram identificados 2 (dois) tipos de receptor: os moradores da área rural e os 

moradores da área urbana do município que são ouvintes da Boa Nova, utilizam os serviços 

radiofônicos e/ou estabelecem uma relação com o meio de comunicação, preocupando-se com 

o discurso dos apresentadores dos programas e apropriando-se das mensagens transmitidas. 

Destaca-se que há uma diferença de percepção de dois cenários geográficos, o rural 

que não dispõe de tantas possibilidades de comunicação, como o acesso à internet, o sinal 

constante de celular e o alto falante; e o urbano que está inserido no contexto das tecnologias 

e da notícia local. Tais dados refletem no modo de receber a informação, de desenvolver uma 

análise crítica sobre a programação ou sobre o apresentador, de estabelecer interação por meio 

de referentes, o que nos auxilia na aplicação da metodologia das mediações. 

 

8.2 – Acessibilidade à programação 

Constatamos que na área rural de Senhora de Oliveira parte dos entrevistados escuta a 

programação durante o dia todo, enquanto a emissora estiver funcionando ou do momento em 

que acordam e ligam o aparelho de rádio, até a hora em que vão dormir. Apesar da falta de 

sintonia em algumas residências, por razões do limite de abrangência sonora da emissora, 

mesmo assim estessão ouvintes da Boa Nova todas as manhãs quando estão realizando suas 

tarefas em outros locais onde há sinal da emissora. Do mesmo modo, entrevistados da área 

urbana declararam escutar apenas os programas do horário da manhã por razões de afinidade 

com os mesmos e/ou com os locutores. 

Os respondentes ouvem a programação da rádio em casa, no momento em que estão 

descansando, conversando com os vizinhos ou realizando tarefas domésticas, como arrumar a 

casa, cozinhar, lavar roupa, fazer chup-chup149 para vender ou até ir ao banheiro. Há os que 

escutam no trabalho, nas atividades do comércio ou da lavoura, como a secagem do café ou a 

ordenha das vacas. Ouvem na escola, durante as aulas ou no intervalo, quando os estudantes 

se utilizam dos celulares para a sintonia. Apenas moradores da área urbana declararam ouvir a 

rádio no carro ou pelo site da emissora.  

Os meios utilizados para obter a sintonia da programação são, na maioria das vezes, o 

aparelho de rádio seguido do celular. Na área urbana identificou-se também o som do carro 

                                                 
149Também conhecido como gelinho, geladinho, sacolé. 
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para ouvir a programação da rádio comunitária durante as viagens, enquanto houver alcance 

sonoro na estrada e a Internet150. Destaca-se que alguns entrevistados da área rural disseram 

que ganharam ou compraram os aparelhos de rádio especificamente para ouvir a Boa Nova 

FM.  

Com relação à qualidade sonora, os entrevistados da região rural do município são 

mais afetados, pois muito se falou durante as entrevistas de chiados, som em baixo volume, 

som da locução que parece estar distante, sintonia apenas em determinados cômodos da 

residência, sintonia inconstante pois, às vezes, sai fora do ar, além da necessidade de 

tentativas de mexer na antena ou deslocar a mesma para melhorar a qualidade sonora. Para 

alguns entrevistados esses fatores dependem da localização geográfica pois, segundo um 

informante, isso é normal, visto que,às vezes, até o celular fica sem sinal de funcionamento 

em Senhora de Oliveira. Contudo, ouvintes afirmaram que em suas residências rurais a 

sintonia ocorre sem chiados e com o som sem ruídos. Há quem diga que além da rádio de 

Senhora de Oliveira, no mesmo número de frequência, em determinado horário do dia, entra a 

programação de outra emissora comunitária, como a rádio do município de Senador Firmino, 

o que atrapalha a transmissão da Boa Nova FM. E na área urbana, constata-se casos de 

ouvintes que escutam a rádio comunitária Boa Nova o dia inteiro, embora disponham da 

sintonia de rádios comerciais de cidades vizinhas; o que não acontece em todas as residências. 

 

8.3 – Motivação para o consumo da mensagem radiofônica 

Quando o assunto passou a ser as motivações para a escuta da rádio Boa Nova nos 

deparamos com frases do tipo: “A rádio é minha vida, eu não vivo sem a rádio! (Ouvinte 

A)151”; “Sou apaixonada pela rádio!(Ouvinte B, 2014)152”; “Falou da rádio meu coração abre! 

(Ouvinte C, 2014)153” e “É o tipo de todo mineiro. Não tem mineiro sem um rádio dentro de 

casa (Ouvinte D, 2014)154”. Nesse momento sentimos o valor afetivo que os ouvintes 

                                                 
150Um entrevistado disse que só não ouve a rádio Boa Nova pela Internet, porque não possui computador. 
151 Dona de casa, 49 anos de idade, moradora da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 30 jun. 2014 
152 Lavradora, 62 anos de idade, moradora da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014 
153 Lavradora, 58 anos de idade, moradora da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014 
154 Lavrador, 43 anos de idade, morador da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 30 jun. 2014 
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construíram para com o meio de comunicação da comunidade e, a partir de então, os 

entrevistados se mostraram bastante à vontade no desenvolvimento da conversa, abrindo seus 

corações e expondo com clareza suas opiniões, demonstrando que a Boa Nova se faz uma 

companhia em suas vidas. 

Na somatória das entrevistas aplicadas à área rural e urbana do município, a principal 

razão para a escuta da programação da rádio comunitária é o fato de se manter atualizado com 

as notícias locais, sejam elas a divulgação de vacinas ou assuntos relacionados à saúde, o 

início do período letivo nas escolas, os anúncios de moradores que estão vendendo algo, como 

uma casa, um carro ou um eucalipto tratado, uma nota de falecimento etc.  

Durante uma das entrevistas o ouvinte da área rural mostra o porquê de seu interesse 

pela programação e o valor atribuído às notícias locais: 

“Às vezes morre um conhecido e agente vai na rua e não fica sabendo. Chega em casa, 

liga o rádio e fica sabendo. Nota de falecimento, festas. Agente liga o rádio e fica sabendo de 

tudo! (Ouvinte E, 2014)155”. 

Há quem deixe de ver uma novela para ouvir a rádio do município por conta da 

transmissão dos assuntos de interesse local e também quem ouça a notícia e a difunda para 

aqueles que não dispõem da sintonia, no caso de moradores da área rural. Esse fato evidencia 

o que é importante para o ouvinte em termos de comunidade, de necessidade da informação 

local. Também mostra a confiança na veracidade da notícia transmitida pela emissora, capaz 

de gerar a mobilização dos que a ouvem por meio de uma solidarização presente no processo 

de propagação da mensagem para os que não tiveram acesso à mesma.  

No que se refere ao esporte, esse foi identificado como uma das motivações para se 

ouvir a emissora e ele também está presente na programação da Rede Inconfidência que 

possui parceria com a Boa Nova. Porém, constata-se que em alguns casos o ouvinte desliga 

seu aparelho sonoro no momento em que entra a programação da Inconfidência, na alegação 

de não haver interesse em saber notícias de outros lugares que não Senhora de Oliveira e 

região.Nos casos da interferência de outras emissoras constatou-se que o ouvinte não desliga 

o aparelho e permanece ouvindo, até que a programação retorne. Também foi abordada a falta 

                                                 
155 Lavradora, 44 anos de idade, moradora da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 22 jun. 2014 
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de interesse na abordagem realizada por determinados locutores sobre notícias de cidades 

distantes ou de outros países. 

Outro fator que contribui com a motivação dos ouvintes é o entretenimento, a 

distração, pois se ouve a rádio para passar o tempo, para esquecer as coisas tristes e ruins, o 

passado de uma vida que não é muito fácil, como nos contou um entrevistado da área rural.  

A música tem seu lugar nas principais motivações do ouvinte, seja para pedir uma 

canção preferida ou simplesmente ouvir o repertório. Ela é motivo de comparação com outras 

emissoras comerciais que alguns oliveirenses possuem acesso: “Comparando com outras 

rádios, é a melhor que tá tendo. Gosto de ouvir a Boa Nova por causa dos tipos de músicas, 

sertanejo de raiz (Ouvinte F, 2014)156”.  

A música sertaneja foi considerada pela maioria dos entrevistados como sendo de 

qualidade, música boa. E como já observado, a maior parte da programação da emissora se 

constitui de músicas sertanejas o que é explicitado pela ouvinte: “Sou apaixonada com o 

cantor Dimas e seus Teclados e todo dia tem música dele, não falha (Ouvinte G, 2014)157.” 

No que diz respeito a outras emissoras, foram identificados apenas nos entrevistados 

da área urbana casos em que a falta de opção fosse razão de escuta da rádio comunitária Boa 

Nova FM, diante do fato dela ser a única emissora disponível para sintonia no aparelho de 

rádio ou no celular e ainda quem não soubesse da existência de outras possibilidades 

exatamente por esse motivo. Também notificações de que, a partir do momento em que a Boa 

Nova se inseriu no contexto oliveirense, se deixou de sintonizar as demais emissoras ou em 

alguns aparelhos, a sintonia das mesmas acontece com qualidade sonora muito ruim. Isso 

demonstra a distinção de dois aspectos: enquanto para os moradores da área urbana a Boa 

Nova pode se constituir a única opção de emissora com qualidade sonora, para muitos 

moradores da área rural que também dispõem do acesso a outras emissoras de rádio, a Boa 

Nova não é colocada em questão nesse aspecto, talvez devido ao serviço que presta nessas 

localidades onde o acesso à informação local é muito importante. 

                                                 
156 Padeira, 42 anos de idade, moradora da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 22 jun. 2014. 
157 Agente de saúde, 28 anos de idade, moradora da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista 
concedida à autora em 29 jun. 2014. 
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“A rádio fala muita coisinha... (Ouvinte H, 2014)158”. “Tem Hora Certa para ajudar 

agente a levantar da cama para ir trabalhar (Ouvinte I, 2014)159”. Além desses motivos, a 

propaganda do comércio local e o fato de ser a Boa Nova uma rádio da cidade de Senhora de 

Oliveira também estavam presentes nas respostas. 

Perguntamos aos entrevistados sobre a predileção em relação aos programas e todos 

associaram os programas aos locutores, seja em termos de qualidade na oferta de conteúdos 

ou sua variedade, do tipo de comunicação estabelecido ou da forma de desenvolver a locução, 

da alegria na voz que faz o ouvinte concluir que a apresentação é feita com mais vontade. 

Diante da satisfaçãode alguns ouvintes com a programação da rádio comunitária, suas 

respostas mostraram não haver predileção por um ou outro programa, uma vez que todos são 

considerados bons. Em alguns casos, há quem goste mesmo é das músicas e de participar das 

promoções e sorteios, o que independe do programa. Neste caso, compreende-se que há 

fidelidade do ouvinte no momento em que ele não estabelece distinções e qualifica a 

programação em um nível satisfatório, independente de sua motivação para a escuta. 

Ficou claro que a maioria desconhecia o nome do programa, mas sabia o nome do 

locutor, que quase sempre era conhecido pelo entrevistado. Apenas um entrevistado não 

conhecia seu locutor preferido, mas se declarou fã e diante de uma admiração, o desejo de vê-

lo pessoalmente. 

Devido à convivência cotidiana entre os moradores da pequena comunidade de 

Senhora de Oliveira onde todos conhecem a vida de todos, o fato dos ouvintes conhecerem 

tão bem os locutores, suas trajetórias de vida, família, aptidões, gostos etc, faz com que 

coloquem em dúvida os “causos”160 de vida contados durante a programação como forma de 

entretenimento, o que contribui para muitas interpretações mas, no entanto, isso não afeta a 

predileção ao programa, apenas gera comentários. 

Tanto na área rural quanto na urbana, o programa Canta Viola, seguido do Manhã 

Sertaneja e Tarde Sertaneja se mantiveram na sequência dos prediletos pelos ouvintes. Deve-

se ressaltar que esses programas são os que possuem maior tempo de duração no mapa da 

                                                 
158 Aposentada, 67 anos de idade, moradora da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014. 
159 Agente de saúde, 40 anos de idade, moradora da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista 
concedida à autora em 29 jun. 2014. 
160Na forma local de se expressar significa “Casos”. 
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programação, o que talvez justifique a predileção subsequente dos entrevistados aos 

programas De Coração para Coração e Conexão Gospel. 

Todos os programas mencionados são associados às ofertas musicais e à qualidade da 

transmissão presente na voz do locutor que, no caso específico da área rural, às vezes o sinal 

não é bom. Nas palavras de um ouvinte (C, 2014)161, “de vez em quando o som arranha, falha, 

fica ruim de entender”. Os programas também são associados à sua forma de apresentação 

pelo locutor ou como ele explica com clareza uma notícia local e interage com o ouvinte. Há 

variedade de conteúdos disponível em cada programa como informações, resumo de novelas e 

notícias locais, o que demonstra a criatividade de cada locutor no desenvolvimento do mesmo.  

A linguagem utilizada na locução representa para os ouvintes a naturalidade de 

determinado locutor que é expressa na forma de falar, na simplicidade. Esse assunto foi 

bastante abordado pelos entrevistados da área urbana, embora também compreendido pelos da 

área rural como sendo o jeito do povo oliveirense, do caipira nato, do tipo da roça, observado 

como sendo verdadeira e de fácil compreensão, pois essa é a forma de falar que os 

oliveirenses usam. No entanto, houve quem entendesse a forma não culta ou a maneira 

informal de se expressar, como pronúncia errada ou associada à falta de escolaridade. 

Destaca-se que esse fato em nada prejudica os aspectos motivacionais pois, mesmo diante de 

observações desfavoráveis dos entrevistados, estes declararam predileção em relação aos 

programas citados. 

O programa Canta Viola foi considerado engraçado, o Manhã e o Tarde Sertaneja, 

programas com variedades de oferta de conteúdo, com inserção de músicas de estilos 

diversificados, também são bem aceitos. Uma ouvinte de 19 anos afirmou: “Gosto desses 

programas porque passam músicas mais novas, de todos os ritmos, não só sertanejo e, os 

outros, passam músicas mais antigas, músicas mais feias (Ouvinte J, 2014)162”. Embora essa 

ouvinte julgue determinadas músicas como sendo “feias”, provavelmente por não se constituir 

uma gravação atual tocada nas paradas de sucesso das emissoras comerciais, um entrevistado 

de 72 anos (Ouvinte K, 2014)163, residente na área rural do município diz gostar de tudo o que 

                                                 
161 Lavradora, 58 anos de idade, moradora da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014. 
162 Vendedora, 19 anos de idade, moradora da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 29 jun. 2014. 
163 Aposentado, 72 anos de idade, morador da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014. 
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toca na rádio, até de funk. E, na somatória das opções e gostos musicais dos entrevistados, o 

sertanejo, incluindo o de raiz, se destaca como já observado nos aspectos da cultura 

oliveirense e suas tradições (Capítulo III). 

 Já o programa De Coração para Coração foi associado à músicas antigas e o Conexão 

Gospel à músicas que falam de Deus. Estes dois programas, como constatamos no capítulo 

IV, são constituídos basicamente de músicas com pouco pronunciamento dos locutores, 

poucas informações e ofertas de conteúdo. 

 Indagados sobre suas insatisfações, ouvintes, sobretudo da área rural de Senhora de 

Oliveira foram enfáticos ao responderem imediatamente que gostam de tudo e outros 

pensaram por determinado tempo, mostrando dificuldade em encontrar um aspecto negativo 

da emissora para, ao fim chegarem à posição de que estão satisfeitos. 

 As entrevistas aplicadas a ouvintes da área rural identificaram insatisfações com a 

inserção de músicas observadas como “feias” e se referiam às que se utilizam de palavras 

obscenas ou grosseiras, os “palavrões”. Nesse aspecto, a família, observada como um valor 

para o oliveirense (Capítulo III), foi posta em prática: “Toda vida eu dou conselho pra minha 

família sobre os palavrões, não é bom, não é bonito, não é certo, nem em música, nem em 

lugar nenhum (Ouvinte L, 2014)164”. A música ruim, também abordada em entrevistas da área 

urbana, possui outra conotação, a de que não pertence ao estilo sertanejo. 

 O programa repetitivo sôa também como ruim para os ouvintes, pois de acordo com as 

falas deles há excesso de inserção de uma mesma música diversas vezes ao dia, há uma 

mesma abordagem locucional ou de conteúdo a cada programa. 

 No que se refere ao locutor, os entrevistados da área rural apontaram deficiências 

quanto à qualidade sonora que por sua vez foi interpretada como a não compreensão da voz 

ou certa “preguiça” do locutor em falar. Já os ouvintes da área urbana reclamaram da 

prolixidade nas falas, da falta de animação, da dificuldade em se expressar corretamente e por 

outro lado da situação em que o locutor julga que se expressa muito bem quando, na verdade, 

precisaria de melhorar a técnica. Percebemos que enquanto os moradores da área rural 

mostram-se insatisfeitos apenas com uma comunicação com ruídos que prejudica a 

                                                 
164 Aposentada, 80 anos de idade, moradora da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014. 



242 

compreensão do que é dito pelo rádio devido a aspectos tecnológicos, os da área urbana são 

mais criteriosos, demandando conhecimento mais técnico e da língua portuguesa. 

 Todos os entrevistados mostraram-se insatisfeitos com o excesso de apoios 

culturais165, embora reconheçam que toda rádio tem que ter seus mecanismos de 

sobrevivência.  

Também foi apontado que no horário do programa evangélico (Conexão Gospel), 

muitos saem da sintonia ou desligam seus aparelhos, pois dizem que sentem que estão 

perdendo tempo ou simplesmente se declaram católicos. No entanto, a maioria dos 

entrevistados que disse gostar do programa Conexão Gospel também é de católicos e se 

mostra aberta a todo tipo de música ou informação que fale de Deus, ou seja, provinda de 

qualquer religião.  

 O limite da abrangência sonora é observado como um aspecto negativo da rádio Boa 

Nova nas questões referentes à motivação apenas pelos entrevistados da área rural, onde 

muitos são afetados pela falta de acesso à programação. 

 Outros pontos negativos foram listados apenas por ouvintes da área urbana, como as 

notícias e propaganda política referentes a outras localidades que não Senhora de Oliveira e 

região, também a propaganda política local, foi pontuada por um único respondente que diz 

não gostar de política por razões pessoais. 

 Todos os entrevistados alegaram, por unanimidade, que é muito ruim quando a rádio 

sai do ar e/ou fica fora de sintonia, como se pode observar em alguns relatos: 

 “É muito ruim quando a rádio sai do ar. Principalmente de madrugada, quando acordo 

sem sono (Ouvinte M, 2014)166”. 

 “Quando ela fica fora do ar, eu fico sem lugar. A casa fica grande sem a companhia do 

rádio (Ouvinte A, 2014)167”. 

                                                 
165Os apoios culturais se constituem pelos anúncios comerciais que contribuem com a sustentabilidade financeira 
da rádio. 
166 Comerciante, 30 anos de idade, morador da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 29 jun. 2014. 
167 Dona de casa, 49 anos de idade, moradora da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 30 jun. 2014 
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A rádio esteve fora do ar uns dias e tava muito ruim. Fica muito silêncio em casa. 
Eu só tenho o meu radinho e a televisão. A televisão não compensa assistir, tem 
muita coisa triste que tá acontecendo. A rádio passa alegria. Eu tive depressão e a 
rádio que me tirou da depressão, só de ouvir as músicas e os oferecimentos das 
músicas pra mim (Ouvinte B, 2014)168. 

 

Nesses relatos, observamos que as reclamações referem-se a 2 (duas) causas que 

levam ao desligamento dos aparelhos: uma no momento em que a aparelhagem é desligada no 

período noturno, para economia de energia e, outra, por razões de força maior, como as que 

envolvem questões relacionadas à gestão e à conflitos políticos locais, como já relatado no 

capítulo IV. 

Como vimos, os entrevistados listaram seus programas preferidos e o que não gostam 

na programação da emissora. Com relação aos demais programas que não foram apontados 

como os melhores, as entrevistas mostraram que estes não são ouvidos por razões de falta de 

identificação ou de interesse, porque a locução não demonstra animação, por fidelidade a 

determinado locutor e/ou programa, por questão de horário, pela falta de comprometimento 

do comunicador com a assiduidade do seu programa, ou ainda por razões pessoais político-

partidárias relacionadas com determinado locutor. Nessas circunstâncias a sintonia do rádio é 

interrompida, desligada. Também houve declarações de que os outros programas não listados 

como preferidos foram considerados bons também ou que os entrevistados se fazem ouvintes 

dos mesmos esporadicamente. 

 

8.4 – Participação nos programas 

Os entrevistados interagem com a programação na maior parte das vezes por meio de 

telefonemas para solicitação de músicas ou participação de sorteios nas promoções, utilizando 

também mensagens via SMS do aparelho de celular. Mas a diferença entre os ouvintes da área 

urbana e da área rural está no sinal de cobertura da operadora de celular que, muitas vezes, faz 

com que moradores da área rural caminhem alguns quilômetros ou se desloquem até topos de 

montanhas para conseguirem efetivar uma ligação ou enviar uma mensagem de texto, 

tamanha a vontade de interagir. As conversas face a face com os locutores ou mesmo a 

entrega de bilhetes aos mesmos é feita em ambos os casos. Mas, somente na área urbana, o 

                                                 
168 Lavradora, 62 anos de idade, moradora da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014 
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uso da internet para participação pelo site ou facebook é efetivado por entrevistados. Aqueles 

que participam como anunciantes, ou seja, apenas solicitando a divulgação de apoios 

culturais, residem tanto na área urbana, quanto na rural, embora isso ocorra mais 

expressivamente no centro da cidade (área urbana). As visitas à emissora foram constatadas 

somente em entrevistados da área urbana e os que declararam não participar da programação 

de forma alguma, apenas ouvem o que é transmitido. 

 

8.5 – Sugestões como contribuição 

Segundo os entrevistados coisas boas e ruins são comentadas pelas pessoas sobre a 

rádio comunitária Boa Nova. Muitos gostam da emissora, acham que ela está agradando pois 

passa muita notícia da cidade, muita música atualizada e do estilo sertanejo. Falam que em 

suas casas a sintonia pega bem, sem chiados e que tem como participar dos programas nas 

promoções, pois dá para ganhar prêmios. Se ligar pedindo música os locutores falam o nome 

do ouvinte e que até tem gente que já participou de roda de viola ao vivo durante um dos 

programas.  

Todo mundo gosta da rádio. Perde um celular, aí vai na rádio e avisa. É uma coisa 
útil, foi muito bom pra Senhora de Oliveira! Meu menino perdeu dinheiro, aí ele 
ligou pra rádio, avisou e rapidinho achou. Eles ficam falando que vai fechar a rádio 
e eu falo que se fechar agente faz um abaixo assinado para ela voltar, pois muita 
gente vai perder (Ouvinte B, 2014)169.  

 

Entendemos que os rumores da possibilidade de se fechar a rádio se devem ao período 

em que ela esteve fora de sintonia e também da exposição, por parte de alguns 

comunicadores, dos problemas internos da emissora, ao vivo, durante os programas. 

Os ouvintes relataram durante as entrevistas que as pessoas também comentam que o 

tempo que a rádio esteve fora do ar foi muito ruim, que muitos, diante da inexistência da 

programação optavam por ligar CDs de música para entreterem-se. Nesse período a rádio Boa 

Nova fez muita falta na comunicação local, para comunicar coisas boas e ruins, como quando 

morre alguém.  

                                                 
169 Lavradora, 62 anos de idade, moradora da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014 
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Existem comentários de que a rádio está desorganizada. Talvez isso possa representar 

a necessidade inconsciente do ouvinte de um apoio para a emissora, que pode ser da gestão, 

da organização dos próprios locutores ou de outros, como representantes do comércio local, 

instituições privadas ou públicas.  

As pessoas reclamam da interferência que a emissora dá na televisão, que não há 

sintonia em sua residência ou que tem dia que a programação é ouvida em meio aos chiados. 

Para um dos entrevistados... “quem fala que não pega fica achando ruim, pois queria a 

sintonia, mas eu acho que eles não sabem sintonizar direito. Tem que achar a posição do 

aparelho (Ouvinte E, 2014)170”. 

Há objeções com relação aos locutores que, de vez em quando, deixam o programa e 

vão aos seus afazeres. Comenta-se que há falta de compromisso com o ouvinte que está à sua 

espera. Identificou-se a necessidade de mais pessoas trabalhando na emissora, mesmo que a 

título de voluntário, além de mais demonstração de compromisso com os horários por parte 

dos locutores, faltando menos à apresentação dos programas: “Os locutores não podem ficar 

falhando com agente. Às vezes agente quer ouvir a rádio e não tem programa (Ouvinte K, 

2014)171”.Porém esses apresentadores, sob a ótica dos entrevistados, devem se atentar à forma 

de se comunicar, falando o português corretamente, trazendo novidades para a emissora, 

preocupando-se com a animação. As alegações eram de que os comunicadores falam 

incansavelmente durante a programação,  além de críticas quanto à forma deles se 

expressarem ao vivo. Outros aprovam o jeito simples de determinado locutor se comunicar e 

julgam bons os programas. Mas disse um ouvinte... “Nem Deus agradou todo mundo, quem 

dirá a rádio Boa Nova e os locutores! (Ouvinte N, 2014)172.” 

Contudo, muitos nem comentam nada e conclui a entrevistada (Ouvinte N, 2014)173: 

“Tem gente que não fala nada, mas se ouve é porque gosta! É só sair na rua e você vai ouvir a 

rádio comunitária tocando no som do carro, nas casas, nos celulares e nos comércios”. 

                                                 
170 Lavradora, 44 anos de idade, moradora da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 22 jun. 2014 
171 Aposentado, 72 anos de idade, morador da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014. 
172 Lavradora, 54 anos de idade, moradora da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 24 jun. 2014 
173 Lavradora, 54 anos de idade, moradora da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 24 jun. 2014 
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Perguntamos aos ouvintes em que a rádio Boa Nova precisaria melhorar e apenas um 

entrevistado da área rural disse que estava perfeita, como mostra a entrevista: 

“Por ser uma rádio que pega na roça já tá [sic] ótimo! Pois tem música boa, notícia, manda 

recado pra todo mundo, lembra dagente aqui na roça, fala o nome das pessoas (Ouvinte N, 

2014)174”. Outros da mesma região não souberam falar. No entanto, a maioria de todos os 

entrevistados sugere uma maior capacidade de transmissão sonora, que abranja todo o 

território do município, até porque também os moradores da área urbana possuem família ou 

residências próprias na área rural. Nesse sentido, houve a sugestão de mudança de 

posicionamento da torre de transmissão para um local mais alto que permita que a sintonia 

alcance maiores distâncias.  

“É uma dó não pegar a rádio em todo lugar, pois as pessoas querem escutar 

(OUVINTE P, 2014)175”. 

A melhora da qualidade sonora para evitar as chiados na sintonia, a demora para voltar 

à programação sempre que ocorre uma interrupção no fornecimento de energia elétrica (pic de 

luz) e a manutenção nos equipamentos para que a emissora não saia do ar, foram pontos 

mencionados pelos entrevistados. Com relação aos equipamentos de transmissão sonora e os 

momentos em que a emissora permanece fora do ar, podem ser associados tanto aos períodos 

noturnos em que a aparelhagem é desligada para economia de energia elétrica, quanto por 

razões administrativas e nesse comentário do ouvinte pode residir um equívoco. 

A programação digital que muitas vezes substitui a ausência de locutores foi muito 

questionada pelos entrevistados da área urbana que a julgam ruim diante da falta de presença 

de um locutor, visto que não há a possibilidade do ouvinte telefonar para a rádio e participar 

da programação pedindo músicas. Alegam que fica “sem graça” e nesse caso propõem, assim 

como os ouvintes da área rural, a inserção de mais programas, inclusive nos horários da 

madrugada. De acordo com as opiniões, quando um programa terminar, deverá outro 

começar. Solicitam um programa voltado ao público jovem, com músicas de gravação mais 

atual, onde os locutores possuam a faixa etária entre 12 e 16 anos. Também um programa da 

igreja católica, que seja apresentado pelo padre ou pelo diácono do município, pois o 

evangélico a rádio já possui (Conexão Gospel). No programa católico se transmitiriam as 
                                                 
174 Lavradora, 54 anos de idade, moradora da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 24 jun. 2014 
175 Lavradora, 59 anos de idade, moradora da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014 
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missas para os idosos e acamados que não tem como ir à igreja e também para outros fiéis que 

se vêem impossibilitados de comparecer à cerimônia religiosa por algum motivo. Nota-se que 

apenas um ouvinte católico da área urbana sugere a extinção do programa de caráter 

evangélico, pela falta de identificação com o mesmo, o que faz com que ele desligue o 

aparelho de som no momento em que começa o programa.  

 Os moradores da área urbana lembram da necessidade do retorno das leituras de 

mensagens de aniversário que eram encaminhadas aos locutores em forma de bilhetes e lidas 

durante os programas na Boa Nova. Segundo eles, o analfabetismo de alguns locutores fez 

cessar essa opção de participação.  

 A radionovela, observada por uma ouvinte na programação de uma emissora 

comercial da cidade de Conselheiro Lafaiete - MG, teve sua inserção sugerida, como 

observamos no depoimento: “Eu adoro novela e no horário do serviço, pela rádio Boa Nova 

daria para ouvir do meu celular com o fone de ouvido (Ouvinte I, 2014)176”. 

Outra proposta é de uma diminuição de inserções de apoios culturais e menos 

intervalos nos programas. Lembramos que os intervalos foram associados às inserções de 

apoios culturais durante a programação. Houve quem comparasse o número de anúncios 

publicitários de uma rádio comercial de Conselheiro Lafaiete-MG e o número de apoios 

culturais da Boa Nova para, posteriormente chegar a conclusão que a rádio comunitária de 

Senhora de Oliveira não dispõe de tantas inserções de apoios culturais em sua programação. 

Foram solicitadas nas entrevistas da área urbana mais opções de músicas para que 

sejam evitadas as repetições, como também mais brindes e patrocínios para que a 

programação fique mais interessante. Também a atenção às interrupções das músicas no 

momento em que estão sendo tocadas, pois o ouvinte observou que as mesmas são cortadas 

para dar espaço a apoios culturais ou a outras músicas e isso desmotiva a ouvir a 

programação. 

A concorrência com outras emissoras em um mesmo local (no contexto oliveirense), 

para os entrevistados da área urbana, pode ser um gancho de estímulo a melhorias por meio de 

comparações. 

                                                 
176 Agente de saúde, 40 anos de idade, moradora da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista 
concedida à autora em 29 jun. 2014. 
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Somente um entrevistado da área urbana relatou que a rádio comunitária deveria 

acabar, pois não a julga boa e simplesmente a escuta desde que a sintonia das outras emissoras 

da região, as quais prefere, deixou de acontecer em seu aparelho de rádio.  

Percebemos que a maior parte das sugestões referentes ao conhecimento técnico de 

comunicação, grade de programação, estilos musicais e opções de interação com o ouvinte 

partiram dos entrevistados da área urbana. Além do fato do estabelecimento das comparações 

com programações de emissoras comerciais, observadas por eles como concorrentes. Isso 

indica um nível de exigência elevado em relação aos ouvintes da área rural que apresentaram-

se muito preocupados sobretudo com a abrangência sonora da programação, com o 

compromisso dos locutores na frequência das apresentações e um maior número de programas 

para que a rádio não fique fora de sintonia, o que denota a afinidade, a satisfação e a 

necessidade para com o meio de comunicação. 

 

8.6 – Comunicação local em pauta no rádio e no alto falante  

Quando o assunto é comunicação local e as necessidades da comunidade oliveirense, o 

município apresenta duas possibilidades: a rádio comunitária Boa Nova FM e o alto falante 

paroquial. O meio mais eficiente para esse fim no ponto de vista dos entrevistados variou 

conforme a região de moradia pois, enquanto para os entrevistados residentes na área rural o 

rádio é o meio de comunicação que mais atende o povo de Senhora de Oliveira, para os 

moradores da área urbana é o alto falante, seguido do rádio. 

Em grande parte da área rural o ouvinte tem acesso ao rádio e além de ouvir músicas 

se intera dos acontecimentos do município, enquanto o som do alto falante não chega até suas 

residências se restringindo apenas à área urbana. 

“Pra nós aqui da roça é o rádio o mais importante, pois se não tivesse a rádio como 

seria? Antes da rádio agente ficava sem notícia. Por exemplo, até no correio, a carta dagente 

fica guardada lá na cidade (centro de Senhora de Oliveira) e agente se não for buscar, fica lá. 

Isso a rádio podia avisar também, quando chega as cartas (Ouvinte P, 2014)177.”  

                                                 
177 Lavradora, 59 anos de idade, moradora da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014 
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Os ouvintes da área urbana que consideraram o rádio como o principal meio de 

comunicação do município alegaram que ele atinge uma maior extensão territorial, que passa 

muitas informações do cotidiano de Senhora de Oliveira e, no caso de um anúncio de 

utilidade pública, este é reprisado diversas vezes, enquanto no alto falante é repetido apenas 

duas vezes seguidas. 

Tanto na área rural, quanto na urbana o celular é apontado de forma igualitária, 

embora apenas os moradores da área rural tenham justificado o porquê de sua relevância. Para 

eles, por meio do celular é possível se comunicar, como informa um dos entrevistados: “O 

telefone celular é o mais importante pra gente, porque tendo uma antena agente comunica 

com quem quiser. Depois do celular, aí vem a rádio. Pra você ver, até pra comunicar com a 

rádio, agente depende do celular (Ouvinte K, 2014)178”. 

A comunicação boca a boca, embora se note a eficiência dela na área urbana, só foi 

mencionada pelos entrevistados da área rural, que dependem da agilidade na difusão de 

notícias para que providências possam ser tomadas a tempo, como nos casos das reuniões 

sobre assuntos de saúde ou falecimentos. Nessas situações, sempre que alguém se intera de 

um fato, se encarrega de levar a notícia por meio da comunicação boca a boca (da fofoca, 

como dizem os entrevistados) até os interessados. 

A internet foi citada apenas por um entrevistado da área urbana, porém sem 

justificativas179. Já o alto falante, teve seu favoritismo mencionado apenas por um 

entrevistado da área rural (Ouvinte R, 2014)180 que sugere um sistema interligado de alto 

falantes para a transmissão sonora dos anúncios em tempo real, a todo o município, incluindo 

a área rural onde reside e que não possui sintonia de rádio: 

O alto falante é o que mais atende as necessidades de Senhora de Oliveira, porque 
você escuta os anúncios, todo mundo escuta. Para escutar anúncios pela rádio, 
precisa estar com o aparelho de som ligado ou o celular. Muita gente tem o aparelho 
de rádio, mas não liga e pra ouvir o alto falante, basta prestar atenção. Na minha 
opinião, tinha apenas que aumentar a capacidade sonora para atender mais ainda as 
necessidades do povo de Senhora de Oliveira. Melhorar a potência das cornetas. Por 
exemplo, na comunidade São Geraldo, no centro da cidade, não se escuta o 
altofalante por causa de um morro. Se cada igrejinha do município colocasse um 

                                                 
178 Aposentado, 72 anos de idade, morador da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014. 
179Nota-se uma grande participação dos oliveirenses no facebook, rede social onde difundem pensamentos, 
acontecimentos locais etc. 
180 Estudante, 20 anos de idade, morador da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à autora 
em 25 jun. 2014. 
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alto falante, poderia fazer uma ligação entre as cornetas e o som chegaria para 
todos. 

 

Recapitula-se que o alto falante está presente no município de Senhora de Oliveira 

desde o ano de 1954, prestando serviços comunitários que vão desde os informes de 

falecimentos de moradores, avisos da prefeitura municipal, da unidade básica de saúde, da 

polícia militar etc, à perdas e extravios. 

É preciso deixar claro que esse entrevistado (Ouvinte R, 2014)181 é ouvinte da Boa 

Nova por meio do uso de celular em outras localidades do município, que não sua residência: 

na escola, no trabalho, em casa de parentes. Diariamente ele se desloca à área urbana onde 

tem acesso ao alto falante e, provavelmente, devido aos seus interesses como leituras 

bibliográficas, informática e atividades que envolvem certa análise crítica, como o 

envolvimento com a política local e assuntos polêmicos na comunidade, esse jovem estudante 

de 20 anos consegue perceber os dois ambientes (rural e urbano) por um olhar diferenciado 

dos demais entrevistados da sua região de moradia. 

O alto falante para os entrevistados da área urbana é o meio de comunicação que mais 

atende às necessidades da comunidade em razão de existir a muitos anos, de sua tradição, do 

hábito e do costume de se comunicar notas de falecimento, informes de perdas e extravios etc; 

o que foi algo construído pela população: “No alto falante quando anuncia todo mundo presta 

atenção. Quando vai anunciar todo mundo já sabe que é importante (Ouvinte M, 2014)182”. 

Comparações entre o alto falante e a rádio(principal assunto da entrevista) foram 

estabelecidas espontaneamente pelos ouvintes da área urbana. 

Diante da urgência de um informe, a prontidão no atendimento da solicitação de 

divulgação é fator determinante: “No alto falante o anúncio é na hora. Assim que pediu, eles 

já tão anunciando. A rádio às vezes não tem ninguém lá. Você liga e o telefone não atende. 

                                                 
181 Estudante, 20 anos de idade, morador da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à autora 
em 30 jun. 2014. 
182 Comerciante, 30 anos de idade, morador da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 29 jun. 2014. 
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Falta locutor (Ouvinte B, 2014)183”, ou, “Antes era o alto falante e agora vai ser a rádio, pois 

ela anuncia mais, toda hora. O alto falante avisa uma vez por dia (Ouvinte Q, 2014)184”. 

O tipo de informe para o entrevistado determina o meio de comunicação mais eficiente 

para ser utilizado: “Varia de condição. No caso de notícia de morte o alto falante atende mais 

a população e, quando é propaganda comercial, é a rádio (Ouvinte O, 2014)185”. 

Em caráter de situação financeira do solicitante do informe o alto falante pode ser 

considerado mais interessante para o entrevistado pois, todos os oliveirenses já sabem que 

nenhum valor é cobrado pela prestação de serviços, ou seja, o solicitante que não tem boa 

condição financeira também pode pedir para dar um aviso pelo meio de comunicação. Já na 

rádio Boa Nova, em razão do desconhecimento do ouvinte entrevistado sobre a inexistência 

de cobrança de valores para apoios culturais e informes de utilidade pública, há uma dedução 

de que qualquer divulgação feita na emissora só é possível por meio de pagamento. No 

entanto, os informes de utilidade pública são transmitidos gratuitamente, ou seja, não é 

cobrado qualquer valor. 

Embora na área urbana de Senhora de Oliveira o alto falante possua certo favoritismo 

no que diz respeito ao atendimento das necessidades locais, a rádio surge como uma outra 

opção de comunicação: “Em primeiro lugar é o alto falante, pois já é antigo desde muito 

tempo e todo munto já sabe como lidar, conhece bem. Segundo é a rádio, ela é uma 

continuidade. Pede pra avisar no alto falante, mas avisa também na rádio para ter a expansão 

(Ouvinte G, 2014)”. 

Em suma, o alto falante representa para o oliveirense da área rural a informação sobre 

a nota de falecimento, o informe de utilidade pública, como os avisos de reuniões, de órgãos 

públicos e o aviso da realização de uma missa. Também músicas diferentes que antecedem 

um informe bem explicado em som alto para que todos que estão nas proximidades possam 

escutar, pois é preciso estar na área urbana para se ouvir, embora há quem diga que quando o 

ar está parado o som do alto falante alcança determinada área rural. Constata-se que por meio 

dele não se toca música, a não ser as religiosas para chamar o povo para as missas ou as já 

                                                 
183 Lavradora, 62 anos de idade, moradora da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014 
184 Dona de casa, 28 anos de idade, moradora da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 30 jun. 2014 
185 Auxiliar de serviços gerais, 48 anos de idade, moradora da área urbana de Senhora de Oliveira, MG. 
Entrevista concedida à autora em 30 jun. 2014 
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determinadas para fazer as chamadas de algum recado. Além disso, ele é observado como o 

meio de comunicação possível também para pessoa carente financeiramente e que se constitui 

por uma outra opção de comunicar, além da rádio Boa Nova. 

Ele (o alto falante) é muito importante para Senhora de Oliveira. Eu já fui em várias 
cidades que não tem um alto falante e ele (o alto falante) avisa notas de falecimento, 
perda de objetos, quando as pessoas pedem para anunciar alguma coisa, avisos da 
prefeitura, concursos etc. Senhora de Oliveira é uma das poucas cidades que ainda 
tem um alto falante. Muitas cidades pensam que alto falante é antigo, pois hoje tem 
internet; mas muita gente não tem internet. A tecnologia tá avançada e as pessoas 
pensam que o alto falante não se usa mais, mas estão enganadas, pois muitos 
utilizam e necessitam do alto falante. Em senhora de Oliveira é um dos melhores 
meios de comunicação. Quando alguém vai à cidade e ouve o anúncio pelo 
altofalante comenta com uma pessoa e vai de boca em boca. A rádio é outro meio, 
mas pouco utilizado ainda quando o assunto é o pedido do povo, pois eles estão 
acostumados há anos com o alto falante (Ouvinte R, 2014)186. 

 

Para os moradores da área urbana que foram entrevistados o alto falante simboliza as 

notas de falecimento, as notícias, o informe de perdas e extravios, os anúncios de órgaos 

públicos, sobretudo da prefeitura municipal, também as músicas que antecedem os informes e 

a hora sempre badalada pelo relógio que fica junto ao sistema de comunicação. O alto falante 

surge nas respostas como algo que pertence à igreja e não à comunidade, porém, um meio de 

comunicação que faz parte da história do município e é uma tradição que passa de geração 

para geração. Sua abrangência sonora não se estende a todo o território oliveirense e a notícia 

propagada pelo mecanismo se espalha pela comunicação face a face. No entanto, quem está 

no centro da cidade consegue ouvir, pois o som é alto, o que incomoda alguns que reclamam 

do barulho no momento em que desejam dormir ou assistir à televisão. Mas constatam os 

respondentes que quando se pensa em dar um aviso qualquer em Senhora de Oliveira, a 

primeira opção é o alto falante e depois outras, pois para se escutar a rádio Boa Nova é 

necessário que o aparelho de som esteja ligado e sintonizado, enquanto para ouvir o alto 

falante, basta prestar atenção. 

Observa-se que os entrevistados da área rural tem a plena consciência da importância 

do alto falante para o município, mas constatam que o acesso ao mecanismo está atrelado a 

uma proximidade territorial e a uma condição física. Já os entrevistados da área urbana 

visualizam o meio de comunicação como a notícia em si, uma tradição que é ensinada e 

aprendida pelas gerações, algo que integra a história do município e que diante de sua 

                                                 
186 Estudante, 20 anos de idade, morador da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à autora 
em 30 jun. 2014. 
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importância e do costume dos habitantes, as solicitações de informes são remetidas 

primeiramente a ele, posteriormente à rádio comunitária Boa Nova. Fica claro que esses 

entrevistados da área urbana também possuem a consciência de suas desvantagens referentes 

ao acesso à informação determinado pela abrangência sonora e o desconforto do volume do 

som ou a obrigatoriedade em se fazer ouvir mesmo que em determinados momentos esse não 

seja o desejo. Todos os entrevistados associam o alto falante com as notas de falecimento e os 

informes de perdas e extravios para depois se lembrarem de outras categorias. 

Novamente, ao questionarmos a relação entre o alto falante e a rádio comunitária, a 

maioria dos entrevistados foram incisivos ao dizer que um meio de comunicação não afeta o 

outro, pois se trata de uma opção a mais capaz de levar a informação ao povo e que, com isso, 

o município só tem a ganhar. Apontaram que o forte desses sistemas radiofônicos é a 

prestação do serviço de utilidade pública. Alguns deles acreditam que o alto falante perdeu 

um pouco o seu prestígio, pois além da rádio abranger uma maior parcela da população em 

termos de sintonia, os informes pelo alto falante tem diminuído, se restringindo apenas às 

notas de falecimento, perdas e extravios. Os demais informes (comerciais, eventos etc) tem 

sido solicitados para a rádio. Por isso, consideram que o alto falante ficou “desperdiçado” e 

também pela justificativa de que a rádio, além das opções musicais traz uma variedade de 

informações que o alto falante não oferece. Esses entrevistados acreditam que, no momento 

em que a rádio abranger toda a área rural de Senhora de Oliveira, ela será o principal meio de 

comunicação local. Por outro lado, há os que digam que preferem o alto falante para 

manterem-se atualizados com os fatos do município, pois nem todos ouvem a rádio e para 

ouvi-la é necessário estar sintonizado. 

 

9 – Os não ouvintes 

 Embora a proposta desta tese inclua uma parte sobre estudo de recepção realizado com 

os ouvintes, no momento da abordagem aos possíveis entrevistados, algumas pessoas se 

declararam como não-ouvintes da rádio comunitária Boa Nova, portanto, não foram incluídas 

na amostra. Mas, indagadas sobre o porquê dessa situação, moradores da área urbana do 

município disseram ser ouvintes de rádios comerciais de outras cidades por razão do 

profissionalismo presente na programação, da variedade de músicas que não se repetem e do 

tipo de locução estabelecida com base em técnica. Outros falaram da falta de tempo para 

ouvir rádio ou a ausência da necessidade, visto que não se interessam tanto por música ou que 
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para saber notícia eles se interagem com outras pessoas por meio da comunicação boca a boca 

ou se notificam pelo alto falante paroquial. 

 Perguntamos também, aos não-ouvintes da área rural, onde não há abrangência sonora 

da programação, como eles se sentem em relação à falta de acesso à sintonia: 

 “Agente precisa saber. Agente não sabe o que acontece na cidade. Agente ouve falar 

que a rádio é boa. O lugar que ela pega, pega com som limpo. Nem celular pega aqui. Agente 

fica sem comunicação (Não ouvinte A, 2014)187”. 

Não é bom, pois agente fica por fora das notícias. Precisava pegar a rádio. As 
pessoas que tem sintonia da rádio na casa falam [sic] o que foi dito na rádio. 
Escutam rádio quase o dia inteiro. Uma amiga minha comprou um aparelho novinho 
só pra escutar a rádio de Senhora de Oliveira. Às vezes, se colocar uma antena aqui 
em casa pode até pegar, mas agente nunca testou (Não ouvinte B, 2014)188. 

 

 Podemos notar que, se para os moradores da área urbana do município que se 

declararam não-ouvintes, a rádio pode não ter tanta importância em razão da facilidade na 

obtenção de informações locais e entretenimento, para os que residem na área rural, ela é de 

extrema importância diante da distância geográfica em relação à sede, da carência de meios de 

comunicação que permitam a obtenção de informações em tempo real do que acontece em 

Senhora de Oliveira e na região, além de uma forma de distração, alegria e companhia para 

quem está a quilômetros de distância da movimentação urbana e as possibilidades que 

também lá são oferecidas, como as festas locais, os bingos, os botecos e os jogos de futebol, 

tão apreciados pelos oliveirenses. 

 

10 – Apontamentos sob a ótica da Teoria das Mediações 

Pela mediação tecnológica podemos observar a rádio Boa Nova como um meio 

técnico de informação que possui representatividade, resultado de suas possibilidades 

eletrônicas para a apropriação e transmissão de mensagens. Essa característica de 

representação, além de permitir uma “reprodução” da realidade, possibilita ao meio 

radiofônico estimular uma série de reações no ouvinte, sendo algumas delas de caráter 

                                                 
187 Aposentado, 73 anos de idade, morador da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014 
188 Lavradora, 41 anos de idade, moradora da área rural de Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à 
autora em 25 jun. 2014 
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racional e outras de caráter emocional. Esse estímulo depende do manejo, da parte 

operacional daqueles que administram a programação, no caso da Boa Nova, os locutores. 

A mediação tecnológica nos faz entender a importância dos aparelhos sonoros tal 

como da capacidade técnica para a transmissão de mensagens radiofônicas, visto que a 

maioria dos entrevistados indicou a falha da sintonia, os chiados e a distância na voz do 

locutor. Outro fator a ser levado em consideração diz respeito ao momento operacional, à 

capacidade de manipulação dos equipamentos técnicosde transmissão de som de forma a 

proporcionar uma melhor qualidade receptivaque, como vimos, a qualidade de transmissão 

nem sempre é boa e isso atrapalha o resultado da difusão sonora. Essa qualidade sonora 

motivou uma série de reações, como insatisfação, indignação e até o ato de se desligar o 

aparelho de rádio ou celular, caracterizando assim nos atos emotivos ou racionais, conforme 

já foi apontado.  

As diferenças tecnológicas entre a rádio Boa Nova e o alto falante podem ser 

observadas quanto ao alcance sonoro que é mais abrangente no rádio e restrito no alto falante 

e também a dificuldade de manipulação dos equipamentos, pois enquanto o alto falante se 

constitui por um meio tecnológico relativamente simples no manuseio, a emissora de rádio 

demanda maior conhecimento, tanto em nível técnico, quanto de escolaridade. 

Também na mediação tecnológica observa-se certa denotação na linguagem pois, 

diante da recepção, há uma veracidade de voz que é transmitida como algo aparentemente 

natural, embora incorporado de códigos que obedecem a critérios de orientação determinados; 

pois segundo Orozco (2005, p.29), não há somente a capacidade técnica de representação do 

acontecimento social, mas o ato de fazê-lo verossímel, verdadeiro para os receptores e isso 

permite a naturalização do discurso.Temos de um lado a rádio Boa Nova com suas 

possibilidades eletrônicas, sua abrangência sonora e comunicadores que manejam os 

equipamentos de transmissão. De outro lado, o ouvinte que recebe a mensagem com 

qualidade sonora satisfatória ou não, mas que, mesmo assim, se mantém na escuta, talvez por 

razões culturais, pela necessidade da obtenção de uma informação local que provavelmente é 

observada como verdadeira e/ou por uma forma de entretenimento.  

No caso do alto falante, a mediação tecnológica possibilita a difusão de informes 

locais, que embora seja restrita apenas à área urbana do município, possui caráter verossímel, 

pois ao longo dos anos adquiriu credibilidade e fidelidade em seus receptores. 
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O emprego das técnicas na produção sonora da rádio pode modelar as práticas dos 

receptores no sentido de suas ações e percepções, de suas escolhas por este ou aquele 

programa, esta ou aquela emissora ou determinado meio de comunicação. A tecnicidade pode 

fazer surgir no rádio uma gama de novidades que tendem a ser consumidas instantaneamente 

pelos receptores, por meio de símbolos e imaginários numa organização perceptiva aos 

ouvidos dos ouvintes. 

 Em termos de mediação cognitiva percebe-se que o público ouvinte entrevistado 

possui plena capacidade de interpretação das mensagens transmitidas pois, na maioria das 

vezes, os interlocutores comungam da mesma cultura, os mesmos costumes, tradições e 

história local, o que viabiliza todo o processo de decodificação. Há então uma interação entre 

emissor e receptor que acontece sob uma forma culturalmente aceita a fim de gerar sentido. 

Deste modo, Orozco (2005, p.32) pontua que, apesar do caráter ativo dos ouvintes, eles não se 

isentam de suas capacidades de cognição.Porém, observa-se que há diversidade de 

escolaridade entre ouvintes e locutores, pois durante as entrevistas o grau de instrução do lado 

de quem fala (locutor) e do lado de quem escuta (ouvinte) é demonstrado em certo 

descontentamento do ouvinte em relação ao uso incorreto do português durante a locução. 

Na Mediação Situacional não há necessariamente uma concretude espacial ou 

temporal, pois o rádio cria situações inexistentes, que podem não se apresentar verdadeiras 

aos ouvidos do receptor, como as piadas e as histórias contadas (casos de vida pessoal). Trata-

se então de guias que, segundo Orozco (2005,p.33) conduzem a situações observadas como 

verdadeiras somente a partir do rádio, não da realidade. Estes guias situacionais são 

importantes para a própria apropriação do ouvinte, como observado em grande parte deles, na 

característica de fidelidade com a rádio. Outro fato a se destacar é que o receptor se faz 

mentalmente ativo diante do rádio, mas também fisicamente, pois enquanto escuta a 

programação, simultaneamente se envolve em atividades de trabalho, alimentação, lazer, 

higiene pessoal, descanso ou no momento de dormir. Sendo assim, a atenção fixa na 

programação radiofônica não se constitui uma condição, nem uma permanência, ou 

necessidade para a compreensão ou assimilação das mensagens transmitidas, assim como nos 

mostra Orozco (2005, p.33). Também o fato do ouvinte comentar sobre a rádio com outras 

pessoas, como relatado em diversas entrevistas, faz-se uma mediação situacional, pois essas 

pessoas podem implicar na apropriação de opiniões sobre determinado bloco da programação, 

distanciando o receptor das demais transmissões. Também os limites físicos do espaço se 

constituem um tipo de mediação situacional, pois o espaço que o aparelho de rádio ocupa 
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possibilita interações diretas e impede outras, como no caso do aparelho de rádio ligado no 

trabalho ou em uma residência, nos comércios, na escola, na rua ou no som do carro. Todos os 

indivíduos próximos, de alguma maneira, se encontram na condição de ouvintes e, assim, o 

rádio acompanha toda a atividade cotidiana local. 

No caso do alto-falante, a mediação situacional se apresenta de forma distinta, pois a 

qualquer instante do dia um informe pode ser transmitido em volume relativamente alto para 

quem está localizado mais próximo do aparato, e som mais baixo para quem está mais 

distante. O alto falante, por ser capaz de abranger toda a extensão da área urbana, faz com que 

os ouvintes sejam “obrigados” a escutar a informação, seja na hora do repouso, de assistir 

televisão ou desenvolver outras atividade. Mesmo que para ouvir a transmissão o ouvinte 

tenha que prestar certa atenção nos dizeres para que seja possível compreender a mensagem, 

diante da qualidade sonora em decorrência da distância entre emissor e receptor, observa-se 

que esse mecanismo interfere na situação local e rotineira dos oliveirenses, pois não há como 

desligar o receptor como na rádio transmitida via dial. Já nas transmissões feitas pela rádio 

Boa Nova, a escuta pode acontecer em diferentes situações, no carro, em casa, no celular, pela 

internet, o que significa que ele não condiciona o ouvinte a estar próximo ao mecanismo para 

ter acesso à informação transmitida. 

Na mediação institucional, os receptores não se fazem apenas ouvintes, pois exercem 

outros papeis simultaneamente, como moradores de um município, integrantes de uma 

cultura, torcedores de um time, pertencentes a um grupo de amigos, e suas respectivas 

profissões na comunidade. Para Orozco (2005, p.34), a condição de ouvinte não elimina o fato 

de pertencerem a outras instituições sociais, nem a possibilidade de que assumam outros 

papeis e interajam em outros cenários, que não somente o do rádio. Neste sentido, diversos 

cenários se validam no processo de recepção do rádio, como o lar, o trabalho e o boteco, onde 

quer que se inicie uma interação direta com a rádio. No caso do lar, a família é a mediação 

institucional; no trabalho, os companheiros e no boteco, os amigos. Estas instituições podem 

favorecer relações sociais que abrigam as negociações entre ouvinte e programação 

radiofônica e entre os diferentes membros em relação ao rádio, dentro de parâmetros de 

valores, tradições, informação e atitudes que incutem nesses membros à manutenção e coesão 

do grupo, tal como à garantia da sua reprodução cultural, formação cidadã e civil. 

No que se refere à mediação institucional, em Senhora de Oliveira observamos 

diversas situações que interferem diretamente na rádio: a Prefeitura e a Câmara dos 
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Vereadores e suas alianças político-partidárias que intervêm no que a rádio pode ser a título 

de autonomia ou dependência e no que o ouvinte escuta em termos de programação isenta de 

política partidária ou não. Neste caso, temos uma instituição política que representa os anseios 

da comunidade por uma administração pública de qualidade. Também a Igreja Católica que 

representa a religiosidade local predominante, tem no cristianismo e na figura respeitável do 

padre uma forte influência. A igreja, por sua vez, abriga (administra) o sistema dealto falante, 

um importante meio de comunicação local que se ancora na tradição de décadas e nos 

costumes religiosos e de fé. A instituição rádiocomunitária Boa Nova FM representa no 

contexto oliveirense a informação levada a um maior contingente de pessoas, agregada do 

entretenimento e da “companhia” diária do locutor pelas ondas sonoras, embora tenha limites, 

pois se apresenta em condições de má organização. 

Por fim, a mediação de referência nos leva a compreender que, no processo de 

recepção da rádio comunitária Boa Nova FM, para as interações específicas entre os ouvintes 

e determinado programa, entra em jogo uma série de referentes que se caracterizam mediação. 

São os referentes de gênero, idade, etnia, escolaridade, religião,cultura, família ou origem 

social que podem incidir nos gostos, na maneira de escutar a programação, na distinção entre 

a fantasia e a realidade, na delimitação de destrezas e capacidades, nas formas de processar as 

informações que dão sentido à mensagem e formam a apropriação do que é ouvido. 

Consta-se que as predileções dos ouvintes da Boa Nova, em relação a determinado 

programa, não se mostra atrelado à faixa etária ou gênero como por exemplo no que diz 

respeito ao gosto pessoal do conteúdo musical ofertado, pois nas entrevistas observou-se que 

há um estilo musical predominante, preferido pela maioria dos ouvintes. Neste caso, observa-

se que a origem social ou geográfica, a cultura, a família, a etnia e a religião católica189 podem 

sim ser consideradas, pois há declarações da falta de identificação com determinado programa 

de caráter religioso, por exemplo, o qual não é compatível com a crença do ouvinte; também 

da proximidade estabelecida entre ouvinte e programa/locutor em razão da vida cotidiana em 

comum, seja em âmbito de tradições e costumes, de família ou região de moradia. Já a 

escolaridade é bastante notada nas respostas dos entrevistados, quando falam da falta de 

instrução de locutores, da necessidade de aprendizado, da maneira de se expressar 

verbalmente. No entanto, isso não é empecilho para que hajam interações. 

                                                 
189 A religião católica é predominante no município de Senhora de Oliveira. Segundo o Censo realizado no ano 
de 2010, 5.322 habitantes do município de Senhora de Oliveira se declararam pertencentes a religião Católica 
Apostólica Romana e 319 disseram ser eveangélicos (CIDADES@. Censo Demográfico - IBGE, 2014). 
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Em suma, todos os tipos de mediação propostas por Orozco (2005) entram em jogo na 

interação entre o rádio e o ouvinte durante o processo de recepção. Observa-se que as 

mediações se reforçam mutuamente, pois participam de um compartilhamento de percepções 

e valores similares que se inserem em uma mesma cultura. E a produção de sentidos que o 

ouvinte realiza depende da combinação particular destas mediações durante a sua recepção. 

 

11 – Considerações sobre a recepçãoda rádio Boa Nova FM 

Percebe-se o rádio no sentido lúdico e afetivo que advém de uma “parceria” 

imaginária entre o ouvinte e o comunicador representado pela emissora. A rádio torna-se 

companheira nas situações de solidão, tristeza e até depressão, de necessidade de ser notado a 

cada momento em que o locutor manda um abraço ou lembra da região onde o ouvinte reside, 

ou ainda durante o trabalho quando não tem com quem conversar. Há uma convergência do 

trabalho doméstico e do trabalho assalariado, justamente possibilitado pela mobilidade e 

praticidade do rádio, o que determina muitas vezes os horários de escuta da programação. 

Este sentido lúdico também se apresenta na promoção da alegria, do lazer e da diversão. 

Notamos o sentido pedagógico no momento em que o ouvinte demonstra a 

necessidade de aprender, de obter informações e distinguir o certo do errado. 

A segurança ontológica está onde os ouvintes obtém a afirmação de suas identidades 

no modo de falar, na cultura das festas, dos casos, no jeito simples do povo do interior de 

Minas Gerais, da roça. 

No que diz respeito ao sentido de ritualização, o ato de ouvir o rádio e o alto falante, 

no passado, se caracterizava como raro e imprescindível à vida, um momento excepcional de 

reunião de famílias para escutar os programas. Na atualidade, o rádio possui presença 

rotineira na vida dos ouvintes e isso faz com que ocorra a redução do sentido ritualístico, 

transformando a audição em algo cotidiano, o que não ocorre com o alto falante que por 

razões de tradição ainda mantém o sentido do rito, seja ele de passagem, como nos informes 

de mortes ou em qualquer outra categoria de anúncio. 

Entretanto, o rádio desperta a comunhão, pois se faz fonte unificadora e integradora de 

espaços sociais ocupados e vividos pelos ouvintes. É ele o responsável por levar a informação 

a longas distâncias nas casas rurais e fazer com as que possuem sintonia se solidarizem com 
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as que não a possuem, de modo a difundir o que foi transmitido por meio da comunicação 

boca a boca. 

Por tudo isso, o rádio se torna estreitamente relacionado com a cultura de um povo e a 

comunicação acontece com o uso desse meio no decorrer da vida cotidiana do ouvinte. 
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CONCLUSÃO 

 

 A rádio comunitária Boa Nova FM, de Senhora de Oliveira-MG articula de forma de 

forma simples a informação e a cultura local em suas práticas, pois diante da falta de 

orientação sobre o que é de interesse comunitário, a seleção do conteúdo a ser ofertado fica a 

critério dos locutores que, por sua vez, mostram-se desinformados em relação à proposta 

comunicacional (difundir educação, cultura e informação local etc) de uma rádio comunitária. 

No entanto, percebemos que há bastante compatibilidade entre o que a rádio veicula e o 

interesse/apropriação dos ouvintes, embora haja algumas exceções. 

 No início desse trabalho construímos algumas hipóteses que, a partir de constatações 

no decorrer da investigação, neste momento,são discutidas. Na primeira delas, dizíamos que a 

rádio comunitária introduzida no cotidiano oliveirense cumpre uma função de comunicação 

na comunidade ao retratar aspectos da realidade local. Até este ponto ela se confirma, mas o 

pouco espaço para divulgação da informação sobre essa realidadenão compromete a 

proximidade e a relação com a identidade cultural dos ouvintes, apesar de se observar que a 

cultura e as informações locais difundidas pela emissora são um dos motivos mais apontados 

pelos ouvintes para a escuta da programação.No que diz respeito à reprodução em grande 

parte da programação vigente de conteúdo da mídia convencional constatamos que isso se 

verifica. Por exemplo,as notícias de caráter nacional e até internacional retiradas de sites de 

internet, assim como o horóscopo diário e o resumo de novelas. No entanto, essa situação não 

tem gerado o afastamento dos ouvintes, nem afeta credibilidade. A questão da falta de 

credibilidade é ocasionada por outra razão, a explicação do envolvimento político-partidário 

dos comunicadores durante as transmissões. Essa constatação vem a reafirmar a segunda 

hipótese do início da pesquisa que dizia que em épocas pré-eleitorais a rádio se mostra 

comprometida com determinados segmentos político-partidários, o que ocasiona uma perda 

de autonomia da emissora e compromete sua função comunitária e a liberdade de expressão, 

contribuindo para o decréscimo no nível de ouvintes. 

A terceira hipótese aponta queo sistema de gestão em vigor, as condições 

infraestruturais e a falta de participação ampla dos membros da Associação Comunitária da 

Comunidade de Aranhas na emissora prejudicavam o seu funcionamento, regularidade e 

qualidade da programação, bem como os aspectos motivacionais dos locutores e até a 

qualidade do que é veiculado. Observa-se que não se trata da falta de participação “ampla” 
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dos membros da Associação, visto que, se essa entidade atuasse com base em reuniões 

constantes, integrantes unidos, interados e interessados sobre o cotidiano da rádio local, 

provavelmente muitos problemas poderiam ser solucionados rapidamente ou mesmo evitados. 

Assim, a rádio difundiria o que é de real interesse comunitário, pois estaria ancorada pela 

comunidade representada por uma associação e também pelo seu gestor. Essa falta de apoio 

compromete não só a estrutura organizacional da emissora, o que inclui a programação e seu 

conteúdo, como também a motivação dos locutores, que é decorrente da falta de solução dos 

problemas que surgem rotineiramente. 

Por fim, a quarta e última hipótese é a de que a outra forma de comunicação 

comunitária estabelecida pelo alto falante paroquial, além de se constituir uma necessidade da 

população oliveirense, mostra-se incorporado aos costumes locais, oferecendo notícias do 

contexto oliveirense com a credibilidade da população. 

Na perspectiva dos objetivos desta tese, percebe-se que são fortes os elos 

comunicacionais estabelecidos entre a rádio comunitária Boa Nova FM e o público local, 

sobretudo quando se trata do ouvinte da área rural do município pois, por meio da cadeia de 

produção e recepção das mensagens, se constrói algo muito além da dependência da 

informação e do entretenimento, o uso do rádio comoa companhia e a amizade. 

Verificamos que, diante da falta de conhecimento técnico da maioria dos 

comunicadores da rádio, os critérios e mecanismos utilizados para a elaboração da 

programação, do planejamento à transmissão, se baseiam no improviso e na capacidade 

pessoal de falar no rádio, além de atividades demandadas. Quanto à informação local, embora 

haja consciência de sua importância na programação, há pouca ação nesse sentido. Por outro 

lado, identifica-se que os ouvintes percebem a programação da rádio comunitária de uma 

forma bastante positiva, com boa aceitação ao conteúdo proposto, apesar de algumas ressalvas 

quanto à forma de linguagem estabelecida ou estilo do programa. O que se constata nesse 

caso, é que o ouvinte não se faz conivente com a falta da programação, independente do 

motivo (problemas técnicos, frequência do locutor etc), o que demonstra a fidelidade à 

emissora e ao comunicador que a representa. 

Constatamos que o sistema de funcionamento da emissora, bem como as motivações 

do gestor e locutores da rádio comunitária Boa Nova FM na realização de suas funções está 

atrelado a articulações político partidárias decorrentes não só dos períodos eleitorais, o que 

compromete sua autonomia enquanto uma emissora do povo e anula o interesse comunitário 
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enquanto uma emissora criada para o povo que, por sua vez, se mostra quase invisível aos 

olhos da linha de frente da emissora, mesmo que de forma inconsciente, sem más intenções. 

A Rádio Boa Nova FM não surgiu de um anseio comunitário, mas por meio da 

Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas que é utilizada para viabilizar 

benfeitorias públicas e a angariação de votos para membros interessados, durante os períodos 

eleitorais. Os membros dessa associação, com exceção do ex-presidente que é o atual vice-

presidente, não sabem de suas funções, tampouco participam ou são solicitados para reuniões, 

uma vez que essas não acontecem periodicamente como deveria ser. Também verificamos que 

a comunidade não é convidada a expressar opiniões sobre a rádio comunitária, nem 

incentivada a discutir assuntos de interesse dos oliveirenses para estimular a mobilização 

social ou mesmo o exercício da cidadania na programação radiofônica. 

 A Boa Nova de Senhora de Oliveira-MG é gerida por pessoas simples, com boas 

intenções para seu funcionamento, muitos sonhos enquanto comunicadores, mas que por falta 

de instruções, principalmente sobre o sentido da comunicação comunitária e seu potencial 

local, são conduzidos por valores político partidários, pertencentes à cultura do município, 

como forma de solucionar dificuldades e angariar benfeitorias que contribuam com melhorias 

da programação e agradem ao público ouvinte de modo a gerar sucesso e mais audiência.  

 Diante da importância do rádio na disponibilização de entretenimento, informação e 

educação, a rádio comunitária, na aplicação da cidadania, se constituitambém por um meio de 

difusão da informação local no atendimento às necessidades de comunicação de comunidades 

como Senhora de Oliveira, onde a rádio comunitária Boa Nova e o alto-falante paroquial 

convivem no mesmo espaço exercendo seus papeis, levando mensagens de interesse dos 

ouvintes a quase toda a extensão do município.  

Em suma, averiguamos que a cultura de Senhora de Oliveira está presente na postura 

rotineira dos locutores, do gestor e dos ouvintes em cada ação relacionada à rádio Boa Nova. 

Essa cultura, muitas vezes, mostrou seu lado negativo seja na política partidária, na 

infraestrutura, no hábito do boato (comunicação boca a boca) ou no incentivo e consumo 

excessivo da cachaça. Ou seja, a Boa Nova FM reflete também o lado obscuro do município 

de Senhora de Oliveira, com seus conflitos e aspectos problemáticos. 

 



264 

RECOMENDAÇÕES PARA MELHORAR A DESENVOLTURA DA RÁDIO 

BOA NOVA NA PERSPECTIVA COMUNITÁRIA 

 

Sugerimos algumas mudanças diante deste quadro: 

 A Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas deve participar os membros de 

suas funções e colocá-los em atividade. Caso não haja interesse por parte de algum 

deles, providenciar sua substituição imediata. Tanto a associação, quanto os membros 

da comunidadeoliveirense devem participar de reuniões periódicas para se interarem 

de tudo o que acontece na emissora comunitária, desde os problemas, sugestões de 

melhorias, viabilização de conhecimento técnico para os locutores e interessados, além 

da implantação prática do estatuto da rádio, conforme interesses locais e da proposta 

de uma emissora comunitária. 

 O conteúdo da programação deve estar de acordo com o que é importante para a 

comunidade, com mais atenção à difusão dos aspectos da cultura local a partir de 

critérios de seleção do que seja bom ou ruim para o município, como o incentivo ao 

consumo do álcool, por exemplo. Também, dar direito de voz à população para que 

sejam discutidos assuntos diversos, desde os políticos, aos problemas de infraestrutura 

municipal e qualquer outro, mas sempre gerandooportunidade de expressão a todos os 

lados envolvidos de modo a manter a imparcialidade e não prejudicar o sentido 

comunitarista da emissora. Isso é democracia no exercício da cidadania. 

 Disponibilizar espaço para novos locutores, com propostas diversas de programas, 

sempre orientando-os no sentido de valorizar a cultura local,enfatizando na 

programação a realidade local, o jeito oliveirense de ser e agir. Isso é um meio de 

evitar a reprodução da mídia convencional. 

Por meio dessas mudanças se torna possível o apoio constante em termos de 

orientação e desenvolvimento de soluções adequadas para cada obstáculo enfrentado pela 

rádio, além da construção da autonomia nos diversos setores. Assim, a Boa Nova FM passaria 

a atuar de forma mais efetiva dentro dos princípios de uma rádio comunitária e se enquadraria 

na lista de interesses e prioridades da população local. 
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Anexo 1 – Parecer Consubstanciado do CEP. 
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Anexo 2 – Estatuto da Rádio Comunitária Boa Nova Fm.  

 

ESTATUTORÁDIO COMUNITÁRIA BOA NOVA FM 

"Associação de Difusão Comunitária" 

"É livre a expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação, 
independente de censura ou licença". (Item IX, Art. 5º - Constituição Brasileira) 

Data de constituição: 25 de março de 2009 

CNPJ: 02.577.822/0001-65 

Endereço: Rua José Braga, S/N, bairro Limeira, Senhora de Oliveira, MG. CEP: 36470-000 

Capítulo I 

DOS OBJETIVOS DA ENTIDADE E DIREITOS DAS COMUNIDADES 
ENVOLVIDAS 

Art. 1º - A Rádio Comunitária Boa Nova FM, fundada em 25/03/09, com sede Rua José 
Braga, S/N, bairro Limeira, Senhora de Oliveira, MG, é uma Entidade civil de objetivos 
culturais, apartidária, democrática e sem fins lucrativos. 

Parágrafo único - A Rádio Comunitária Boa Nova FM manterá sua independência em relação 
aos partidos políticos, ao Estado e ao Poder Econômico. 

Art. 2º - A Rádio Comunitária Boa Nova FM tem por finalidade: 

a) Contribuir com a luta pela democratização dos meios de comunicação, pela democratização 
da informação e pela institucionalização do Direito de Comunicar; 

b) dar oportunidade à difusão das idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da 
comunidade, propagando a música nacional, além do intercâmbio entre os aspectos culturais 
das várias comunidades organizadas; 

c) oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a 
cultura e o convívio social; 

d) prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre que 
necessário; 

e) permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais 
acessível possível; 

f) executar serviços de radiofusão de acordo com o disposto neste estatuto e, a luz da 
legislação pertinente quando aplicável; 

http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/ciber/br/radiotv.htm#tit71
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g) promover cursos de capacitação radiofônica, observada a legislação vigente; 

h) prestar assessoramento na área de comunicação radiofônica a entidades sindicais, 
comunitárias, religiosas, culturais e outras sem fins lucrativos; 

i) organizar arquivo público com registro sonoro, fonográfico ou audiovisual de depoimentos 
e fotos produzidas ou colhidas na comunidade ou de interesse geral; 

j) promover continuamente o debate objetivando o avanço dos projetos comunitários. 

Art. 3º - A Rádio Comunitária Boa Nova FM atenderá, em sua programação, aos seguintes 
princípios: 

I – Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em benefício do 
desenvolvimento geral da comunidade; 

II – promoção das atividades artísticas e jornalísticas na comunidade e da integração dos 
membros da comunidade; 

III – respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, favorecendo a integração dos 
membros da comunidade; 

IV – não discriminação de raça, religião, sexo, preferência sexuais, convicções político-
ideológico-partidárias e condição social nas relações comunitárias. 

§ 1º - É vedado o proselitismo de qualquer natureza na programação da emissora. 

§ 2º - As programações opinativas informativas observarão os princípios da pluralidade de 
opinião e de versão simultâneas em matérias polêmicas, divulgando, sempre as diferentes 
interpretações relativas aos fatos noticiados. 

§ 3º - Qualquer cidadão da comunidade beneficiada terá direito a emitir opiniões sobre 
quaisquer assuntos abordados na programação da emissora, bem como manifestar idéias, 
propostas, sugestões, reclamações ou reivindicações, devendo apenas observar o momento 
adequado da programação para fazê-lo, mediante pedido encaminhado à direção da Rádio Boa 
Nova FM. 

Art. 4º - Poderá agregar-se às atividades da Rádio Comunitária Boa Nova FM qualquer 
pessoa, independente de cor, raça sexo ou opção sexual, condição social ou financeira, 
concepção religiosa ou filosófica, orientação política ou qualquer outra condição desde que 
concorde com o disposto neste estatuto. 

Art. 5º - São direitos dos associados: 

a) ter voz e voto nas assembléias da Entidade; 

b) ter voz para fazer denúncias fundamentadas no que tange ao interesse de toda a 
comunidade; 
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c) Ter acesso a qualquer documento oficial da Entidade, inclusive ao cadastro de funcionários 
e participantes simpatizantes com o projeto, mediante solicitação por escrito à Diretoria 
Executiva, resguardando-se as informações de caráter pessoais, exceto se aprovado em 
reunião de Diretoria; 

d) Desfrutar de eventuais serviços que venham a ser criados ou administrados pela Entidade 
ou através de convênios. 

Art. 6º - Será admitido como associado da Rádio Comunitária Boa Nova FM qualquer 
cidadão ou entidade associativa sem fins lucrativos que seja morador (no caso de pessoa 
física) ou tenha sede (no caso entidades) nas áreas atingidas pela transmissão, desde que se 
identifique junto ao cadastro do quadro de sócio desta entidade (rádio), mediante aprovação 
de seu nome em Assembléia Geral, e que se comprometa a respeitar e cumprir as disposições 
deste Estatuto. 

§ 1º - As entidades sociais, por intermédio de seus representantes legais, terão o direito de 
votar e serem votadas para eleição do Conselho Comunitário, bem como o direito de voz e 
voto nas deliberações sobre a vida social da entidade, nas instâncias deliberativas existentes.  

§ 2º - São passíveis de punição temporária ou de exclusão definitiva do quadro social, 
havendo justa causa, o associado que faltar a duas assembléias gerais ordinárias consecutivas 
não justificadas, ou infringirem este estatuto desde que sua transgressão seja indicada 
mediante requerimento dirigido a diretoria que, frente à procedência da solicitação, deverá 
submetê-la à Assembléia Geral, convocada especialmente para este fim, para deliberação 
fundamentada, assegurado o amplo direito de defesa do associado em questão. 

§ 3º - Uma vez afastado, seu reingresso somente poderá ocorrer a partir de comunicação por 
escrito à Diretoria, que poderá ou não aprovar. O reingresso não poderá ocorrer antes de seis 
meses de afastamento. 

Capítulo II 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE 

Art. 7º - São órgãos da Rádio Comunitária Boa Nova FM: Assembléia Geral, Diretoria 
Executiva (presidente e vice-presidente), Conselho Fiscal e Conselho Comunitário. 

Art. 8º - A Assembléia Geral, órgão máximo de decisão, será convocada ordinariamente a 
cada 02 anos, sempre no mês de maio, para avaliação dos trabalhos desenvolvidos, prestação 
de contas do exercício anterior pela Diretoria Executiva, discussão e aprovação de planos, 
projetos e assuntos gerais da Entidade; para eventuais alterações estatuárias, respeitando-se o 
disposto no § 1º. 

§ 1º - A AG poderá ser convocada extraordinariamente pela Diretoria Executiva, pelo 
Conselho Comunitário ou por pelo menos 1/5 dos associados em dia com suas obrigações 
estatutárias, através de abaixo-assinado. E, quando a deliberação se relacionar a destituição de 
dirigentes ou alteração estatuária será exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à 
Assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira 
convocação, e em segunda convocação, 30 minutos após, sem a maioria absoluta dos 
associados, com pelo menos de um terço. 
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§ 2º - A convocação deverá ser feita com antecedência mínima de oito dias, através de edital 
ou comunicado afixado em entidades públicas, na sede da Rádio Boa Nova FM e com 
divulgação através de pelo menos 04 (quatro) chamadas diárias durante a programação da 
emissora, devendo conter data, hora, local e pauta da reunião. 

Art. 9º - A Diretoria Executiva reunir-se-á a cada dois meses, em data, hora e local por ela 
determinada e, extraordinariamente sempre que convocada pelo presidente ou secretário, pelo 
Conselho Comunitário ou por 10% dos membros de seu quadro social, através de abaixo 
assinado. 

Art. 10º - A Diretoria Executiva será eleita juntamente com o conselho fiscal para mandato de 
dois anos, em Assembléia Geral Executiva convocada para este fim, através de votação aberta 
nas chapas inscritas. 

§ 1º - A Assembléia Geral convocada para fins eleitorais, alienação de bens imóveis ou 
móveis ou extinção da entidade, deverá ser convocada com trinta dias de antecedência e, 
deliberará conforme este estatuto, mediante voto dos associados em dia com suas obrigações 
sociais filiados a pelo menos seis meses, respeitadas as disposições dispostas no § 1º do artigo 
8. 

§ 2º - A AGE com fim eleitoral deverá ser convocada com antecedência mínima de quinze 
dias, mediante apresentação de pedido escrito à Comissão Eleitoral; 

§ 3º - Quaisquer pedidos de impugnação de chapas ou recursos serão julgados pela própria 
AGE; 

§ 4º - Somente poderão ser eleitos os associados que tenham pelo menos um ano e, somente 
poderão votar os associados que tenham pelo menos seis meses de filiação e estejam em dia 
com suas obrigações estatuárias. 

Art. 11º - A Diretoria Executiva será composta de sete cargos, a saber:  

Presidente (Representante legal), 

Vice-Presidente 

1º Secretário 

2º Secretário 

1º Tesoureiro 

2º Tesoureiro 

1º Conselho Fiscal 

2º Conselho Fiscal 

§ 1º - Todos os diretores serão eleitos dentre todos os sócios em Assembléia Geral, observado 
o disposto no Artigo 10, § 4º, deste Estatuto. 
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§ 2º - Apenas farão parte da Diretoria brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos e 
maiores de 18 anos ou emancipados, cujas residências sejam situadas na área da comunidade 
atendida e ainda, tais dirigentes não poderão estar no exercício de mandato eletivo que lhes 
assegure imunidade parlamentar ou função da qual decorra foro especial. 

§ 3º - Havendo vacância do cargo titular o vice assume imediatamente. No caso de vacância 
dos cargos de presidente e vice-presidente, deverá ser imediatamente convocada a AGE para 
eleição de nova diretoria. 

§ 4º - A vacância do cargo será caracterizada pela ausência do diretor em duas reuniões 
ordinárias consecutivas ou três alternadas sem justificativa aceita pelo coletivo, ou por 
motivos pessoais, o que deverá ser comunicado por escrito. 

Art. 12º - A Diretoria Executiva poderá ser substituída no todo ou em parte pela AGE 
convocada com este fim específico, nas formas do Art. 8º, parágrafo 1º, nos casos de incúria 
ou nos casos comprovados de atitude, ato ou omissão que comprometa os objetivos da 
entidade, o desvirtue suas finalidades estatutárias. No caso de substituição total da Diretoria, 
será eleita uma Comissão Diretora Provisória, composta por três sócios que administrará a 
Entidade até a eleição da nova diretoria, nos moldes do Art. 10º, deste Estatuto. 

Capítulo III 

ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 13º - Caberá à Diretoria Executiva, coletivamente: 

a) Traçar estratégia e planos de ação que garantam a implementação dos objetivos definidos 
em AG; 

b) Convocar as AG; 

c) Indicar um de seus membros ou um dos associados para representar a Entidade em atos 
públicos ou em outros eventos, no caso do impedimento do presidente ou nos casos que julgar 
conveniente; 

d) elaborar relatórios semestrais das atividades, realizações e atos administrativos; 

e) prestar contas anualmente ao Conselho Comunitário à AG, ou quando solicitado pela AG; 

f) autorizar a admissão ou demissão de funcionários, bem como gratificações ou outras 
formas de remuneração; 

g) autorizar a aquisição de equipamentos; 

h) efetivar a realização de convênios que se enquadrem nos objetivos da Entidade; 

i) Aprovar e modificar regimentos internos de departamentos ou serviços que venham a ser 
implementados e/ou administrados pela Entidade. 

Art. 14º - Caberá a cada diretor, individualmente: 
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a) Executar com zelo e pontualidade as tarefas decorrentes do cargo que exerce, bem como 
aquelas espontaneamente assumidas; 

b) manter postura pública compatível com as responsabilidades do cargo que exerce; 

c) representar a Entidade externamente, sempre que designado pela Diretoria; 

d) assumir os compromissos concernentes ao desempenho de suas funções. 

Art. 15º - Caberá ao Presidente: 

a) Coordenar as reuniões de Diretoria e Assembléia Geral; 

b) representar a Entidade oficialmente junto a outras entidades, órgãos públicos e comunidade 
em geral; 

c) responder em juízo pela Entidade; 

d) assinar, juntamente com o Secretário Geral, as atas e demais documentos de circulação 
interna e externa; 

e) assinar, juntamente com o Tesoureiro, os balancetes e os cheques para pagamento das 
despesas em geral. 

Art. 16º - Caberá ao Vice-Presidente: 

a) Participar ativamente das reuniões da Diretoria, contribuindo com suas funções coletivas; 

b) substituir o Presidente em caso de seu impedimento temporário ou definitivo; 

c) implementar e supervisionar a programação, respondendo pela qualidade operacional das 
transmissões. 

Art. 17º - Caberá ao Secretário Geral 

a) Secretariar as reuniões de diretoria e as sessões de AG, lavrar e assinar, juntamente com o 
Presidente, as respectivas atas; 

b) preparar editais, convocações, circulares, correspondências sociais diversas, assinando-os 
juntamente com o Presidente; 

c) manter o cadastro de associados atualizado; 

d) manter sob seu controle a documentação legalmente necessária dos funcionários da 
Entidade. 

Art. 18º - Caberá ao Tesoureiro: 

a) Manter sob seu controle toda a movimentação financeira da Entidade; 
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b) supervisionar e ter sob seu controle a escrituração contábil da Entidade; 

c) apresentar os balancetes à Diretoria; 

d) assinar, juntamente com o Presidente, os cheques para pagamento das contas diversas da 
Entidade. 

Art. 19º - Caberá ao Conselho Fiscal: 

a) Participar ativamente das reuniões da Diretoria, contribuindo com suas funções coletivas; 

b) Fiscalizar, supervisionar juntamente com o corpo diretivo as questões burocráticas da 
Entidade. 

Art. 20º - O quorum mínimo para decisão nas reuniões da Diretoria executiva é de quatro 
membros (50% mais um). Em caso de empate nos processos de votação o assunto deverá ser 
remetido à próxima reunião - ordinária ou extraordinária - onde tentar-se-á a solução do 
impasse. 

Capítulo IV 

RECEITAS E DESPESAS 

Art. 21º - A receita da Entidade advirá: 

a) Da contribuição especial de qualquer pessoa, a título de doação, que ficará registrada em 
livro caixa com valor, data e identificação do doador; 

b) de verbas provenientes de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

d) de patrocínios, sob forma de apoio cultural, advindos do comércio local; 

e) de campanhas e outras atividades desenvolvidas para este fim. 

§ 1º - Serão rejeitadas as doações de origem duvidosa ou de fonte ilegal ou que comprometam 
de forma direta ou indireta os objetivos da Entidade; 

§ 2º - Todas as doações serão analisadas pela Diretoria Executiva que poderá aceitá-las ou 
não, respeitando o disposto no parágrafo anterior; 

§ 3º - Será garantido aos doadores que o desejarem o sigilo de identificação, que somente 
poderá ser quebrado por decisão da Diretoria Executiva, após solicitação por escrito, ou por 
força judicial. 

Art. 22º - As despesas da Entidade podem ser: 

a) Despesas operacionais, tais como aluguel de bens móveis e imóveis, compra de 
equipamentos, discos, fitas, CD’s e outros; 
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b) pagamento de mão-de-obra para assessoria técnica, manutenção e operação dos 
equipamentos e instalações, a título de pró-labore; 

c) patrocínios a projetos ou atividades com fins comunitários. 

§ 1º - Nenhum membro da Diretoria poderá ser remunerado; 

§ 2º - a contratação e demissão dos funcionários dependerá de aprovação da maioria absoluta 
da Diretoria Executiva; 

§ 3º - os dirigentes e demais associados não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas 
obrigações contraídas pela Entidade; 

§ 4º - as despesas de natureza permanente devem ser previamente autorizadas pela 
Assembléia Geral; 

§ 5º - toda e qualquer despesa adquirida pela Entidade deverá ser efetuada por meio de Nota 
Fiscal ou documento que comprove o gasto monetário dispensado para este fim. 

Capítulo V 

PROGRAMAÇÃO MÍNIMA DA RÁDIO 

Art. 23º - Minimamente, a programação deverá constar de: 

a) Espaço de tempo garantido aos segmentos organizados da sociedade para divulgação de 
seus trabalhos e reivindicações independente de quaisquer condições, observada apenas a 
adequação de horário na programação; 

b) reserva de espaço semanal para programação rotativa de programas produzidos por pessoas 
das comunidades, dentro das especificações técnicas definidas pelo Diretor de Programação 
(Presidente). Esse espaço deverá funcionar como laboratório radiofônico; 

c) proibição de uso de qualquer espaço com fins político-partidários, exceto os de participação 
igualitária dos vários partidos com representação nas comunidades atingidas pela transmissão, 
cujo convite deverá ser feito pela Rádio, por escrito a todos e protocolado. A exceção fica por 
conta do horário político obrigatório, na forma da lei; 

d) reserva de horário para fins religiosos, com participação igualitária das várias convicções 
religiosas representadas nas comunidades atingidas pela transmissão. A solicitação de espaço 
deverá ser feita por escrito à Diretoria. 

Capítulo VI 

DISSOLUÇÃO 

Art. 24º - A dissolução desta Entidade ocorrerá apenas por decisão de 2/3 da AG convocada 
conforme o previsto no Art. 8º, § 1º deste Estatuto; 
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§ 1º - Ponto de pauta obrigatório na AG convocada para a dissolução da Entidade deverá ser a 
prestação de contas, verificada pelo Conselho Fiscal, até a data da Assembléia; 

§ 2º - O patrimônio da Entidade deverá ser doado a outras entidades de atividades, afins, 
sempre de caráter comunitário e sem fins lucrativos, entidades estas a serem definidas pela 
Assembléia; 

§ 3º - Caso haja dívidas na data da dissolução, estas deverão ser pagas com a venda do 
patrimônio, sendo doado o saldo conforme previsto no § 1º deste Artigo. 

Capítulo VII 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 25º - Caberá a Assembléia de Fundação eleger uma Diretoria Provisória, com mandato de 
um ano, cabendo a essa Diretoria: 

a) Registrar o presente Estatuto, na forma da lei; 

b) estabelecer um plano de metas para os primeiros três anos de existência da Entidade; 

c) organizar o cadastro de associados; 

d) montar a emissora de radiodifusão; 

e) associar a rádio à entidade estadual ou distrital de radiodifusão comunitária; 

f) manter intercâmbio com a ABRAÇO e outras entidades de radiodifusão comunitária 
existentes no Brasil e/ou em outros países. 

Senhora de Oliveira, 05 de fevereiro de 2013. 
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Anexo 3 - Comprovante de Inscrição No Conselho Municipal - Inscrição no 002 da 
Associação Comunitária de Aranhas. 
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Anexo 3 – Continuação... 
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Anexo 4 - REQUERIMENTO para obtenção do assentimento prévio para execução do 
serviço de radiofusão comunitária. 
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Anexo 5. Ofício ao Ministro de Estado das Comunicações 
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Anexo 6 – Ofício GAB 522/2005.  
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Anexo 7 – Ofício No053/2006/GM-AAP-MC - OF.GAB no 522/05, de 21.12.2005. 
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Anexo 8 - Ofício No 2643 / 2006 / RADCOM/DOS/SSCE-MC - Proposta de tentativa 
associativa entre interessadas na execução do Serviço de Radiofusão Comunitária na mesma 
área de interesse. 
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Anexo 8 – Continuação... 
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Anexo 9 - Processo 5300.066141/2005. Requerimento de autorização para operação da rádio 
comunitária Boa Nova, em caráter provisório. 
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Anexo 10 - Licença para funcionamento de estação de radiofusão comunitária. No 
000017/2010-MG.  
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Anexo 11 - Ofício No 219/210 – CMPRL- ANATEL. Autorização de uso de radiofreqüência. 
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Anexo 11 – Continuação... 
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Anexo 12 - Convênio No 06/2010. Convênio de cooperação entre a Rádio Inconfidência Ltda 
e a Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas.  
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Anexo 12 – Continuação... 
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Anexo 12 - Continuação... 
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Anexo 12 - Continuação... 
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Anexo 12 - Continuação... 
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Anexo 12 - Continuação... 
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Anexo 13 - Ata de instituição do Conselho Comunitário da Rádio Difusora Boa Nova.  
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Anexo 14 – Ofício 2677/2011/CGRC/DEOC/SCE-MC: Encaminhamento de Licença para 
funcionamento 
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Anexo 15 - Licença No 000017/2011-MG. 

 

 



310 

Anexo 16 - Correios: Telegrama do Senador Eduardo Azeredo. 
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Anexo 17 - Contrato de comodato entre o Município de Senhora de Oliveira, MG e a 
Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas. 
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Anexo 17 – Continuação... 
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Anexo 18 - Glossário de palavras e termos oliveirenses 
 
A cá – Olha aqui, preste atenção 
Aço – Bêbado  
Agoar – Ficar com vontade de comer, beber ou fazer algo desejado 
Amarrar gato - Defecar 
Animal – Cavalo 
Apenicite – Apendicite 
Banar – Abanar 
Beirar – Passar perto de algo ou algum lugar 
Bispando – Reparando, observando 
Breguenight – Coisa, definição dada a algo que não se lembra o nome prontamente 
Broto - Machucado 
Butuca – Ato de observação 
Cambada – Aglomerado de gente 
Calipi – Eucalipto 
Caloria – Tempo quente, calor 
Catafecho – Algo desorganizado ou em referência a uma pessoa debilitada ou pessoa feia 
Catar cavaco – Cair de mãos no chão  
Catear Marra – Situação em que se cria impecílhos, dificuldades ou prblemas 
Caranguejo – Aranha caranguejeira 
Cavaquear – Ato repentino de arredio, repúdio  
Cheia – Grávida 
Chôco – Sem açúcar, sem tempero, sem graça  
Chuchar – Colocar, enfiar 
Cobre - Dinheiro 
Congestã – Congestão estomacal, má digestão 
Consuada – Ceia natalina 
Correição – Fluxo contínuo em determinado sentido de animais ou pessoas 
Cozer – Custurar ou determinado ritual de benzeção 
Credo em cruz – Expressão que representa espanto ou surpresa, sempre associado a situações 

ruins 
Cruz Credo – Expressão que representa rejeição  
Cubar – Olhar, reparar, vigiar  
Curisco – Raio ou algo muito veloz 
Cutiar – Desfazer um negócio, desfazer um acordo 
Desembolado – Sem parar, continuamente, bastante 
Difluxo – Peito Cheio de catarro ou congestão no peito 
Dilurimento - Diarréia 
Dirriô – deitar, entregar-se 
Distroçar – Massacrar, arrebentar ou separar 
Empalhar – Atrasar 
Encher – Engravidar 
Enchuriçar – Embaraçar, embolar 
Engastalhar – Entupir, entalar 
Entestada – Pessoa irredutível 
Entrão – Pessoa intrometida 
Esconso – Tortuoso, desnivelado 
Espinhela – Coluna 
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Anexo 18 – continuação... 
 
Espinhela caída – Mau olhado 
Estorvado – Pessoa que se ofende facilmente, explosiva  
Estourado – Pessoa que briga facilmente 
Estupiar – Ficar imobilizado 
Estrupício – Pessoa esquisita 
Executar – Copular 
Ferrado – Bêbado  
Fuçar - Mecher  
Fulera – Com qualidade inferior, ruim 
Futicar – Mecher 
Furdunço - Bagunça 
Galear – Balançar, chacoalhar  
Galêio – Satisfatório  
Golo – Gole de pinga, cachaça  
Gorfar - Vomitar 
Guaraná – Qualquer refrigerante, independente de marca ou sabor 
Imbigo – Humbigo 
Imbocado – Direcionado para determinada posição 
Inchurrio - Diarréia 
Inconha – Situação travada, encroada 
Inhaca – Coisa ruim oumal cheiro ou mal estar 
Invém – Vem, do verbo vir 
Ismagrecer – Emagrecer 
Isprinicar - Explicar 
Istrudia – Outro dia 
Isturro – Algo falso, ludibriado no sentido de enganar 
Ixpidiente - Iniciativa 
Jinela – Janela 
Kagebrina – Cachaça, pinga 
Kakurutu – Elevação irregular em determinada superfície 
Lambrecado – Sujo 
Lanho – Pedaço, tira 
Larido – Reclamação 
Levar Tábua – Ficar para trás 
Lumiar - Iluminar 
Lumeia - Iluminar 
Madrinhar - Acompanhar 
Mais vagabundo – Mais barato 
Mamá – Seio Feminino 
Mamado – Bêbado  
Manota – Ato falho, dizer ou fazer algo inconveniente 
Manoteiro – Quem comete atos falhos, inconvenientes 
Maquerência – Má vontade 
Matar tatu – Cair, escorregar 
Melo – Quando algo dá errado ou é cancelado 
Melar – Quando algo dá errado ou é cancelado 
Morgar – Inclinar o corpo para baixo  
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Anexo 18 – continuação... 

Moscar – Dar bobeira 
Mucado – Bastante 
Naba – Referência a qualquer coisa grande, enorme 
Nabuco – Sem rabo 
Nervo – Raiva 
Ocalipe – Eucalipto 
Ocupada- Prenhêz de animal 
Ofendido de cobra – Picado ou mordido por cobra 
Palanganga – Recipiente de cozinha, vasilhame 
Pandú - Estômago 
Pareba – Machucado cutâneo 
Pelejar – Tentar muitas vezes 
Pindaíba – Falido 
Pipoca – Qualquer salgadinho (Chips) doce ou salgado, não necessariamente a pipoca de 

milho em si 
Pique – Pequeno corte 
Pitomba – Genitália masculina 
Pizadura – Machucado 
Pomba - Genitália masculina 
Pra trás – Passado 
Rabichada – Má resposta ou coice de animal 
Rádia- Rádio  
Rasgado – Falar abertamente 
Rema – Resto, sobra 
Remo - Doença 
Remossado - Rejuvenecido 
Renitente – Pessoa insistente 
Renqüêm – Fraqueza, fragilidade  
Roscofe – Com qualidade inferior, ruim 
Sacudidão – Pessoa saudável, formosa 
Samoca – Ato de se manter relapso, desatento 
Sapiar – Observar, palpitar 
Sapo – Penetra 
Sepa - Grande 
Situação Financeira – Falência  
Sodar – Cumprimentar, Saudar 
Surucar – Cortar bem curto, tosar 
Taio – Corte, fissura, fenda 
Talicoisa – Etc 
Talagada – Dose grande de alguma bebida 
Tantico – Um pouco 
Temperando – Resposta à indagação de como se está passando, no sentido de que está mais 

ou menos 
Tendepá – Cama afixada no chão ou situação ruim 
Tiche - Carne 
Tiute – Estragar, surtar 
Torar – Cortar rente ou copular 
Travado - Bêbado 
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Anexo 18 – continuação... 
 
Troço – Coisa  
Trupicão – Carne, tira-gosto 
Trupicar – Tropeçar  
Uruvalho – Orvalho 
Vacuação – Ato de defecar 
Venda – Supermercado, mercearia 
Zarôio – Estrábico  
Zica – Má sorte  
Ziquizira – Problemático 
Zóio - Olho  
Zóião - Olho  
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Anexo 19 - Indicativos dos entrevistados 
 

A.M.V. Cidadã oliveirense e autônoma. Entrevista concedida à autora e 27 fev. 2014. 

A.L. Cidadã oliveirense e corretora de seguros. Entrevista concedida à autora e 21 fev. 2014. 

A. M. Ex-presidente e ex-jogador do Santanense Futebol Clube. Entrevista concedida à autora 
em 09 fev. 2014. 

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Entrevista concedida à autora em 05 
fev. 2014. 

B.B.O. Atual presidente do Ideal Esporte Clube. Entrevista concedida à autora em 10 fev. 
2014. 

C.F.R. Cidadão oliveirense e funcionário dos Correios de Senhora de Oliveira. Entrevista 
concedida à autora em 17 mar. 2014. 

CRASS – Centro de Referência da Assistência Social. Entrevista concedida à autora em 04 
fev. 2014. 

DEPARTAMENTO de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Senhora de 
Oliveira. Entrevista concedida à autora em 03 fev. 2014. 

_______ de Educação do Município de Senhora de Oliveira. Entrevista concedida à autora em 
03 fev. 2014. 

_______ de Obras da Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira. Entrevista concedida à 
autora em 04 fev. 2014. 

DIRETORIA da Escola Estadual Quinzinho Inácio. Entrevista concedida à autora em 04 fev. 
2014. 

_______ da Escola Municipal Padre José Ferreira. Entrevista concedida à autora em 05 fev. 
2014. 

_______ da Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES, Pólo de Senhora de Oliveira. 
Entrevista concedida à autora em 05 fev. 2014. 

_______ de Implantação da Superintendência de Inovação Social do Governo de Minas 
Gerais - Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. 
Entrevista via telefone concedida à autora em 11 fev. 2014, às 10h08. 

E.A.R. Ex-presidente e ex-jogador do time Sete de Setembro Futebol Clube. Entrevista 
concedida à autora em 09 fev. 2014. 

E. I. Cidadã oliveirense. Entrevista concedida à autora em 11 fev. 2014.  

EMATER - MG – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais. 
Entrevista concedida à autora em 05 fev. 2014. 
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E.M.S. Benzedeira oliveirense. Entrevista concedida à autora em 12 fev. 2014. 

E.N.M. Ex-jogador do Ideal Futebol Clube. Entrevista concedida à autora em 09 fev. 2014. 

E.P. Benzedeira oliveirense. Entrevista concedida à autora em 12 fev. 2014. 

E.P.M. Ex-funcionário do DCT. Entrevista concedida à autora em 12 fev. 2014. 

F.C.S.M. Cidadã oliveirense e membro da Associação Comunitária da Comunidade de 
Aranhas. Entrevista concedida à autora em 01 mai. 2014. 

F.S.A. Jornalista responsável pelos boletins informativos da Prefeitura Municipal de Senhora 
de Oliveira. Entrevista concedida à autora em 26 fev. 2014. 

G.A.G. Oliveirense proprietário da Funerária Nossa Senhora da Oliveira. Entrevista 
concedida à autora em 11 fev. 2014. 

G.F. Cidadã oliveirense e funcionária pública aposentada. Entrevista concedida à autora em 
21 fev. 2014. 

G.R.G. Cidadão oliveirense e representante do Grupo de Alcóolicos Anônimos – AA de 
Senhora de Oliveira, MG. Entrevista concedida à autora em 21 fev. 2014. 

I.L.A.L. Cidadão oliveirense e comerciante. Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. 

I.N.M. Cidadão oliveirense e aposentado. Entrevista concedida à autora em 24 fev. 2014. 

I.S. Cidadã oliveirense e professora aposentada. Entrevista concedida à autora em 04 fev. 
2014. 

I. S. X. Cidadã oliveirense e dona de casa. Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. 

J.B.S. Ex-presidente do 8 de Dezembro Esporte Clube. Entrevista concedida à autora em 09 
fev. 2014. 

J.C.S. Cidadão oliveirense e católico. Entrevista concedida à autora em 09 fev. 2014. 

J.G. S. Presidente da Câmara dos vereadores. Entrevista concedida à autora em 07 fev. 2014. 

J.M.V. Locutor do alto-falante paroquial. Entrevista concedida à autora em 11 fev. 2014. 

J.S.. Vice-Presidente da Associação Comunitária de Aranhas. Entrevista concedida à autora 
em 07 fev. 2014. 

J.S.P. Cidadão oliveirense e proprietário de bar. Entrevista concedida à autora em 09 fev. 
2014. 

J.T.M.. 1º Tesoureiro e torcedor do 8 de Dezembro Esporte Clube. Entrevista concedida à 
autora em 10 fev. 2014. 
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K.M. Cidadã oliveirense. Entrevista concedida à autora em 21 fev. 2014. 

L. E. L. F. Cidadã oliveirense. Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. 

L.H.S. Cidadã oliveirense. Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. 

L. J. G. Publicitário. Entrevista concedida à autora em 29 abr. 2014. 

L. M. S. Padre da Paróquia de Senhora de Oliveira. Entrevista concedida à autora em 27 jan. 
2014. 

LOCUTOR A. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. 

_______ B. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. 

_______ C. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. 

_______ D. Entrevista concedida à autora em 22 abr. 2014. 

L.R.G. Cidadão oliveirense e taxista. Entrevista concedida à autora em 23 fev. 2014. 

L.S. Cidadão oliveirense. Entrevista concedida à autora em 09 fev. 2014. 

M.A.P. Cidadã oliveirense. Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014.  

M.A.M. cidadã oliveirense. Entrevista concedida à autora em 09 fev. 2014. 

M.C. Cidadão oliveirense e funcionário público. Entrevista concedida à autora em 27 fev. 
2014. 

M.C.S. Cidadã oliveirense e professora aposentada. Entrevista concedida à autora em 25 fev. 
2014. 

M. J. M. P. Cidadã oliveirense e lavradora. Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. 

M.L. Cidadã oliveirense e funcionária pública. Entrevista concedida à autora em 21 fev. 2014. 

M.M.A. Cidadã oliveirense. Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. 

Benzedeira oliveirense. Entrevista concedida à autora em 12 fev. 2014.M.R.A. Cidadão 
oliveirense e estudante. Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. 

M.R.O. Cidadã oliveirense e membro da Associação Comunitária da Comunidade de 
Aranhas. Entrevista concedida à autora em 01 mai. 2014. 

N.R.P. Cidadão oliveirense e técnico em eletrônica. Entrevista concedida à autora em 25 fev. 
2014. 
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OUVINTE A. Cidadão oliveirense  e estudante. Entrevista concedida à autora em 24 jun. 
2014 

_______ B. Cidadã oliveirense e dona de casa. Entrevista concedida à autora em 30 jun. 2014 

_______ C. Cidadã oliveirense  e dona de casa. Entrevista concedida à autora em 30 jun. 2014 

_______ D. Cidadã oliveirense  e lavradora. Entrevista concedida à autora em 25 jun. 2014 

_______ E. Cidadão oliveirense  e lavrador. Entrevista concedida à autora em 30 jun. 2014 

_______ F. Cidadã oliveirense e lavrador. Entrevista concedida à autora em 25 jun. 2014 

_______ G. Cidadã oliveirense e padeira. Entrevista concedida à autora em 22 jun. 2014 

_______ H. Cidadã oliveirense e agente de saúde. Entrevista concedida à autora em 29 jun. 
2014 

_______ I. Cidadã oliveirense e aposentada. Entrevista concedida à autora em 25 jun. 2014 

_______ J. Cidadã oliveirense e agente de saúde. Entrevista concedida à autora em 29 jun. 
2014 

_______ K. Cidadã oliveirense e vendedora. Entrevista concedida à autora em 29 jun. 2014 

_______ L. Cidadão oliveirense e aposentado. Entrevista concedida à autora em 25 jun. 2014 

_______ M. Cidadã oliveirense e aposentada. Entrevista concedida à autora em 25 jun. 2014 

_______ N. Cidadão oliveirense e comerciante. Entrevista concedida à autora em 29 jun. 
2014 

_______ O. Cidadão oliveirense e lavrador. Entrevista concedida à autora em 24 jun. 2014 

_______ P. Cidadão oliveirense e aposentado. Entrevista concedida à autora em 25 jun. 2014 

_______Q. Cidadã oliveirense e lavradora. Entrevista concedida à autora em 25 jun. 2014 

_______ R. Cidadã oliveirense e auxiliar de serviços gerais. Entrevista concedida à autora em 
30 jun. 2014 

_______ S. Cidadã oliveirense e lavradora. Entrevista concedida à autora em 25 jun. 2014 

_______ T. Cidadã oliveirense e dona de casa. Entrevista concedida à autora em 30 jun. 2014 

_______ U. Cidadão oliveirense e estudante. Entrevista concedida à autora em 30 jun. 2014 

O.R.O. Publicitário. Entrevista concedida à autora em 29 abr. 2014. 
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P.A.P.C. Representante e instalador de Antenas parabólicas e canais digitais no município de 
Senhora de Oliveira. Entrevista concedida à autora em 11 fev. 2014. 

P. C. S. F. Padre oliveirense, atuante na Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes da cidade de 
Vila Velha, ES. Entrevista concedida à autora em 27 jan. 2014. 

R.A. Jogador meio de campo do XV de Novembro Futebol Clube. Entrevista concedida à 
autora em 09 fev. 2014. 

R.L.S. Cidadão oliveirense e funcionário público. Entrevista concedida à autora em 21 fev. 
2014. 

R.S.. Cidadão oliveirense e funcionário público. Entrevista concedida à autora em 03 fev. 
2014 

R.S.A. Cidadã oliveirense e assistente da Associação Comunitária da Comunidade de 
Aranhas. Entrevista concedida à autora em 01 mai. 2014. 

R. S. R. M. Prefeito do Município de Senhora de Oliveira. Adm. 2013-2016. Entrevista 
concedida à autora em 05 fev. 2014. 

R.S.S. Cidadã Oliveirense e dona de casa. Entrevista concedida à autora em 21 fev. 2014. 

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. 

S.A.O. Ex-prefeito do município de Senhora de Oliveira. Adm:1993-1996, 2005-2008 e 2009-
2012. Entrevista concedida a autora em 06 fev. 2014. 

SARGENTO R. da Polícia Militar de Senhora de Oliveira. Entrevista concedida à autora em 
04 fev. 2014. 

SECRETÁRIA da Associação Beneficente Senhora de Oliveira – ABENSO. Entrevista 
concedida à autora em 06 fev. 2014. 

SECRETARIA Municipal de Saúde de Senhora de Oliveira. Entrevista concedida à autora em 
04 fev. 2014. 

SETOR de Transportes da Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira. Entrevista concedida 
à autora em 03 fev. 2014. 

_______ de Limpeza urbana da Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira. Entrevista 
concedida à autora em 03 fev. 2014. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SENHORA DE OLIVEIRA. 
Entrevista concedida à autora em 04 fev. 2014. 

W.C.C. Pastor da Igreja Metodista Ortodoxa, em exercício no Município de Senhora de 
Oliveira. Entrevista concedida à autora em 12 fev. 2014. 
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V.L.G.S. Cidadã oliveirense e professora. Entrevista concedida à autora em 23 fev. 2014. 

Z.C.G. Cidadã oliveirense e ex-membro do grupo de teatro de Senhora de Oliveira. Entrevista 
concedida à autora em 23 fev. 2014. 

 

 


