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RESUMO 
Este estudo buscou identificar a importância dada ao noticiário local de rádio na atual 
sociedade ancorada em redes de conexões e desconexões efêmeras em detrimento de 
estruturas fixas. A investigação acontece no momento em que o ouvinte tem acesso à 
informação de distintos suportes e de várias partes do mundo, as emissoras de raízes 
ditas locais dividem, cada vez mais, espaço com redes de rádio e as esferas global/local 
são marcadas por transformações que alteram conceitos como o de proximidade. A 
pesquisa, que é parte de uma dissertação de mestrado, foi realizada com ouvintes da 
Rádio Itatiaia de Belo Horizonte (MG), uma emissora privada, de perfil local/regional 
com bons índices de audiência. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: global x local; jornalismo de proximidade; rádio local. 
 
 
1. Introdução 

O momento histórico atual, marcado pela globalização e seus reflexos, abre margem 

para análise do comportamento do receptor em relação ao noticiário3 local de rádio 

frente à crescente profusão de informações de todas as partes do mundo, 

desencadeadora de uma sobrecarga simbólica denominada por Thompson (1999) de 

efeito desorientador.  Além da disputa de espaço com a avalanche de informações de 

várias partes do mundo e produzidas de várias formas, o debate também é marcado por 

reconfigurações da organização e propriedade das empresas de comunicação. O 

momento é de incertezas sobre as tendências desse tipo de noticiário diante do processo 

de concentração, desencadeado pelas fusões e convergências, que têm favorecido os 

grandes grupos de mídia em detrimento das rádios locais, assim definidas por Cebrián 

Herreros (2001): 
Uma emissora de programação especializada dentro de uma concepção generalista de 
enfoque geral sobre tudo o que concerne à localidade em que está situada. Uma rádio 
que atende aos interesses, responde aos gostos e necessidades de serviços de 
comunicação. A rádio está centrada na vida social, econômica, política e cultural de sua 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo Rádio e Mídia Sonora do X Encontro dos Grupos de Pesquisa 
em Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista, mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local pelo Centro Universitário UNA (MG), 
email: mariaclaudiasantos@yahoo.com.br  
3 Neste estudo, noticiário se refere ao conjunto de produções do gênero jornalístico, incluindo: nota, notícia, boletim, 
reportagem, entrevistas, entre outros. Por vezes, com objetivo de simplificação para pesquisados e leitores, o termo 
notícia terá o mesmo significado de noticiário, numa substituição da parte pelo todo. 
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área de abrangência e também em tudo o que ocorre em seu exterior e que tenha 
repercussões na vida da comunidade (CEBRIÁN HERREROS, 2001, p.146).    
 
 

A tendência atual de fusões e consolidação de grandes redes de comunicação não pode 

ser traduzida como supressão do noticiário local, mas, talvez, uma redefinição dele. Os 

grandes grupos em rede também apresentam estratégias de criação de edições locais ou 

regionais. Há o interesse por parte da mídia em ocupar esse espaço com vistas a atingir 

objetivos mercadológicos. A informação local, no entanto, tem sido produzida e 

distribuída, muitas vezes, por rádios denominadas semi-locais, que não possuem ligação 

histórica com a localidade onde está situada e suas especificidades.  

 

Investigações em torno do radiojornalismo local dos dias atuais também precisam levar 

em consideração o momento histórico de transformações estruturais. O processo de 

globalização alterou a relação entre as esferas global e local, determinando a 

reorganização dos papéis da coletividade e do Estado. Vivemos uma renovação nas 

formas de organização geográfica da sociedade de espaços de fluxos e de lugares. “Um 

condiciona e é, ao mesmo tempo, condicionado pelo outro criando uma economia ou 

sociedade em rede de informações, insumos, equipamentos, serviços, produção, 

distribuição, consumo, etc” (DINIZ, 2006, p.1). As transformações ocorridas na era 

global modificaram concepções como a de proximidade. “Apesar das distâncias 

geométricas, vivemos uma nova sensação de proximidade, assente no conceito de rede e 

de conexão, onde a noção de marco geodésico fica profundamente perturbada: o centro 

está aqui e está em todo o lado” (CAMPONEZ, 2002, p.25). Essa alteração rebate 

diretamente no rádio local que tem como pedra fundamental a proximidade, geográfica 

e cultural, entre a emissora e o seu ouvinte.  

 

O tipo de abordagem também pode se somar às reflexões em torno de políticas de 

desenvolvimento local e os fatores que as cercam.  Na promoção do desenvolvimento, 

os moradores de um determinado local podem se articular com vistas a melhorar as 

condições de vida dos cidadãos, partindo da valorização e ativação das potencialidades 

e efetivos recursos locais, incluindo a valorização da cultura local (DE JESUS, 2003). A 

comunicação não pode ser colocada de lado quando são discutidas alternativas de 

fortalecimento das identidades locais, como base para a união dos atores sociais em 

torno do desenvolvimento, da busca pelo melhor aproveitamento da realidade criada 
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pela globalização. O alcance e a abrangência dos meios de comunicação na definição e 

renovação dos hábitos e valores da sociedade são evidentes, sendo, portanto, 

indispensáveis nestes esforços atuais.  Além disso, este estudo observa a comunicação 

como cimento social (MAFESSOLI, 2008) que pode ligar os atores sociais uns aos 

outros.  

 

2. Transformações no território  

As discussões sobre o noticiário local de rádio em tempos de globalização estão 

diretamente ligadas aos debates sobre as transformações ocorridas no território. 

Vivemos uma renovação nas formas de organização geográfica da sociedade, mas que 

não pode ser relacionada com o fim do território nem a desqualificação dele. “A 

abertura das fronteiras e a homogeneização dos modos de vida reforçam a necessidade 

de estar em algum lugar” (WOLTON, 2004, p.177). 

 

Autores como Haesbaert (2002) e Wolton (2004) reiteram que o território existe 

atualmente com um nível de complexidade muito grande. No mundo globalizado, o 

significado dele deixa de estar vinculado, apenas, à ideia de enraizamento, estabilidade, 

limite, fronteira e fixidez. Passa também a estar ligado aos conceitos de movimento, de 

fluidez e de conexão. O território passa a ser  entendido como resultado da interação 

entre múltiplas dimensões sociais. Com as reestruturações das fronteiras, o local não se 

realiza mais só na lógica de proximidade, mas pela co-presença que ultrapassa limites 

geográficos e dispõe de bases e fluxos informativos comuns, interligados (BOURDIN, 

2001 e ORTIZ, 1998). 

 

Este cenário, de acordo com Haesbaert (2007), coloca o mundo diante de uma realidade 

que não pode ser tratada, na análise da globalização, como desterritorialização, como 

sugerem alguns autores (VIRILO, 1997; BADIE, 1996 apud HAESBAERT, 2007), 

mas, sim, como multerritorialidade:  
Ela é a consequência direta da predominância, especialmente no âmbito do 
chamado capitalismo pós-moderno ou de acumulação flexível, de relações 
sociais construídas através de territórios-rede, sobrepostos e descontínuos, e não 
mais de território zona, que marcam aquilo que podemos denominar 
modernidade clássica territorial-estatal. O que não quer dizer, em hipótese 
alguma, que essas formas mais antigas de território não continuam presentes, 
formando um amalgama complexo com as novas modalidades de organização 
territorial (HAESBAERT, 2007, p. 338).          

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010 

 

 4 

Para Haesbaert (2007), as transformações oriundas da globalização trouxeram a 

exacerbação da possibilidade, que sempre existiu, mas nunca nos níveis 

contemporâneos, das pessoas experimentarem diferentes territórios ao mesmo tempo, 

reconstruindo constantemente o delas. O mundo moderno “estaria cedendo lugar ao 

mundo das múltiplas territorialidades4 ativadas de acordo com os interesses, o momento 

e o lugar em que nos encontramos” (p.337).   

 

Ao se discutir as mudanças na organização geográfica da sociedade, é preciso pontuar 

as alterações relacionadas também com as percepções do conceito de lugar, sob ponto 

de vista da ciência da geografia. Neste estudo, faz-se necessário discutir esse conceito e 

os debates que o tangem diante das transformações impostas pelo atual contexto. A 

discussão é considerada chave já que o local, referência para o que o jornalismo 

denomina de notícia local, se aproxima da definição de lugar, sob o ponto de vista da 

geografia e de outras ciências.  
 

O lugar é produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido por 
relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a construção 
de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela história e cultura 
civilizatória produzindo a identidade, posto que é aí que o homem se reconhece 
porque é o lugar da vida (CARLOS, 1993, p.29 ). 

 

A autora destaca, ainda, que o sujeito pertence ao lugar como este a ele, pois a produção 

do lugar liga-se indissociavelmente à produção da vida: “No lugar emerge a vida, pois é 

aí que se dá a unidade da vida social. Cada sujeito se situa num espaço concreto e real 

onde se reconhece ou se perde, usufrui e modifica, posto que o lugar tem usos e sentidos 

em si” (CARLOS, 1993, p. 29).  

 

Assim como outras mudanças já citadas, cada vez mais nos distanciamos da ideia do 

lugar visto apenas como um ponto no mapa. O lugar, enquanto noção geográfica, 

transformou-se porque ganhou vários conteúdos.  Hoje, “significa dizer que a ótica da 

simultaneidade mais do que determina a natureza do lugar, esclarece a articulação entre 

diversos lugares do globo” (CARLOS, 1993, p.32.).  Segundo o mesmo autor, as novas 

conformações do lugar chegam a dar a entender que as bases territoriais foram perdidas: 

                                                
4 “A territorialidade  está intimamente relacionada  a como as pessoas usam a terra, como organizam o espaço e como 
dão significado ao lugar” (SACK, 1986, p.2).  
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“os novos processos de produção e de troca se dão hoje de outra forma no espaço num 

momento em que as vias de transportes e de comunicações mudam radicalmente sua 

configuração” (p.29). 

 

Augé apud Camponez (2002) lembra que o espaço sofreu mudanças e hoje existem 

territórios na realidade dos fatos do terreno e territórios na realidade dos imaginários, 

individuais e coletivos. Para o autor, das novas noções de espacialidades nasceram 

novas noções de lugar, entre elas a de “não lugar”, que emerge como um território 

especializado, um espaço fluído. O não lugar “defini-se essencialmente como uma 

forma de viver o espaço, expurgado da espessura relacional, histórica e temporal, que 

caracteriza o lugar tal como é concebido tradicionalmente pela antropologia” (p. 48).   

 

3. Jornalismo de proximidade  

A imprensa local tem sido conceituada como aquela que retrata a realidade regional ou 

local, trabalhando a informação de proximidade, que expressa as especificidades de uma 

dada localidade, os acontecimentos de uma determinada região e os diferentes pontos de 

vista, a partir dos cidadãos, das organizações e dos diferentes segmentos sociais. 

Peruzzo (2005, p.78) explica que “a mídia de proximidade caracteriza-se por vínculos 

de pertença, enraizados na vivência e refletidos num compromisso com o lugar e com a 

informação de qualidade”. Sendo assim, o meio de comunicação local tem, 

teoricamente, a possibilidade de mostrar, melhor que qualquer outro, a vida em 

determinadas regiões, municípios, cidades, vilas, bairros, zonas rurais, comunidades, 

etc. Para Camponez (2002, p.19), a imprensa local se difere da dita nacional “pela sua 

forte territorialização e dos seus públicos, a proximidade face aos agentes e às 

instituições que dominam esse espaço”.   

 
 

A discussão sobre as mudanças na relação da sociedade com o território, já apontada 

neste estudo, é retomada na área da comunicação. Então, quando se fala em mídia local, 

jornalismo de proximidade, levanta-se atualmente o debate sobre que proximidade é 

essa, em tempos em que esse conceito pode ser, às vezes, muito relativo. Autores como 

Jean-Marie Launay apud Camponez (2002) defende que a informação local é aquela 

que cobre a vida de bairros urbanos, associações e cidades de menor dimensão. 

Constitui-se por notícias que dizem respeito a uma área geográfica delimitada e restrita. 
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Segundo o mesmo autor, o conceito de proximidade pode ser explorado a partir de 

diferentes perspectivas, mas, quando se trata de mídia local e regional, ele se refere aos 

laços originados pela familiaridade e pela singularidade de uma determinada região, que 

possuem muita relação com a questão do locus territorial. 

 

Já na proposta de Camponez (2002), o conceito de proximidade na comunicação resulta 

de uma geometria variável, cujo enfoque está mais em uma “geometria da identidade, 

com tudo o que isso implica de criação e recriação, do que em uma identidade 

geográfica propriamente dita” (p.128). Como o autor destaca, “a proximidade não se 

mede mais em metros. [...] Devemos estar preparados para conceber a produção de 

conteúdos que, embora longe de nossas casas, nos são próximos” (p.129).  O local 

referido é mais que o geográfico, pode ter bases culturais, ideológicas, idiomáticas, de 

circulação da informação, de identidades histórias culturais ou de proximidade de 

interesses.  

  

Caminha-se para a discussão de uma definição de mídia de proximidade dos chamados 

“tempos líquidos”, retomando Bauman (2007), como aquela que, mesmo longe, pode 

estar perto e que nem sempre tem ligação somente com as raízes, com a identidade 

substância, mas também com a identidade construto (que pode dissolver-se 

rapidamente). Seguindo essa lógica, o “não lugar” de Auge (1994), espaço só de 

interesses e não físico, também pode gerar informações de proximidade. 

  

Camponez (2002) deixa claro, no entanto, que a geografia tem um papel estruturante na 

definição da informação local. A implantação estrategicamente localizada de um 

veículo circunscreve, naturalmente, o seu âmbito de ação. Por isso, continuam sendo 

importante as empresas locais ou com laços locais fortes. Elas ainda são as que têm 

mais condições de responder à expectativa de informações de real interesse para os 

ouvintes que querem saber mais sobre o seu território de origem e outros que ele tem 

construído em espaços que não são fixos.  
Essa proximidade da comunidade de lugar, criada na partilha de valores de um 
território é também geradora de formas comunicacionais característica de que a 
imprensa regional e local é um exemplo. E isso faz a diferença entre o órgão de 
comunicação “da terra” e os outros: os de outras regiões, os nacionais, os além 
fronteiras (CAMPONEZ, 2002, p.20).  
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Os veículos verdadeiramente locais vão continuar fazendo a diferença, mas com uma 

parte do olhar voltada para o locus e a outra para o mundo e suas múltiplas conexões. 

Olórtegui (1996, p.34), lembra que as inter-relações entre local-regional-global 

permitem entender “as formas de um mercado informativo que trabalha com um 

imaginário desterritorializado, mas que precisa está totalmente conectado a imagens 

territorializadas e reivindicadoras da realidade local”. Os veículos de comunicação 

local/regional permanecem ligados à comunidade lugar, mas sem desconsiderar a “não 

lugar”. O local e o global deixam de ser reconhecidos como extremos que se opõem e 

passam a ser vistos como espaços que interagem, ainda que, às vezes, de forma 

desequilibrada. Camponez (2002) lembra que o local não pode ser visto como a última 

esperança diante dos problemas levantados pela cultura e pela comunicação de massa. 

“O local é o lugar de compromissos comunitários, que tanto podem direcionar-se para 

as denominadas comunidades de lugar como para as lógicas globais mais 

desterritorializadas”(p.20).  

 

4. Noticiário local de rádio  

As origens do termo rádio de proximidade são francesas. Esta forma de abordar o 

veículo comercial local tem como pedra fundamental o conceito da proximidade entre a 

rádio e o seu ouvinte. Para estabelecer essa conceituação, de acordo com Wedell (1991 

apud Vasques, 2004), é necessário estabelecer duas categorias fundamentais: a 

geográfica e a cultural. A presença de uma delas, ou de ambas, é condição fundamental 

para classificar uma rádio como sendo de proximidade. A categoria geográfica deve ser 

entendida como a localização da própria estrutura física da emissora radiofônica. 

Quanto mais perto de sua audiência estiver localizada a rádio, mais ela será objeto de 

interesse de seus ouvintes. Já a proximidade cultural significa ter uma mesma origem 

social e cultural da população, não sendo estranha a ela. No rádio, assim como em 

outras mídias, o investimento nos acontecimentos de proximidade é uma aposta na força 

dos laços identitários. As informações locais dotam o morador de um diferencial em sua 

rotina. Para Montesinos Civera (2003, p. 91), "a chave está em se conseguir com a 

proximidade tudo o que os demais oferecem com conteúdos".   

 

No caso do rádio, torna-se evidente concluir que nenhuma rede consegue consolidar, de 

fato, audiência geral por meio de uma programação única para um país inteiro, 

sobretudo com as diferenças culturais do Brasil. Para respeitar a aspiração popular por 
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conteúdos de proximidade é preciso pensar em produções jornalísticas regionais.  

Peruzzo (2005) lembra que mídia local se ancora na informação gerada dentro do 

território de pertença e de identidade em uma dada localidade ou região, mas, no 

entanto, não é monolítica. Cada veículo, dependendo da sua política editorial, tem uma 

inserção mais ou menos comprometida localmente. Camponez (2002) completa este 

raciocínio garantindo que a inserção local pode ocorrer com o propósito de esmiuçar a 

região ou simplesmente para valer-se de algumas coisas do local, mas sem desvincular-

se de vocações nacionais. Neste caso a inserção caracteriza-se como semi-local e a 

empresa de comunicação se integra mais como estratégia de ampliação do mercado do 

que por vocação regional. 

 

O sistema de redes, por um lado, contribuiu para a modernização do rádio na medida em 

que favorece a especialização em algumas áreas. Mas o principal problema das redes é 

que, ao abrangerem regiões as mais diversas, não mantêm identificação com as 

comunidades locais, ignoram sua cultura e têm dificuldade para discutirem seus 

problemas.  A grande pergunta que fica é: como falar a língua de todos?   

 

Tomando como exemplo Minas Gerais, podemos identificar essas tendências nas 

implantações das sucursais regionais das emissoras all news, CBN e Band News, no 

Estado.   As duas redes nacionais contam com produções locais em Belo Horizonte, mas 

enquadradas dentro de um padrão nacional.  Apesar da produção regional, as emissoras 

tendem a não desenvolver laços fortes com o território mineiro. Caparelli (1982) explica 

cenários como este de Minas, no qual as redes não conseguem ser verdadeiramente 

regionais. Para o autor, o grande limitador é a falta de autonomia: “Na verdade, o que 

ocorre é que tais redes dependem basicamente dos programas gerados pelas redes 

nacionais, que transmitem em cadeia ou retransmitem posteriormente” (p.94). 

 
5. A pesquisa  

O objetivo geral desta pesquisa foi conceituar noticiário local de rádio a partir dos 

próprios ouvintes e avaliar a importância que ele dá para esse tipo de informação. 

Primeiramente, foram buscadas definições dos ouvintes de rádio para local e noticiário 

local. Como objetivo específico, tentou-se identificar possíveis relações entre as rádios 

locais e o reforço dos laços de seus ouvintes com o território.  
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O referencial teórico metodológico utilizado foi embasado em metodologias qualitativas 

e quantitativas. A intenção foi a de garantir um caráter de complementaridade 

metodológica na busca pelo entendimento em profundidade do fenômeno em curso. A 

união das duas metodologias, neste trabalho específico, foi observada como a melhor 

forma de levantamento e tratamento dos dados obtidos sob a ótica da teoria que sustenta 

esta pesquisa. 

 

Para conseguir o que se objetivava, foram investigados ouvintes da Rádio Itatiaia, rede 

de rádio mineira, de propriedade particular, sediada em Belo Horizonte. A emissora tem 

um histórico de investimentos em produção local de jornalismo e conta com expressiva 

audiência no Estado, quando se trata de analisar rádios com perfil jornalístico. São cerca 

de 1.800.000 ouvintes diferentes por mês ouvindo a Rádio Itatiaia AM/FM (IBOPE, 

2009). As duas características, audiência e produção jornalística, portanto, a qualificam 

para este estudo. A Rádio Itatiaia, fundada em 1952, conta com programação baseada 

no tripé esporte, jornalismo, e prestação de serviços, apresentando o perfil news talk3, 

segundo Howard et al (1994). A rádio - transmitida, simultaneamente, em AM (610) e 

FM (95,7) - opera com 100 KW, cobrindo um raio de 200 quilômetros. Formada por 

uma rede de seis emissoras próprias e 51 estações afiliadas, que captam as transmissões 

via satélite e as retransmitem para sua região, a Itatiaia atinge cerca de 760 municípios 

mineiros, do total de 853. A emissora também pode ser ouvida em tempo real na 

internet pelo endereço www.itatiaia.com.br. 

 

Na primeira etapa, de recolhimento de dados para análise quantitativa, a pesquisa 

trabalhou com ouvintes da Rádio Itatiaia por meio de um questionário. Os dados foram 

coletados pela internet.  Um questionário ficou disponibilizado em uma página da web, 

www.pesquisaradioitatiaia.com.br, desenvolvida especialmente para o trabalho. Os 

ouvintes foram acionados e convidados a participar por meio de convites feitos por 

locutores da emissora, entre os dias 1º e 10 de junho de 2009.  

 

O questionário disponibilizado na internet, com 35 questões ao todo, foi dividido em 

três grandes eixos. O primeiro deles - com onze perguntas - era voltado para definição 

do perfil socioeconômico do participante. O segundo, por meio de 12 questões, 

procurava entender melhor a relação do pesquisado com o veículo rádio e com a 

emissora estudada nesta pesquisa, a Rádio Itatiaia. Na terceira e última etapa foram 
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feitas mais doze perguntas para investigar a relação do ouvinte com a notícia e com a 

notícia local. 

 

Na abordagem quantitativa da pesquisa, que usou como instrumento de coleta de dados 

o questionário, foram registradas 454 participações válidas. Do total, 394 são moradores 

de Belo Horizonte e demais municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH5), 42 do interior de Minas Gerais, sete de outros Estados e cinco do exterior. A 

amostra se ateve, no entanto, principalmente aos moradores de Belo Horizonte e Região 

Metropolitana. São ouvintes de maioria masculina, 65% dos pesquisados. Dos 

respondentes, 48,7% estão dentro da faixa de 30 a 49 anos e 28,9% estão no grupo que 

reúne pessoas com idades entre 50 e 69 anos.  Entre os pesquisados 79,7% são 

ocupados, sendo que a grande maioria da amostra é de trabalhador formal, 50%; 66,5% 

moram em Belo Horizonte e 33,5% na Região Metropolitana de Belo Horizonte;  47,7% 

têm entre o ensino médio completo e o superior incompleto. A amostra conta com 

82,5% dos respondentes com pelo menos ensino médio completo. 

 

Os dados obtidos nesta primeira parte da pesquisa foram tratados estatisticamente e, a 

partir de análise aprofundada do estudo do perfil e opiniões dos ouvintes foi montado 

um roteiro de entrevista em profundidade. Para investigar mais a fundo, principalmente, 

a relação do pesquisado com o local e com o noticiário local de rádio foram aplicadas, 

em um segundo momento, entrevistas semiestruturadas. Dentre os participantes da 

primeira fase, foram escolhidos dez ouvintes que compartilham o máximo de 

características comuns com o perfil geral da amostra estudada, tais como nível de 

escolaridade, condição social e ocupação. Diante da interface das duas fases da 

pesquisa, e do caráter de complementaridade de ambas, a discussão dos resultados foi 

unificada como mostra a conclusão a seguir.  

 

6. Conclusão da pesquisa  

O principal objetivo deste trabalho foi investigar a importância que o ouvinte da 

atualidade dispensa ao denominado noticiário local de rádio. Para atingir este objetivo, 

primeiramente, fez-se necessário compreender, dentro do contexto da globalização, o 

                                                
5 Para facilitar a redação e a leitura, a partir daqui a expressão RMBH será referida aos municípios da região com 
exceção de Belo Horizonte. Ou seja, a metrópole Belo Horizonte, neste trabalho, será segmentada analiticamente 
entre o município polarizador da região (Belo Horizonte) e os demais municípios circunvizinhos, aqui englobados no 
termo RMBH.  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010 

 

 11

que o ouvinte de rádio pesquisado considera ser local e noticiário local. Só depois, a 

partir da conceituação dos próprios ouvintes, foi possível entender qual é a relação que 

ele estabelece, nos dias atuais, com esse tipo de noticiário.  

 

Na busca por quais seriam os limites da mídia de proximidade no rádio, em tempos de 

globalização e seus reflexos, ficou constatado que a maioria dos ouvintes pesquisados 

observou como local o lugar onde ele mora, trabalha, estuda, transita e se relaciona no 

dia-a-dia. É o lugar definido por Carlos (1996, p.16) como aquele “passível de ser 

sentido, pensado, apropriado e vivido através do corpo”. Para a maioria dos 

respondentes de Belo Horizonte e Região Metropolitana, seleção principal deste estudo, 

local é, no mínimo, a cidade onde ele vive e (34,8%), no máximo, ela e o entorno dela, 

os municípios vizinhos, (27,2%). Poucos acham que local é o bairro onde moram, por 

exemplo. Na amostra é também minoria os que possuem como referência de local a 

região do Estado onde vivem, o Estado de Minas Gerais em si ou as fronteiras além 

dele.  

 

Quanto à definição do ouvinte de rádio para a abrangência do noticiário local, o 

raciocínio foi bem parecido com o que apontou o que é local para a maior parte dos 

ouvintes pesquisados. Mais de 40% dos pesquisados disseram que notícia local é aquela 

que se refere, principalmente, à RMBH. O segundo maior grupo apontou que notícia 

local é sobre a cidade onde vive, 37,8%, o que, no caso desta seleção, significa o 

município de Belo Horizonte ou algum da Região Metropolitana. Somente 1% da 

amostra de pesquisados de Belo Horizonte e RMBH relacionou notícia local ao Estado 

de Minas Gerais. 

 

Apesar do contexto de mídia globalizada, os ouvintes de rádio pesquisados 

demonstraram dar grande importância para as notícias que eles definiram como locais – 

as que têm como limite a RMBH - mostrando que, seguindo uma hierarquia, essas são 

as que, normalmente, recebem mais atenção em um primeiro momento.  Já depois de 

saber o que está ocorrendo bem perto, o ouvinte quer ter conhecimento de noções 

gerais, panoramas nacionais e mundiais de onde eles estão situados, mas principalmente 

por meio de notícias de acontecimentos que podem vir a afetá-lo. 
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Este estudo mostrou, ainda, que os ouvintes de rádio pesquisados não tratam as notícias 

locais sempre como as prioritárias. A tendência que pode ser observada nesta pesquisa é 

a de crescente e expressivo interesse dos pesquisados por notícias que exerçam 

influência sobre a vida dele, independentemente do lugar de origem ou acontecimento 

do fato. Portanto, o que o ouvinte parece buscar é a conexão das notícias com a sua 

vida. Quando essas lhes são próximas, a relação com as vivências cotidianas são mais 

fáceis de serem estabelecidas de forma imediata. No entanto, cada dia mais, as pessoas 

possuem noção de que não é só o que está próximo que pode impactar suas vidas. 

 

Parece certo que o ouvinte de rádio atualmente dá grande importância para o noticiário 

local, mas é preciso saber que esse interesse parte, cada dia mais, de um sujeito inserido 

dentro de um mundo global.  Há evidências de que faz parte da realidade do pesquisado 

a consciência de estar em um mundo interligado, com rebatimentos de fatos de várias 

partes do planeta em suas ações cotidianas. É interessante destacar que os pesquisados 

mostraram possuir, de forma mais clara, a ideia de fronteiras geográficas e 

administrativas para definição de local e do que consideram ser notícia local. Mas as 

fronteiras deixam de ser tão determinantes quando se trata de dar importância para uma 

notícia. A lógica parece ser a de atribuição de maior importância para o que pode gerar 

reflexos primeiramente no dia-a-dia de cada um. Quando se fala em notícias relevantes, 

as pessoas pensam nas que possuem relação com a vida delas e parece ficar cada vez 

mais explícito que isso não é necessariamente sempre o que fisicamente mais próximo. 

O raciocínio que parece se destacar é o que de que se vai servir para mim pode ser de 

onde for, como contou uma das entrevistadas.  

   

Diante de tudo isso, este estudo concluiu que é relevante se ater às necessidades desse 

ouvinte dos tempos atuais. A mídia de proximidade sofreu alterações. Ela é aquela que 

tem fortes laços com o território, concebida com características de ter vínculos de 

pertença enraizados na vivência e refletidos num compromisso com locus territorial, 

mas pode também conviver com outra fluida. O noticiário considerado como local está 

situado dentro deste contexto principalmente se conjugado com uma realidade global.   

 

Levando em consideração a proposta de Haesbaert (2007) de analisar o atual contexto 

de relação com o território como a exacerbação da possibilidade de experimentar 

diferentes territórios ao mesmo tempo, reconstruindo constantemente o nosso original, a 
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mídia de proximidade também deverá levar em consideração essa perspectiva da 

multerritorialidade. O jornalismo de proximidade, dentro desta lógica, deve considerar 

um público que no seu território reconstrói outras espacialidades vividas em espaços 

mais fluidos. A comunicação também se adapta ao processo que a globalização 

desencadeou levando as sociedades a reconstruírem territórios sobre novas bases.  

 

Parece ser necessário analisar a possibilidade de um novo olhar sobre o jornalismo 

local, levando em consideração a geometria da identidade, definida por Camponez e já 

discutida neste estudo. Numa época em que a própria proximidade é rediscutida, 

podemos dizer que uma emissora de rádio local, em tempos de globalização, pode 

trabalhar, a partir de onde está inserida, notícias que estão longe fisicamente, mas, ao 

mesmo tempo, perto do cotidiano fluido do seu público ouvinte. São os conteúdos que, 

mesmo estando longe, podem ser próximos.   

 

A pesquisa também mostrou que os ouvintes do mundo global ainda estabelecem 

relação muito forte e duradoura com emissoras como a pesquisada, a Rádio Itatiaia, com 

as quais eles estabelecem esta relação de proximidade. Camponez (2002) lembra que as 

emissoras locais com laços locais fortes ainda são as que mais possuem condições de 

responder à expectativa de informação de real interesse para os ouvintes que querem 

saber mais sobre o seu território de origem e outros que ele tem construído em espaços 

que não são fixos. 

 

Os veículos com características locais vão continuar fazendo a diferença, portanto, mas 

com uma parte do olhar voltada para o locus e a outra para o mundo e suas múltiplas 

conexões. Os veículos de comunicação local precisam permanecer ligados à 

“comunidade lugar”, mas sem desconsiderar a “não lugar”. O local e o global, como 

destacou Olórtegui (1996), deixam de ser reconhecidos como extremos que se opõem e 

passam a ser vistos como espaços que interagem, ainda que de forma desequilibrada, às 

vezes.  
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