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RESUMO 
 
Esta pesquisa, intitulada “Promoção da cidadania pelas rádios comunitárias do ABCD 

Paulista, sob desafios e enfrentamentos políticos”, estuda 11 rádios comunitárias 

autorizadas pelo Ministério das Comunicações para funcionamento no Grande ABCD 

Paulista. Na região, cinco cidades das sete ali existentes abrigam rádios comunitárias, 

como Diadema (rádios “Navegantes” e “Nova Diadema”); Mauá (rádios “Mauá” e “Z”); 

Ribeirão Pires (rádio “Pérola da Serra”); Rio Grande da Serra (rádio “Esplanada”) e São 

Bernardo do Campo (rádios “Lírio dos Vales”, “Nova Riacho”, “Paraty”, “Princesa” e 

“Represa”). As outras duas cidades daquele território, Santo André e São Caetano do Sul, 

não registram emissoras comunitárias autorizadas para funcionamento. O objetivo deste 

estudo é o de revelar o perfil das mencionadas emissoras; a contribuição que oferecem 

aos processos da promoção de cidadania e inclusão social; seus problemas operacionais 

estruturais para sobrevivência e reações para superação. A metodologia utilizada consiste 

em pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas, visitas às rádios e estudo de 

programação. Estudou-se o histórico da região; os conceitos de cidadania; participação; 

radiodifusão comunitária e a própria trajetória das emissoras. Na sequência, houve a 

consulta em instituições oficiais para o conhecimento das rádios comunitárias autorizadas 

para funcionamento no ABCD. Posteriormente, seguiu-se a pesquisa com várias visitas 

de observação. As entrevistas tiveram características semiestruturadas com os radialistas 

e demais depoentes para este trabalho, especialistas na presente temática. Concluiu-se que 

existem inúmeras dificuldades que as 11 emissoras comunitárias do ABCD Paulista 

enfrentam para conseguir manter as rádios funcionamento. A manutenção das 

dificuldades se dá principalmente pela força da legislação responsável por tal segmento 

radiofônico comunitário, que o impede de obter apoio comercial e patrocínios. 

 
 
Palavras-chave: Rádio comunitária. Cidadania. Região do ABCD Paulista. Radialistas. 

Enfrentamentos políticos. Lei 9.612/98. 
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SUMMARY 

 
This research, entitled "Promotion of citizenship through community radios of Grande 

ABCD Paulista, under challenges and political confrontations," studies eleven 

community radios authorized by the Ministry of Communications for the Grande ABCD 

Paulista. In the region, five cities, of the seven existing houses there community radios, 

as in Diadema (radios “Navegantes” and “Nova Diadema”); in Mauá (radios “Mauá” and 

“Z”); in Ribeirão Pires (radio “Pérola da Serra”); in Rio Grande da Serra (radio 

“Esplanada”) and in São Bernardo do Campo (the radios “Lírio dos Vales”, “Nova 

Riacho”, “Paraty”, “Princesa” and “Represa”). The other two cities of that region, Santo 

André and São Caetano do Sul, community stations are not authorized to register and 

there is none functioning. The aim of this study is to reveal the shape of the mentioned 

broadcasters; the contribution they provide to the promotion of citizenship and social 

inclusion; their structural operational issues for survival and actions to overcome these 

issues. The methodology used consists of bibliographic research, desk research, 

interviews, visits to the radios and programming study. It was studied the history of the 

region; the concepts of citizenship; participation; community broadcasting and the 

trajectory of the broadcasters. As a result, there was a query on official institutions for 

knowledge of community radios operating with permission in Grande ABCD Paulista. 

Later, followed the search several observation visits. The interviews had semi-structured 

features with the broadcasters and other subjects for this job, experts on this theme. It was 

concluded that there are numerous difficulties that the eleven community stations from 

Grande ABCD Paulista face to be able to keep operating radio stations. Maintenance of 

troubles occurs primarily by the force of legislation responsible for such community radio 

segment, which prevents you from getting commercial support and sponsorship. 

 
 
Keywords: Community radios. Citizenship. Grande ABCD Paulista region. Broadcasters. 

Political confrontations. Law 9.612/98. 
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RESUMEN 
 
Esta investigación, titulada "Fomento de la ciudadanía a través de las once radios 

comunitarias del Grande ABCD Paulista, en desafíos y enfrentamientos políticos," 

estudios de once radios comunitarias autorizadas por el Ministerio de Comunicaciones 

para la región del Grande ABCD Paulista. En la región, cinco ciudades, de las siete 

existentes cuentan con radios comunitarias, como en Diadema (radios "Marines" y 

"Nueva diadema"); en Mauá (Mauá "radios" y "Z"); en Ribeirão Pires (radio "Perla de la 

sierra"); en Rio Grande da Serra (radio "Terraza") y São Bernardo do Campo (radios 

"Lirio de los valles", "Nueva corriente", "Paraty", "Princesa" y "Presa"). Las otras dos 

ciudades de ese territorio, Santo André y São Caetano do Sul, las radios comunitarias no 

están autorizadas y no funcionan. El objetivo de este estudio es revelar el perfil de los 

organismos de radiodifusiones mencionadas, la contribución que prestan a la promoción 

de la ciudadanía y la inclusión social; sus problemas estructurales de funcionamiento para 

la supervivencia y las acciones para superar los mismos. La metodología utilizada 

consiste en investigación bibliográfica, la investigación documental, entrevistas, visitas a 

las radios y estudio de programación. Se estudió la historia de la región; los conceptos de 

ciudadanía; participación; radiodifusión comunitarias y la trayectoria de los organismos 

de radiodifusión. Como resultado, hubo una consulta en las instituciones oficiales para 

conocimiento de radios comunitarias que operan con permiso para el Grande ABCD 

Paulista. En la secuencia, se siguió la investigación con varias visitas de observación. Las 

entrevistas tuvieran características semi-estructuradas con los locutores de radio, 

radiodifusores y otros testigos para este trabajo, personas expertas en este tema. Se 

concluyó que hay numerosas dificultades que las once radios comunitarias enfrentan para 

mantener las radios en funcionamiento en el Grande ABCD Paulista. Las dificultades 

persisten, principalmente por la fuerza de la ley responsable de dicho segmento de radios 

comunitarias, que impide que las radios puedan buscar apoyo y patrocinio empresarial. 

Palabras clave: Radio Comunitaria. Ciudadanía. Región del Grande ABCD Paulista. 

Organismos de radiodifusión. Locutores de radio. Radiodifusores. Enfrentamentos 

políticos. Ley 9.612/98. 
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INTRODUÇÃO 
 

A região do Grande ABCD Paulista, no estado de São Paulo, é composta de sete cidades: 

Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul. Constitui-se numa das mais importantes regiões do Brasil, 

com reconhecimento internacional, por vários aspectos. Inicialmente, pelo fator histórico 

de sua formação, a partir de 1550, com destacada ação do bandeirante português João 

Ramalho (1483-1580). Ele desbravou o planalto de Piratininga, que passou 

posteriormente a ter o nome de Santo André da Borda do Campo. Tornou-se uma vila em 

1553. Essa origem, aliada à proximidade com a Baixada Santista, possibilitou os 

processos de importação e exportação, atraiu imigrações à localidade e incentivou a 

exploração de mão de obra, com destaque para o comércio de café. A seguir, a formação 

das cidades daquele território terá considerável desenvolvimento com a instalação de 

indústrias internacionais, mais precisamente a partir da segunda metade do século XX, 

que contará com montadoras de automóveis, predominantemente em São Bernardo do 

Campo. Foram incluídos ramos de empresas e fábricas metalúrgicas nos demais 

municípios da região. Tal situação provocará a organização de classes operárias que se 

viam exploradas pela abusiva jornada de trabalho em precárias condições, ausência de 

benefícios e baixos salários. A conscientização daquela classe trabalhadora a levará a 

organizar-se  em movimentos sindicais, fazer greves, criar conflitos em anos de entraves 

– que terão, nas décadas de 1970 e 1980, dimensões as quais atrairão para a região os 

olhares da política nacional, com repercussões internacionais. 

 
Do contexto de lutas, surgem atores sociais que, em ações distintas mas com objetivos 

comuns, coincidentemente se encontrarão numa outra movimentação política. São eles 

os formadores das rádios comunitárias do ABCD os quais, na atmosfera que paira 

naquela   localidade,    mantêm   a   ideia   de   igualdade,   promoção   da   cidadania 

e democratização da comunicação. São essas as motivações para a criação das rádios 

comunitárias ali existentes. Elas, nas lembranças de seus gestores e nas marcas trazidas 

na memória, revelam a persistência em manter tais projetos radiofônicos os quais, em 

pleno início do século XXI, são descritos na Constituição Brasileira, vigente desde o ano 

de 1988, principalmente no 5º artigo – com ênfase nas garantias e nos direitos 

fundamentais dos cidadãos brasileiros, com destaque aos direitos à igualdade. Eles, 

porém,  ainda sofrem para manter um trabalho comunitário de rádio razoável. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9_da_Borda_do_Campo
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A região do ABCD possui 11 rádios comunitárias legalizadas, que foram investigadas 

para esta pesquisa, desenvolvida a partir de questionamentos sobre o trabalho que 

realizam para a inclusão social e a cidadania. Tais emissoras são: “Navegantes” e “Nova 

Diadema”, em Diadema; “Z” e “Mauá FM”, em Mauá; “Pérola da Serra”, em Ribeirão 

Pires; “Esplanada”, em Rio Grande da Serra; “Lírio dos Vales”, “Nova Riacho”, “Paraty 

FM”, “Princesa FM” e “Represa FM”, em São Bernardo do Campo. No ABCD, existe 

somente uma emissora de rádio comercial, com sede local na frequência AM 1570 

(“Rádio ABC”), na cidade de Santo André. Assim, as rádios comunitárias têm um papel 

importante na radiodifusão local. Apesar do reconhecimento como território próspero por 

órgãos como a ONU e do elevado PIB no interior dos municípios que compõem o 

ambiente aqui estudado, registram-se ali antagonismos. Contam com dois milhões e 

seiscentos mil habitantes, de acordo com dados do IBGE. Eles se dividem em áreas 

urbanizadas às margens de áreas importantes de preservação ambiental e mananciais. Ao 

lado da riqueza há uma população empobrecida, formada por seiscentas mil pessoas, às 

quais as rádios comunitárias se dirigem, a fim de contribuir para a promoção da cidadania. 

Com esse desafio, os radiodifusores comunitários que se lançam na busca por auxílio para 

a manutenção das emissoras revelam inúmeras dificuldades. Demonstram ressentimentos 

ante a ausência de apoio do poder público, sobretudo o federal, numa clara referência aos 

últimos quatro mandatos presidenciais, pelo fato de eles terem tido forte base aliada e de 

apoio daquela região. 

 
O presente trabalho colocou os seguintes questionamentos: como as rádios comunitárias 

contribuem para a promoção da inclusão social e da cidadania população do ABCD? 

Sobre o ressentimento político dos radialistas comunitários com o governo federal pela 

ausência de apoio, quais são os projetos e os formatos para a sobrevivência das emissoras 

em questão? A temática sobre rádios comunitárias é polêmica nas emissoras no Brasil. É 

o que pode ser observado ao analisar as pautas sobre o assunto na chamada grande 

imprensa, como ocorre com os meios de comunicação comerciais. As rádios 

comunitárias, entretanto, são estudadas e difundidas em inúmeros trabalhos e publicações 

nos meios acadêmicos, dada sua importância nos processos de democratização da 

informação assim como outras referências que oferecem em questões como a promoção 

da cidadania, da inclusão social, da participação e da exploração de temas locais em 

comunidades que abrigam estas rádios. 
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Assim, a presente pesquisa justifica-se pelo fato de investigar aspectos da realidade vivida 

nas onze emissoras de rádios comunitárias legalizadas na região do ABCD que, até o 

momento, não figuram como objeto de pesquisa no conjunto em nível de graduação, lato 

e stricto sensu. O estudo proporciona reflexões e outras contribuições a estudiosos, com 

a apresentação de fatores inéditos e pontos diferenciais daqueles possivelmente já 

abordados em outras pesquisas com temas a respeito de rádios comunitárias. É com esta 

disposição que o trabalho evolui. O estudo contribui ainda com as próprias emissoras ao 

resgatar, analisar e sistematizar seus percursos, e registrar a sua importância nos processos 

democráticos que ajudam a promover. 

A região do ABCD está caracterizada como próspera, em reconhecido índice de elevado 

desenvolvimento humano, o “IDH”, registrado pela ONU, como é o caso de São Caetano 

do Sul, cidade indicada nesta referência internacional como a número “um” nesse patamar 

no Brasil. Porém, no interior e no entorno das cidades que compõem o ABCD, nota-se a 

presença e o aumento no número de habitantes vivendo sob condições vulneráveis, em 

construções desordenadas. Além dessa marca, tal parcela do interior sudeste do estado de 

São Paulo é historicamente conhecida por significativos movimentos sindicais, 

resistências a sistemas políticos, conflitos e conquistas deste âmbito. Foram fatos que 

influenciaram a criação das emissoras comunitárias ali instaladas e demandaram e 

continuam demandando reivindicações ao poder público nem sempre atendidas. 

As hipóteses norteadoras deste trabalho são as seguintes: 
 

 A expressão radiofônica local do ABCD cabe às rádios comunitárias. São elas que 

ocupam um espaço comunicativo, na referida região, para difusão de temas locais 

não presentes nas estações radiofônicas comerciais de grande alcance; 

 As rádios comunitárias da região do ABCD, por seus conteúdos com base em 

reportagens e pela participação de ouvintes, auxiliam a promoção da inclusão 

social e o exercício da cidadania, ao enfatizarem problemáticas locais e 

valorizarem iniciativas cidadãs de organização popular e desenvolvimento 

educativo e cultural. 

A pesquisa teve como objetivo geral revelar o perfil de emissoras de rádios comunitárias 

legalizadas da região do ABCD para o entendimento da contribuição que oferecem aos 

processos da promoção da cidadania e da inclusão social, no contexto de enfrentamentos 

políticos e dificuldades operacionais. Como objetivos específicos, seguem: 
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 Analisar a trajetória das emissoras comunitárias do ABCD e seus principais 

enfrentamentos políticos, tendo por base os referenciais históricos de lutas 

operárias na região; 

 Identificar as ações organizativas e políticas que essas rádios comunitárias 

realizam para sua sobrevivência e os rumos que pretendem seguir; 

 Analisar o papel das rádios comunitárias, seus avanços e limites, uma vez situadas 

no contexto de uma região classificada pelo IBGE como o quarto PIB do país, 

mas contando com uma parcela significativa de sua população vivendo em 

condições degradantes; 

 Analisar a programação, os processos de produção de programas e seus 

conteúdos, visando identificar a pauta de cidadania e inclusão social e 

 Verificar o real motivo de existir somente uma estação de rádio comercial numa 

região de destacado índice do PIB, com sede numa única cidade entre os sete 

municípios do ABCD, no caso em Santo André, de modo a entender a importância 

das rádios comunitárias na região. 

 
A metodologia para o desenvolvimento deste trabalho foi composta por diferentes 

estratégias, como pesquisa bibliográfica, entrevistas semiestruturadas, pesquisa 

documental e visitas de observação. Desenvolveu-se uma trajetória com o escopo teórico 

relacionado aos temas históricos, sociais e outros correlatos ao objeto do projeto, partindo 

da pesquisa bibliográfica. Nesta abordagem, foram pesquisadas as rádios comunitárias da 

região do ABCD, destacando-se a caracterização e a legislação das rádios comunitárias 

no Brasil; os aspectos históricos das rádios comunitárias no país e das 11 rádios 

comunitárias do ABCD; as referências de entidades que apoiam essas emissoras de rádios 

comunitárias e as dificuldades que elas enfrentam com órgãos oficiais do Estado; as 

formas de sobrevivências e enfrentamentos políticos para a manutenção e os 

estabelecimentos destas rádios; o contexto histórico da região do ABCD que abriga tais 

rádios; os processos de produção dessas emissoras inserindo os pontos de caracterização 

delas sobre a promoção da cidadania, da inclusão social, da interatividade e de outras 

coberturas por estas realizadas; o relacionamento entre as emissoras do ABCD. 

 
A pesquisa bibliográfica consistiu no estudo e na sistematização dos fundamentos 

teóricos históricos. Para o tema proposto, a bibliografia destinou-se às referências sobre 

cidades da região para conhecimento dos processos de migração e imigração, ampliando 
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assim a informação das ações culturais dos sete municípios mencionados, as referências 

da formação do polo industrial daquela localidade, os fatores de motivação do 

desenvolvimento de movimentos sindicais/grevistas relacionados aos sindicatos 

trabalhistas, assim também o histórico e os processos de produção das rádios comunitárias 

do ABCD. Sobre essas emissoras as obras auxiliaram na exploração e também no 

conceito e na trajetória de semelhante segmento da radiodifusão inserido no contexto das 

referências históricas do surgimento do rádio no Brasil, aos fatores que possibilitaram o 

aparecimento de rádios comunitárias no País. Nessa conceituação e voltando-se ao tema, 

seguiu-se a revelação das ações realizadas por tais rádios, a legislação que rege o serviço 

comunitário de rádio no Brasil e sua convivência com órgãos e entidades vinculadas aos 

projetos dessas emissoras, sejam de apoio, de resistência ou de restrição ao 

desenvolvimento das rádios comunitárias no país. A partir da idéia, é visada a exploração 

pelas referências bibliográficas dos conceitos de cidadania, participação e comunidade e 

outros aspectos da democratização da informação, naturalmente vinculados à temática 

deste projeto. Assim, nesta a fase de trabalho da pesquisa bibliográfica, além do 

acréscimo sobre a base teórica, um dos objetivos pela referência é também adquirir o 

conhecimento de outros processos de investigação similares ao nosso tema. Nesse caso, 

para possíveis aproveitamentos e/ou atualização, mas como principal objetivo e o de 

acrescentar novos indicativos e contribuições de caráter inédito. 

As entrevistas foram semiestruturadas, radialistas foram ouvidos e também especialistas 

na temática. Assim também outros membros atuantes voluntários dos trabalhos realizados 

nestas estações e ouvintes das mesmas emissoras. Nem todos, porém, estão descritos no 

texto da pesquisa, mas subsidiaram conhecimentos e diversas informações para o projeto, 

incluindo entrevistas com representantes ou membros de entidades relacionadas à 

temática do estudo e leituras sobre a atuação de tais instituições, como Abert (Associação 

Brasileira de Rádio e Televisão); Abraço (Associação Brasileira de Radiodifusão 

Comunitária); Aesp (Associação das Emissoras de Rádio de São Paulo); Anatel (Agência 

Nacional de Telecomunicações); Amarc (Associação Mundial de Rádios Comunitárias); 

Associação Católica de Rádios Comunitárias; Comitê pela democratização da 

comunicação de São Paulo; Fórum Nacional pela democratização da comunicação; 

grupos de pesquisa de cidadania e de rádio e mídia sonora da Intercom; Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação;  Ministério das Comunicações 
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e Oboré, instituição que atua com a comunicação popular e apoia projetos de rádios 

comunitárias. 

As visitações às rádios comunitárias da região do ABCD no decorrer desta pesquisa– nos 

anos de 2013, 2014 e 2015 – foram realizadas nas sete cidades do ABCD com a 

utilização do transporte público, ônibus e trem. Em todas as idas aos municípios, houve 

registros fotográficos e de audiovisuais. A observação focou nos expedientes das rádios 

comunitárias e no fluxo e no método de trabalho de suas equipes. Desse recurso seguiu- 

se ao desenvolvimento da pesquisa o método qualitativo, servindo para a apuração dos 

depoimentos dos entrevistados. Buscou-se a base para interpretações da coleta de dados 

oferecidas nos depoimentos. 

Quanto à pesquisa documental, houve o estudo sobre a radiodifusão comunitária da região 

do ABCD em meios impressos, relatórios, projetos, artigos, jornais e revistas, 

relacionadas ao tema, e sites do Ministério das Comunicações e das associações de rádios 

comunitárias. Não foram visitadas somente as hemerotecas sobre as rádios comunitárias 

mas também fontes impressas de fatores que contribuíram para sua formação e 

caracterização histórica e geográfica local. No caso, seguindo as hipóteses, e pelo 

histórico já apurado, aspectos referentes a migração, imigração e movimentos políticos 

sindicais e outros eventos de edificação daquelas localidades. Entendeu-se que tais itens 

fundamentaram a compreensão da criação das rádios comunitárias do ABCD e suas 

caracterizações. 

Do método qualitativo a pesquisa assume diferentes significados no campo das ciências 

sociais, como assinala Neves, 1996, p. 03, que “compreende um conjunto de diferentes 

técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um 

sistema complexo de significados”. Os objetivos oferecidos por Godoy (1995, p. 56), 

sobre a diversidade nos trabalhos qualitativos apontam para o “ambiente natural como 

fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental; o caráter descritivo; 

o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do investigador; 

o enfoque indutivo”. Nesse caso, do método qualitativo desta pesquisa, toma-se como 

base também a referência oferecida por Strauss; Corbin (2004, p. 20), “os dados devem 

consistir de entrevistas e de observações, mas também devem incluir documentos, filmes 

ou gravações em vídeo, e mesmo dados que tenham sido quantificados para outros fins, 

como dados do censo”. 
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Nas atividades da pesquisa qualitativa, o objetivo é também o de perceber as abordagens 

dos apresentadores das rádios comunitárias com os ouvintes, via telefone, e a presença 

de visitantes nas emissoras, além dos fluxos de trabalhos. 

Do caráter científico foi oferecida uma contribuição não somente histórica do ABCD, e 

das rádios comunitárias, mas também reflexiva do ponto de vista do potencial dessas 

emissoras naquela região de significativo destaque e conhecimento nacional e ainda 

consequentemente revelando as técnicas de pesquisa e metodologia utilizada. 

Nesse caso, oferecer ao leitor ou futuro pesquisador, em consulta ao presente trabalho, a 

identificação dos aspectos inéditos e outros já abordados, porém com acréscimos e 

indicativos atualizados, mesmo sobre os temas históricos, por fatos políticos, conhecidos 

e desencadeados ao longo do século XX, principalmente os de maior destaque nos meios 

de comunicação, como os ocorridos nas décadas de setenta e oitenta, em questões 

trabalhistas, tendo o sindicato dos metalúrgicos local, como pauta. 

Entre outros fatores nesta metodologia, buscou-se desenvolver a ideia ou as 

possibilidades de um conhecimento crítico, para discussões em torno de políticas 

praticadas numa sociedade com desigualdades, oferecendo o conhecimento de pontos 

motivadores da formação de rádios comunitárias da região do ABCD. Ainda assim, 

outros desencadeamentos inseridos nas emissoras do segmento para as comunidades 

atendidas pela produção destas rádios, apontar identificações com outros campos da 

realidade social, na exploração das descobertas do universo das rádios comunitárias 

legalizadas do ABCD, por percepções. Seguiram no método da pesquisa os suportes 

teóricos e práticos, como enfatiza Demo (1992, p. 260) sobre como “é importante não 

separar a teoria e a prática, além da forma e o conteúdo. Uma vez assim, explicando que 

a referência bibliográfica e demais pontos desta metodologia, como entrevistas 

semiestruturadas, visitas, observações, pesquisa documental, o método qualitativo e 

outras ações de correlação prática estão entrelaçados, pois o resultado de existirem rádios 

comunitárias na região do ABCD conta com explicações históricas do passado, sobretudo 

o vivido no século XX, entre ditaduras, lutas de classes operárias, sindicalismo, abertura 

política, promulgação de uma Constituinte, promoção da cidadania, criação de uma lei 

para autorização do funcionamento de rádios comunitárias no Brasil entre outros temas 

dessa natureza. 

 
A divisão ocorre em seis capítulos, e o primeiro denomina-se “Indicadores históricos 

do  ABCD: características inspiradoras da comunicação radiofônica comunitária, por 
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participação e cidadania”. Apresenta-se nessa parte um breve referencial histórico da 

formação e também da importância do ABCD a partir do século XIX. Incluem-se 

indicativos da imigração italiana como epicentro da industrialização brasileira, aspectos 

de movimentos sindicais na região e conceitos de cidadania e participação motivadores 

da criação das rádios comunitárias na região. 

 
O segundo capítulo contextualiza ações jurídicas e políticas, históricos da radiodifusão 

no Brasil e conceitos que motivaram a criação das rádios comunitárias no País e no 

ABCD, e contribuições das estações para a promoção da cidadania. Apresenta fatores 

dos desafios e enfrentamentos ante as restrições previstas na legislação para 

funcionamento de tais estações radiofônicas e analisa o papel que esses meios têm para 

ações participativas dos cidadãos. 

 
No terceiro capítulo, são apresentados os históricos das emissoras de rádios comunitárias 

das cidades de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O quarto capítulo 

foi reservado exclusivamente para o perfil das emissoras comunitárias de São Bernardo 

do Campo, pelo fato de aquela cidade abrir cinco emissoras do segmento, local de 

destaque como epicentro de manifestações políticas do ABCD. 

 
O quinto capítulo desta pesquisa destaca o que os radialistas comunitários do ABCD 

esperavam e o que esperam do governo brasileiro, entre concepções e legislação da 

radiodifusão comunitária, com referências e outros conceitos documentais em 

publicações a respeito de situações contraditórias impostas às emissoras comunitárias. O 

sexto e último capítulo são dedicados a revelar as possibilidades tecnológicas para 

radiodifusão comunitária entre embates políticos e comparativos com emissoras 

comerciais, enfatizando alternativas para a sobrevivência desse meio radiofônico. A 

conclusão do trabalho contém posicionamentos do autor e contribuições para a 

valorização do reconhecimento das emissoras comunitárias do ABCD como meios 

fundamentais para a promoção da cidadania. A finalização apresenta atualizações acerca 

do tema entre situações que envolvem o Estado e as rádios comunitárias, no tocante a 

contradições na aplicação da legislação vigente do segmento e ações que os gestores 

pretendem desenvolver em prol da sobrevivência das estações de rádio nos rumos 

possíveis para a promoção da cidadania. 
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Esta pesquisa, sob o título de “Promoção da cidadania pelas rádios comunitárias do 

ABCD, sob desafios e enfrentamentos políticos”, teve a aprovação do Comitê de Ética da 

Universidade Metodista de São Paulo. 
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CAPÍTULO 1 
 
Indicadores históricos do ABCD Paulista: características 

inspiradoras da comunicação radiofônica comunitária, por 

participação e cidadania 

 
 
O referencial histórico do ABCD Paulista aqui apresentado relaciona-se diretamente com 

conceitos de participação, cidadania, ações políticas e trajetória das rádios comunitárias 

no Brasil, entrelaçadas no caminho de conquistas de direitos e da democratização da 

comunicação. Dessa forma, tornam-se indicadores fundamentais para a compreensão do 

desenvolvimento da população que ali vive e dos fatores motivadores da criação de 

emissoras comunitárias na região. Em períodos distintos, constitui-se em um território 

dividido em sete cidades, que evoluem pelos processos imigratórios e migratórios que 

ofereceram força para o trabalho, envolvendo, consequentemente, miscigenação e 

formação de comunidades. Em torno delas, têm-se o crescimento populacional, as 

reorganizações sociais e as reivindicações. Importante pensar na busca de emprego, 

moradia, sustento de famílias, e ao mesmo tempo, nos questionamentos sobre a 

exploração de mão de obra e sua percepção. Isso resulta na espera de salários em justas 

condições de trabalho, que rumam à necessidade de comunicação e expressão, submetidas 

em diversos períodos ao controle do Estado. Eram fases que não contavam com 

legislações trabalhistas de limites de horários de trabalho, faixa etária, proteção contra 

insalubridade, assistência médica, entre outras questões dessa ordem, conquistadas a 

partir de enfrentamentos políticos, com greves e ações participativas geradoras de 

perseguições a trabalhadores, mas que, pelo ambiente coletivo, resultou em conquistas 

pela integração de pessoas a movimentos. Registra-se também na região do ABCD 

Paulista, com dimensões e proporções distintas da situação acima descrita outro processo 

migratório surgido a partir do início da segunda década do século XXI. Ele tem ocorrido 

principalmente em Santo André, com a presença de imigrantes africanos e haitianos. 

Avalia-se que tomar decisões como deixar o local de nascimento ou onde se foi criado é 

difícil, além do caráter emocional. Pela ótica de Santos (1994, p. 56), “em geral, o 

migrante reluta antes de optar pela saída de seu lugar de origem. Não é diante das 

primeiras dificuldades que arruma as malas e vai embora. Tenta, primeiro, manter-se 
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naquele lugar que lhe é familiar, até ser irremediavelmente expulso”. A contribuição de 

Santos (1994, p. 57), prossegue também com indicativos do crescimento populacional de 

cidades do estado de São Paulo (com base em fonte do IBGE, do censo demográfico de 

1980), entre as décadas de setenta e oitenta, que marcam consideravelmente a chegada de 

muitos dos moradores que contribuíram para formar o ambiente onde hoje estão 

instaladas as rádios comunitárias. 

Dois dos municípios do ABCD Paulista, Diadema (que possui as rádios “Navegantes” e 

“Nova Diadema”) e Rio Grande da Serra (com a rádio “Esplanada”) constam da apuração 

da autora (Santos), revelando que, no mencionado período, os números percentuais 

aumentaram conforme a sequência entre os municípios que não pertencem ao ABCD 

como Embu, 18,09%; Carapicuiba, 12, 96%; Diadema, 11,22%; Jandira, 11,17%; 

Francisco Morado, 9,77%; Itaquaquecetuba, 9,58% e Rio Grande da Serra, 9,23%. Da 

mesma fonte (com base também no censo demográfico do IBGE de 1970 e de 1991), o 

autor Santos (1994, p. 57) apresenta a “população residente em 1970, 1980 e 1981, nos 

municípios que mais cresceram na Grande São Paulo nas décadas de setenta e oitenta”. 

São cidades caracterizadas nos anos citados pela carência social e pela distante e difícil 

locomoção via transporte público para o centro da capital paulistana. 

Embu, em 1970 com 18.161 habitantes, em 1980 com 95,764 e em 1991, 
153.893. Taxa de crescimento, entre 1980 e 1991, de 4,40%; Carapicuíba, em 
1970 com 54.907 habitantes, em 1980 com 185.763 e em 1991, 283.183. Taxa 
de crescimento, entre 1980 e 1991, de 3,90%; Diadema, em 1970 com 78.957 
habitantes, em 1980 228.594 com e em 1991, 303.426. Taxa de crescimento, 
entre 1980 e 1991, de 2,60 %; Jandira, em 1970 com 12.490 habitantes, em 
1980com 36.0l7 e em 1991, 62.482. Taxa de crescimento, entre 1980 e 1991, 
de5,13 %; Francisco Morato, em 1970 com 11.210 habitantes, em 1980 com 
28.462 e em 1991, 83.592. Taxa de crescimento, entre 1980 e 1991, de 
10,29%; Itaquaquecetuba, em 1970 com 29.153 habitantes, em 1980 com 
72.779 e em 1991, 164.508. Taxa de crescimento, entre 1980 e 1991, de 
7,69%; Rio Grande da Serra, em 1970 com 8.314 habitantes, em 1980 com 
20.102 e em 1991, 29.836. Taxa de crescimento, entre 1980 e 1991, de 3,75% 
(SANTOS, 1994, p. 57). 

 
 
Na fonte intitulada Migração no Brasil, Santos (1994, p. 57), informa que “No estado de 

São Paulo, algumas cidades apresentaram crescimento populacional relativamente maior 

do que o ocorrido na área metropolitana, o qual só pode ser atribuído às imigrações”. 

Procura por habitação e trabalho para sobrevivência torna-se então um consenso dessa 

população. 
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No ABCD, após décadas de conflitos entre empregados e empregadores (de empresas 

multinacionais), criaram-se ambientes de entendimento de direitos, aplicação e atenção 

para a manutenção dessas e de outras reivindicações com acompanhamento de sindicatos 

em negociações com setores patronais e a contínua ou crônica intenção sobre a 

comunicação comunitária. Segundo Volpato (2014, p. 218), “nota-se, pois, que os 

fenômenos comunicacionais, e aqui, de forma específica, a comunicação popular e 

comunitária, estão intimamente interligados aos processos históricos vividos pelas 

sociedades e até mesmo à capacidade e condições de mobilização das classes populares”. 

Tal situação não difere de históricos de outras regiões do país. Porém, uma das 

peculiaridades do ABCD Paulista recai sobre a concentração pelo êxodo rural, 

principalmente de nordestinos. 

correspondem ao êxodo rural, intensificado a partir de 1930, atingiram o ápice 
na década de 50, com o adensamento demográfico das principais cidades do 
pais. [...] que mais receberam imigrantes, que, em geral, foram expulsos do 
campo e dirigiram-se para essas metrópoles em busca de trabalho e melhores 
condições de vida. Essas pessoas não conseguiam mais ter trabalho garantido 
no campo nem as condições mínimas para sobrevivência, porque perderam a 
propriedade ou a posse. Outros, ainda, que não possuíam terras para plantar, 
trabalhando para terceiros, perderam o emprego e, não conseguindo outro, 
foram obrigados a sair para encontrá-lo em novo lugar, geralmente nas 
grandes metrópoles. A situação relatada aqui corresponde a um fenômeno 
clássico da formação do capitalismo: a criação de uma força de trabalho 
urbana, isto é, de trabalhadores disponíveis para a indústria e para o setor de 
serviços que tende a se desenvolver paralelamente ao desenvolvimento 
industrial (SANTOS, 1994 p. 30). 

 
 

A urbanização das cidades brasileiras no século XX, a instalação de indústrias, 

principalmente a partir dos anos cinquenta, fará trabalhadores trocar a enxada nas 

plantações, para utilizá-la nas construções de edifícios, ou mudar do solo do campo para 

o piso de fábricas. É uma situação de desprendimento forçado pelo desespero que nos 

remete à Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire: 

a mão estendida do demitido da vida, medroso e inseguro, esmagado e 
vencido. Mão estendida e trêmula dos esfarrapados do mundo, dos 
condenados da terra. A grande generosidade está em lutar para que, cada vez 
mais, estas mãos sejam de homens ou de povos, se estendem menos em gestos 
de súplica. Súplica de humildes a poderosos. E vão se fazendo cada vez mais, 
mãos humanas, que trabalhem e transformem o mundo (FREIRE, 1970, p. 16). 
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Com o desenvolvimento urbano, as capitais brasileiras e outras grandes cidades vão 

oferecer atrativos para o trabalho. No caso do ABCD Paulista, essa atração em parte foi 

oferecida pela força da localização estratégica a Sudoeste do estado de São Paulo, entre 

a capital paulistana, cidades do interior e caminho para a baixada santista de acesso ao 

movimentado porto santista porque, como define o autor Santos, as cidades vão necessitar 

de mão de obra barata para a demanda de trabalho na citada região e nos demais centros 

em fase de formação de fábricas e outras frentes de trabalho do gênero. 

Suas indústrias, para o setor de serviços, para a construção civil, e o campo a 
abastece. A independência, no entanto, não elimina a contradição. Aqueles 
que não encontram mais trabalho no campo dirigem-se para as cidades 
engrossando a fileira dos trabalhadores ou candidatos a um trabalho urbano- 
industrial. No entanto, não haverá trabalho para todos, advindo daí boa parte 
dos problemas urbanos (SANTOS, 1994, p. 31). 

Pela expectativa que essa população de imigrantes depositava na mudança para uma nova 

terra; pensando em trabalho e remuneração; a contribuição dada para a evolução de um 

novo espaço para viver, inicialmente estranho e adotado como local para se reconstruir e 

unidos por uma força de investimento braçal, esse esforço não poderia ter sido em vão. 

Apostaram num novo rumo deixando as terras de origem para vencer, provavelmente 

como último recurso para a sobrevivência. Deixam para trás família, história e apegos. 

Seguem mesmo assim ainda em situação de pobreza ou miséria, com total falta de 

perspectiva, não somente de evolução mas de sobrevivência. Na chegada ao esperado 

destino, enfrentaram carências quanto às necessidades básicas, insegurança, limitações e 

tudo o que um ambiente diferente e distante pode causar a quem deixa a terra natal em 

busca de uma vida. São “gaijins”1na sua própria terra. Trata-se da construção de uma 

nova cidadania, submetida a valores desconhecidos, praticamente sem a opção do 

caminho de volta tendo como alternativa única a de ir adiante para uma conquista sem a 

clara noção de resultados. Dessa ação na trajetória à posse de direitos e exercício da 

cidadania, a advogada especializada em cidadania, Paula Julieta Jorge de Oliveira, em 

artigo para a revista da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil apresenta-se que: 

o conceito moderno de cidadania como meramente um status sob a autoridade 
do Estado tem sito questionado e ampliado, passando a incluir as várias 
batalhas  políticas  e  sociais  por  reconhecimento  e  redistribuição  como 

 
 

 

1Gaijins, retratados em filme nacional com o título Gaijin, os caminhos da liberdade, da diretora 
Tizuka Yamazaki, no ano de 1980, com enredo sobre a vida de imigrantes japoneses que chegam 
em São Paulo no início do século XX para o trabalho em fazenda de café, mas sofrem hostilidades, 
maus tratos e explorações. 
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instâncias do direito de reivindicação e tem sito modificado pelos apelos da 
pós-modernidade e globalização. Retomando, as dimensões da cidadania 
incluíam os direitos civis (liberdade de expressão e movimento e obediência 
à lei), políticos (votar, candidatar-se) e sociais (bem-estar, segurança no 
empreso e cuidados médicos). Vale lembrar que a teoria de Marshall 
(sociólogo inglês, Tomas Humprey Marshall (1893 – 1981) sobre a cidadania 
enfoca os interesse dos grupos e a criação de direitos de cidadania pelo Estado 
e sustenta, com base nos estudos sobre a sociedade inglesa, que essas direitos 
tendem a progredir do âmbito legal para o político, e então para os direitos 
sociais. Mesmo que ele tenha sito duramente criticado por essa teoria, há 
evidência considerável de que, quando um país salta de direitos políticos para 
direitos sociais ou de participação, haverá problemas para garantir os direitos 
legais e desenvolver os direitos políticos.2 

 
 

Na maioria dos casos, os trabalhadores também terão de tomar contato com outro campo 

desconhecido, o político. É uma consequência inevitável quando se conscientizam da 

exploração que sofrem no dia a dia. Passaram assim a fazer a política de inclusão mesmo 

sem o qualificado repertório de quem já exercia o poder. É uma situação difícil e, assim, 

fato natural diante das circunstâncias que, como referencia Dallari (1984, p.33) “se muitos 

ficarem em atitude passiva, deixando as decisões para outros, um pequeno grupo, mais 

atuante ou mais audacioso, acabará dominando, sem resistência e limitações”. O que de 

fato ocorreu com associações que tomaram a frente, arriscaram-se contra a alienação 

política e o status quo, a favor de uma conscientização política e social. Foi o caso de 

líderes comunitários e sindicais. Ocorrem então por parte dessa população o raciocínio 

comum e descobertas que motivam participações. 

A participação coletiva se dá por meia da integração em qualquer grupo social. 
As formas e as finalidades imediatas das associações são infinitas. Basta um 
pequeno grupo de pessoas, com algum objetivo definido e a disposição de 
trabalharem continuamente em busca desse objetivo, para se ter uma 
associação. A força do grupo compensa a fraqueza do indivíduo. Isso tem sido 
demonstrado através da história, nos mais diversos lugares e nas mais 
diferentes situações. [...]. Os movimentos operários do começo do século 
dezenove foram também, no início, manifestações de pequenos grupos de 
indivíduos desempregados ou trabalhando em condições de semiescravidão. 
E já na segunda metade do século eram uma força social considerável. Assim 
também aconteceu com a luta das mulheres pelo direito ao voto e, depois pelo 
direito de não serem mais tratadas como pessoas de segunda categoria. Um 

 
 

2OLIVEIRA.  Disponível em: www.oabsp.org.br/subs/santoanastacio/institucional/artigos/a-cidadania-e- 
para todos.direitos-deveres-e. Acessado em 15/12/2015. 

http://www.oabsp.org.br/subs/santoanastacio/institucional/artigos/a-cidadania-e-para
http://www.oabsp.org.br/subs/santoanastacio/institucional/artigos/a-cidadania-e-para
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pequeno grupo, aparentemente sem nenhuma força, desencadeou a luta e 
obteve resultados que no início pareciam quase impossíveis de conseguir 
(DALLARI, 1984, p. 44). 

As referências acima teóricas relacionam-se às práticas dos radialistas das emissoras 

comunitárias do ABCD Paulista, aqui estudadas, pelos depoimentos que eles oferecem 

nos Capítulo 3 e 4 do presente trabalho. Relatam histórias de migração pela busca de 

melhores condições de vida, vão atuar como operários, lutam por direitos, sofrem 

carências e perseguições, reconhecem o exercício da cidadania pela participação e 

democratização de informação por meio do rádio através da união e dos enfrentamentos 

políticos, sacrificando, para tanto, vida pessoal e familiar. 

Mesmo sem a qualificação profissional dos radialistas de formação acadêmica fizeram e 

fazem comunicação popular radiofônica. É notada uma evolução de conhecimentos por 

eles adquiridos, sobretudo a partir do início do século XXI, por discursos de líderes 

comunitários, sindicais, associações, ONGs, fóruns de atuação pela democratização da 

informação/comunicação ou publicações sobre o tema que se intensificaram a partir do 

ano 2000. Existem, no entanto, por parte desses radialistas um discurso muito mais 

focado nas atuações práticas nesse campo do que aprofundamentos teóricos. Percebe-se 

uma assimilação de o que fazer e de como fazer para a conquista dos mencionados 

direitos. Semelhante lacuna é perceptível, pois as páginas impressas de referências ao 

tema estão com conteúdos mais diretamente ligados a interpretações e transmissões que 

estudiosos e dirigentes comunitários fazem em suas palestras, aulas e encontros para 

grupos, que recebem os conteúdos como qualificação para seguirem com consciência 

política. É em tais oportunidades promovidas por universidades e outras entidades que os 

radialistas se alimentam de conhecimentos e se incentivam a prosseguirem no trabalho de 

condução comunitária em rádio. Seja como for, exercem um direito, e com ele 

demonstram enriquecimento de repertório sobre a informação. Explora-se o artigo 19 da 

“Declaração Universal dos Direitos Humanos”, que estabelece esse ato de conquista do 

cidadão para informar-se. 

“de receber informações e ideias”. [...] Portanto, se as notícias de nossos meios 
de comunicação não tiverem a veracidade nem a qualidade necessárias e as 
ideias não forem equilibradas, os dois pilares legislativos fundamentais de 
nossa comunidade estarão sendo violados, por mais que esses mesmos meios 
continuem se alardeando de exercer a liberdade de imprensa. Para que alguns 
cidadãos possam receber informações e ideias, deve-se garantir a outros o 
direito de transmiti-las. E esse direito, como todos nós sabemos, é propriedade 
de um oligopólio de poucas empresas de comunicação. Consequentemente, a 
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mídia corporativa não exerce o direito à liberdade de expressão, e sim à 
censura, já que decide o que será publicado e divulgado e o que não 
(SERRANO, 2013, p. 76). 

A concentração reivindicatória vivida no ABCD e testemunhada por muitos dos 

radialistas citados nesta pesquisa, no final dos anos setenta e início dos anos oitenta, 

chama a atenção da imprensa em dimensões nacionais e internacionais e especial atenção 

do governo. A consequente contribuição das mídias foi fundamental, não de todos os 

meios e canais, por questões óbvias do contexto do então período de transição do regime 

brasileiro de ditadura para abertura política. Os movimentos reivindicatórios, todavia, 

tiveram repercussão. Ampliaram-se para o campo artístico, tornando-se também temas de 

filmes (documentários ou de ficção), telenovelas, peças teatrais, letras de canções e até 

histórias em quadrinhos. É desse contexto a fecundação das rádios comunitárias daquela 

região. Embrionárias de um doloroso e trabalhoso processo de se enfrentar um poder 

conservador, arraigado, até se chegar ao conhecimento do valor da democracia, na relação 

com os termos “liberdade de imprensa” e “liberdade de expressão”, porém com 

distinções: 

É frequente a utilização do termo liberdade de imprensa relacionado ao termo 
liberdade de expressão. Eu prefiro o último ou, melhor ainda, “direito de 
informar e de ser informado”. Em princípio, a liberdade de imprensa deveria 
consistir em garantias para que os cidadãos se organizassem com o intuito de 
criar meios de comunicação cujos conteúdos não fossem controlados nem 
censurados pelos poderes do Estado. O problema é que, num sistema de 
economia de mercado como o atual, em que os meios de comunicação 
requerem grandes investimentos e um alto grau de industrialização, esse 
direito só pode ser desfrutado por um determinado setor social. Hoje em dia 
não existe, em nenhum país industrializado, nem mesmo um meio de 
comunicação minimamente forte e influente que tenha nascido como resultado 
da organização de um grupo de cidadãos, a fim de se expressarem 
publicamente. Portanto, confundir liberdade de imprensa com liberdade de 
expressão é como igualar o direito à saúde ao direito de se criar um hospital e 
colocá-lo em funcionamento. Não sou contra essa faculdade, da mesma forma 
que não sou contra a possibilidade de um empresário fundar um jornal, mas 
isso é muito diferente da liberdade de expressão. A liberdade de imprensa é, 
na verdade, o direito do empresariado de operar num determinado setor, 
digamos assim. Não é nenhum direito da cidadania no geral (SERRANO, 
2013, p. 71-72). 



17 
 

 

O papel espontâneo de educar, conscientizar, levar conhecimento a esses agentes 

comunitários tem surgimento por meio de iniciativas diversas, seja pela total ação política 

de algum interesse partidário ou não, solidariedade, empreendedorismos de instituições, 

escolas, universidades, ações individuais e outras variadas percepções. 

[...] pode-se afirmar que as instituições de apoio querem, em geral, ampliar a 
capacidade de percepção localista dos movimentos populares para visões mais 
universalistas, apoiar sua organização ou proporcionar-lhes maior 
organicidade. O trabalho deles tem, portanto, um nítido caráter político- 
pedagógico. Seus membros são, em geral, educadores, religiosos, militantes 
políticos, agentes de saúde ou de outras áreas sociais etc. Ou seja, são 
profissionais provenientes dos setores intermediários da sociedade, são atores 
diferentes dos grupos populares e com eles não se confundem. Na sua relação 
com os movimentos populares, utilizam técnicas interpessoais (dinâmica de 
grupo, dramatização etc.) ou então tecnologia intermediária (cine, gravadores 
portáteis, audiovisuais etc.) combinada quase sempre, com contatos pessoais, 
buscando a maior participação possível. O conteúdo de sua ação é, no geral, 
escolhido participativamente, mas com componentes político-pedagógicos 
formativos previamente definidos. A ação destas instituições de apoio 
(embora devido a seu caráter multidirecional e participativo haja muitas vezes 
uma ambivalência de papéis) não é comunicação popular, mas comunicação 
político-pedagógica de apoio aos movimentos populares (MOTTA, 1987, p 
43). 

 
 
O que se nota é que, ao longo dos períodos, ocorre uma aceitação por parte dos 

capacitandos, que querem receber informações, solicitam-nas, buscam-nas 

espontaneamente, são assíduos nos encontros de capacitação/qualificação e comparecem. 

Conclusão: esta resultante dos depoimentos de radialistas comunitários presentes nesta 

pesquisa e também pela experiência do autor da tese em trabalhos de capacitação com 

agentes desse segmento. São inúmeras as instituições que se dedicam a semelhantes 

atividades, em fóruns, encontros, workshops, palestras ou seminário. Dessas iniciativas 

de trabalhos de qualificação registram-se, entre as entidades, ações de instituições como 

a AMARC, Associação Mundial de Rádios Comunitárias; ANCARC, Associação 

Nacional Católica de Rádios Comunitárias; Faculdade Cásper Líbero; Fórum Nacional 

de rádios comunitárias; Intervozes, coletivo Brasil de comunicação social; Oboré, 

Projetos especiais em comunicações e artes; PUC São Paulo; Universidade de São Paulo 

– ECA/USP; Universidade Metodista de São Paulo, entre outras existentes no país. A 

abordagem adotada tem em comum um conhecimento prévio das necessidades de 

determinados grupos, nem sempre as mesmas, mas atuam com possibilidades: 
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Um sistema de comunicação pode, pois, considerar-se participativo se provê 
mecanismos e canais que permitam aos grupos de base participantes 
determinar com independência os conteúdos temáticos do programa e gerar 
suas próprias mensagens; se torna possível que os setores populares falem do 
que eles mesmos querem falar. E, na ação, o índice de participação 
efetivamente alcançado será dado pela medida de que os participantes tenham 
feito uso dos mecanismos fornecidos e emitido mensagens autônomas, 
surgidas deles mesmos e não escolhidas nem sugeridas pelos promotores 
(KÁPLUN, 1987, p. 63). 

 
 
As temáticas acima abordadas relacionam-se e transcendem no ABCD Paulista não 

somente pelo passado histórico da região, preservado em monumentos das setes cidades 

que a compõem; em antigas fábricas, ou ruínas dessas; velhas edificações; nomes de ruas; 

estações de trem; bibliografias; registros impressos em jornais e outras mídias e também 

pelos depoimentos de populares em misturas de sotaques (maior parte de nordestinos). 

São impressões tidas através da ação presencial na mencionada localidade, o aumento 

populacional, a reurbanização com desapropriações de habitações, transposições de ruas 

e estradas, desmatamentos, ocupações e outras ações que podem ser consideradas de 

descaracterização, e, para uns, de atualização ou modernização, que não conseguem 

apagar. Uma atmosfera insiste em permanecer no local, somada à memória, a documentos 

(incluindo imagens de audiovisual, sonoras e fotografias) e, sobretudo, a uma cultura 

que constrói no ABCD Paulista uma tipificação por miscigenação, imigração, migração, 

exploração de trabalho e de trabalhadores, lutas por igualdades, conquistas e continuas 

ações para o exercício da cidadania, pela democratização da comunicação que, no 

presente estudo, tem foco no trabalho dessa natureza exercido pelas rádios comunitárias 

ali existentes. Curiosamente onze autorizadas para funcionamento, contra somente uma 

comercial, numa região de aproximadamente três milhões de habitantes, que carrega o 

peso histórico de significativa importância econômica, social e política para o Brasil e 

portando tornando-se conhecida em esferas nacionais e internacionais. 

 
 
1 Breve referencial histórico da formação da região do ABCD Paulista 

 
 
 
Importantes caracterizações notadas atualmente no contexto das rádios comunitárias da 

região aqui estudadas carregam antigos sinais imortalizados por uma trajetória de 

empregadores e trabalhadores em constantes conflitos. 
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A história da indústria e do trabalho pode conduzir a uma melhor 
compreensão das raízes mais recentes do Brasil contemporâneo. O 
conhecimento da produção e do trabalho na República brasileira em 
seus inícios não nos esclarece apenas sobre experiências passadas de 
homens que já viveram e lutaram; pode levar-nos a dimensionar de 
modo mais abrangente as experiências mais atuais dos trabalhadores e 
empresários no país (DECCA, 1991, p. 18). 

 
Partindo dessa referência oferecida, a visitação histórica à origem do Grande ABCD 

Paulista contribuirá para a compreensão do modo contemporâneo da ação cidadã daquela 

região, com destacada importância histórica, econômica e social no Brasil e também pela 

noção da formação de uma população com origem nos processos de colonização como 

imigrantes europeus e, posteriormente, de significativa migração nordestina. As cidades 

fundadas nesse território, localizadas na parte sudoeste do estado de São Paulo, próximo 

à Serra do Mar3 e rumo ao litoral paulista, revelam históricos relativamente semelhantes, 

quanto ao desenvolvimento populacional e aos desafios sociais. Nas sete cidades do 

ABCD Paulista (Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São 

Bernardo do Campo e São Caetano do Sul), a evolução das populações indica uma 

existência motivada pela força de trabalho ali desenvolvida e constante luta pelo exercício 

da cidadania. Dessa forma, cria-se um atrativo habitacional nas cidades ali formadas com 

a constituição de famílias, com as características que envolvem a formação de cidadãos. 

A emergência da concepção de cidadania como um conjunto de direitos 
atribuídos ao indivíduo frente ao Estado nacional é, pois, produto do 
desenvolvimento do próprio Estado capitalista, requerendo portando uma 
análise da natureza deste Estado para a sua compreensão integral (FLEURY, 
1994, 11). 

 
 
A formação das mencionadas cidades do ABCD e de seus moradores revela-se pela 

integração marcante da presença do imigrante italiano e do migrante nordestino. O 

atrativo de emprego da região atraiu de forma significativa tais habitantes em fatores que 

têm origem na instalação dessa população estrangeira e do Nordeste brasileiro, entre 

 
 

3A Serra do Mar tem extensão de cerca de 1.500 quilômetros entre o litoral leste e litoral sul, do estado do 
Rio de Janeiro até o Norte do estado de Santa Catarina, com formação montanhosa do relevo brasileiro. A 
publicação “Serra do Mar: uma viagem à Mata Atlântica”, da Secretaria do Estado e Meio Ambiente de 
São Paulo,  revela: “No trecho paulista da Serra do Mar é o fato de tratar-se de uma região que, por um 
lado, veio sofrendo forte impacto ambiental, desde o período da colonização, a partir de 1500,até as últimas 
décadas do século XX, quando conheceu os efeitos da industrialização e da urbanização” (Disponível em: 
http://altamontanha.com/Noticia/4547/novas-medicoes-definem-altitude-das-montanhas-mais-altas-da- 
serra-do-mar. Acessado em 15/12/2015). 

http://altamontanha.com/Noticia/4547/novas-medicoes-definem-altitude-das-montanhas-mais-altas-da-serra-do-mar
http://altamontanha.com/Noticia/4547/novas-medicoes-definem-altitude-das-montanhas-mais-altas-da-serra-do-mar
http://altamontanha.com/Noticia/4547/novas-medicoes-definem-altitude-das-montanhas-mais-altas-da-serra-do-mar
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meados do século XIX e início do século XX, rumo à cidade de São Paulo. Segundo 

Maram (1979, p. 13) “dos 3.390.000 imigrantes que entraram no Brasil entre 1871 e 1920, 

os italianos constituíram mais de 1.373.000. [...] A maioria dos imigrantes procurou 

residência em São Paulo”. Pela migração do Nordeste, Santos (1994, p. 47) aponta que, 

em uma referência aos processos de emigração nordestina do século XX, 76 % dos 

emigrantes dessa região deslocaram-se para outras (especialmente para o Sudeste e, em 

grande parte, para São Paulo)”. 

A integração de migrantes e imigrantes no ABCD revela uma amostra do que os estudos 

publicados pelo caderno Migração, o Brasil em movimento destacam: “graças a esse 

fenômeno universal, muitos povos e países se constituíram pela miscigenação de etnias e 

pela fusão de culturas. No Brasil, as migrações tiveram papel fundamental na sua 

formação” ( ,2012, p. 19). Dessa forma,  observa-se  esta  expressão  no  ABC 

Paulista4: 
 

[...] O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontou que 20% 
da população da região é constituída por migrantes nordestinos. O município 
que mais concentrou nordestinos é Diadema, com 97.739 habitantes, que 
correspondem a 28%. O índice é proporcional ao número total de habitantes 
de cada cidade. Em Mauá, segunda cidade com maior população originária do 
Nordeste, há 86.883 migrantes. Já São Bernardo abriga aproximadamente 
21% do total, o equivalente a 144.881 dos habitantes, e ocupa a sexta 
colocação do ranking. Ao todo são cerca de 500 mil pessoas, entre paraibanos, 
pernambucanos, cearenses, baianos dentre outros, que trocaram um clima 
quente, uma vida marcada pelo trabalho pesado, para se aventurar no ABC 
paulista. A história dessa gente começa na segunda metade do século XX, 
período em que a imigração de europeus foi superada pela migração de 
brasileiros, em sua maioria nordestinos, atraídos pelo desenvolvimento 
econômico-industrial experimentado pela região do Sudeste, em específico o 
Estado de São Paulo.5 

 
 
 
A fase histórica, anterior ao século XX no ABCD Paulista, também revela um alicerce da 

força de trabalho daquela região e, consequentemente, a formação de núcleos familiares 

que evoluíram de períodos em períodos. Os depoimentos dos radialistas comunitários do 

 
 

4 Dados apontados da apuração realizada pelo portal Rudge Ramos OnLine, da Universidade 
Metodista de São Paulo, em redação assinada por Denver Pelluchi Sá. Disponível em: 
http://www.metodista.br/rronline/noticias/cidades/pasta-3/nordestinos-sao-20-do-abc. Acessado 
em  30/03/2015. 

 
5Disponívelemhttp://reporterbrasil.org.br/wpcontent/uploads/2015/02/10.caderno_migracao_bai 
xa.pdf. Acessado em 15/12/2015. 

http://www.metodista.br/rronline/noticias/cidades/pasta-3/nordestinos-sao-20-do-abc.%20Acessado%20em%20%2030/03/2015
http://www.metodista.br/rronline/noticias/cidades/pasta-3/nordestinos-sao-20-do-abc.%20Acessado%20em%20%2030/03/2015
http://www.metodista.br/rronline/noticias/cidades/pasta-3/nordestinos-sao-20-do-abc.%20Acessado%20em%20%2030/03/2015
http://reporterbrasil.org.br/wpcontent/uploads/2015/02/10.caderno_migracao_baixa.pdf
http://reporterbrasil.org.br/wpcontent/uploads/2015/02/10.caderno_migracao_baixa.pdf
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ABCD, transcritos nos capítulos 3 e 4 deste trabalho, indicam que deixaram a terra natal 

por melhor qualidade de vida, empregabilidade, formação de família e, a partir de tal 

busca, assumiram consciência cidadã e passaram também ao trabalho de desenvolver uma 

comunicação popular e comunitária. As pesquisas publicadas pelo caderno “Migração, o 

Brasil em movimento” apresentam na edição do ano de 2012 aspectos similares a outros 

estudos sobre o tema, em distintas épocas, quanto à mesma motivação migratória: 

[...]a existência de uma situação socioeconômica negativa no local de origem 
e a busca por uma vida melhor em lugares supostamente mais prósperos são 
as principais razões para a ocorrência das migrações. As desigualdades 
econômicas e sociais entre países e entre regiões de um mesmo país criam 
áreas de atração e de expulsão de migrantes. De um lado, há lugares em que 
os salários são relativamente mais altos e onde faltam pessoas para ocupar 
determinados empregos, principalmente os que exigem pouca qualificação. 
De outro, existem áreas em que a pobreza, a concentração de terras e a 
dificuldade de acesso a bens e serviços fazem com que uma grande quantidade 
de pessoas seja obrigada a deixar sua localidade, além do desejo de melhorar 
a qualidade de vida, do sonho de viver uma realidade diferente e de ambições 
de ascensão social. 6 

 
As inquietações de operários na região do ABCD assim como as lutas por fatores 

relacionados à comunicação popular são antigas e podem ser reconstituídas, para melhor 

compreensão das ações de participação e movimentos reivindicatórios, em fases como a 

destacada com o interesse europeu pelo café, após a Revolução Industrial (sobretudo a 

partir de 1820) no século XIX. 

 
 
2 A importância da região do ABCD a partir o século XIX 

 
 
No final do século XVIII, o transporte do café do interior de São Paulo para a região da 

Baixada Santista ocorria de forma precária, em tropas, com animais e carroças, seguindo 

pelo chamado Caminho do Mar, aberto em função das precárias condições do Caminho 

do Padre José de Anchieta (trajeto que, em 1554, fazia o percurso de São Vicente a São 

Paulo). No ano de 1844, é inaugurada a Estrada Velha de Santos, obra que chegou a ser 

denominada "Estrada da Maioridade", uma alusão à emancipação de dom Pedro II (então 

com 15 anos de idade, emancipado em 23/07/1840). Somente em 1917, a estrada recebe 

a primeira pavimentação em concreto — para tráfego de automóveis,  a pioneira do tipo 
 
 

 

6  Disponível em: http://www.metodista.br/rronline/noticias/cidades/pasta-3/nordestinos-sao-20- 
do-abc. Acessado em  30/03/2015,2012, p. 04. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caminho_do_Padre_Jos%C3%A9_de_Anchieta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caminho_do_Padre_Jos%C3%A9_de_Anchieta
http://pt.wikipedia.org/wiki/1554
http://www.metodista.br/rronline/noticias/cidades/pasta-3/nordestinos-sao-20-do-abc.%20Acessado%20em%20%2030/03/2015
http://www.metodista.br/rronline/noticias/cidades/pasta-3/nordestinos-sao-20-do-abc.%20Acessado%20em%20%2030/03/2015
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na Amércia Latina.O café passa a ter destaque no lugar do açúcar, com maior importância 

para exportação do Brasil. A passagem pela região do ABCD, rumo ao Porto de Santos, 

era a mais viável para o envio do produto ao exterior. Assim, os processos de imigração 

e migração para a região já estavam alicerçados. (Referências históricas desse parágro 

em: Petrolli (2000, p. 01); Taunay (1939, p. 11); Vargas, - org., 2002). 

 
Acervo histórico: balança de pesagem de café exposta na estação de trem de São Caetano do Sul 

 
 
 

 
 

Foto: Pedro Serico Vaz Filho, em 15/01/2015 
 

O transporte ferroviário também alavancou a questão do trabalho e do desenvolvimento 

da região do ABCD Paulista. Em1839, inicia-se um projeto para a construção de uma 

estrada de ferro pela Serra do Mar. Assim, a estrada férrea entre Santos e Jundiaí, 

denominada São Paulo Railway, foi aberta em 1867, passando pelos municípios de 

Cubatão, Santo André, Paranapiacaba, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá e São 

Caetano do Sul até chegar a São Paulo. A primeira via férrea paulista, a Santos-Jundiaí, 

obrigatoriamente passando pela região do ABCD Paulista, foi construída entre 1860 e 

1867 e duplicada entre 1896 e 1901. 

 
A princípio existiam pequenos povoados isolados à beira dos caminhos, 
entre o planalto e a Serra do Mar. [...]. Na região do ABC, por exemplo, 
conhecida no período colonial como “Borda do Campo”, existiam 
apenas pequenos povoados ao longo de estradas. Havia a dificuldade 
física, uma barreira natural que tornava o acesso ao porto de Santos 
difícil (PASSARELI, 2010, p. 05). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Santos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1839
http://pt.wikipedia.org/wiki/1867
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cubat%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paranapiacaba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mau%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Caetano_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Caetano_do_Sul
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A região do ABCD começou a construir-se de fato quando a linha férrea ligando o porto 

de Santos a Jundiaí iniciou suas atividades. Segundo Gil; Licht; Santos (2006, p. 35), 

“tornando o ABC um entreposto comercial e com a chegada dos imigrantes europeus, 

principalmente italianos, que se estabeleceram no local”. 
 

A industrialização é descrita em “duas fases históricas distintas 
relacionadas ao próprio processo de formação industrial brasileiro. A 
primeira diz respeito ao primeiro surto industrial da região do grande 
ABC, impulsionado principalmente pelo advento da ferrovia Santos- 
Jundiaí em 1867, que atravessou a região ligando a capital ao porto de 
Santos. A partir de então, São Bernardo desenvolveria principalmente 
as indústrias ligadas ao setor de madeira, especialmente a moveleira e 
a têxtil. A segunda, à produção de bens de consumo duráveis, no 
período pós anos 50, ligada principalmente ao setor automobilístico. 
Foi nesse período que o governo JK (1956-1961) elegeu a indústria 
automobilística como carro chefe da industrialização em seu Plano de 
Metas e tomou a Via Anchieta como palco principal para a instalação 
de gigantescas montadoras de multinacionais do setor, fazendo de São 
Bernardo a “Detroit Brasileira”. A produção de bens de consumo para 
todo o país que ali se desenvolveu, atraiu enormes levas de migrantes e 
aumentou consideravelmente a presença de imigrantes, já comum na 
região desde as primeiras colônias no século XIX (PAIVA, 2012, p 14). 

 
 

Estação de trem de Ribeirão Pires no ABCD Paulista conserva a antiga estrutura do século XIV, 
do período acima mencionado 

 

 
 

Foto: Pedro Serico Vaz Filho, 20/01/2015 
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Armazém ao lado da estação de trem de Ribeirão Pires no ABCD Paulista: construção da segunda 
metade do século XIV 

 

 
 
Foto: Pedro Serico Vaz Filho, 20/01/2015 

 
 
 
 
 
Estação de trem de Rio Grande da Serra, no ABCD Paulista, conserva a antiga estrutura do século 
XIV, do período acima mencionado 

 

 
 
Foto: Pedro Serico Vaz Filho, 20/01/2015 
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3 Indicativos da imigração italiana no ABCD Paulista 
 
 
Referenciais históricos aqui apontados sobre a caracterização industrial automobilística e 

metalúrgica na região do ABCD esclarecem também outro fator comum entre os 

radialistas comunitários da região. Além de migrantes, muitos atuaram em setores 

metalúrgicos da localidade (conforme depoimentos no capítulo 3 e 4 deste estudo). Além 

da metalurgia, uma outra forma de produção atrai migrantes e passa a crescer, sobretudo 

na cidade de São Bernardo do Campo: a indústria moveleira são-bernardense, originária 

no final do século XIX, como uma das atividades dos imigrantes italianos no ABCD. O 

local também chegou a servir para a fabricação de telhas e tijolos. 
 

A imigração italiana para o Brasil iniciou em 1870, incentivada pelo 
governo de D. Pedro II, que era casado com a napolitana Tereza 
Cristina. Ao chegarem ao Brasil, os imigrantes eram encaminhados a 
uma colônia, onde eles adquiriam lotes financiados pelo Governo 
Imperial. Na antiga Vila de São Bernardo – hoje dividida em sete 
municípios, conhecidos como Grande ABC, foram criados três núcleos 
agrícolas para receberem esses de imigrantes: São Bernardo, São 
Caetano, em 1877, e Ribeirão Pires, em 1888. Os principais fatores das 
instalações dessas colônias foram as suas terras férteis, próprias para a 
agricultura de cebolas, batata e uvas. Outro motivo foi a inauguração da 
São Paulo Railway – SPR, em 16 de fevereiro de 1867, ligando Santos 
a Jundiaí. Essa ferrovia unia a região a partir de São Caetano até Alto 
da Serra (hoje, Paranapiacaba), facilitando a escoação da produção 
(PETROLLI, 2000, p. 01). 

 
Os italianos formaram núcleos de ocupação na região, dedicando-se inicialmente a 

extração da madeira, venda de carvão, criação de serrarias, de fábricas e lojas para a venda 

de móveis. Certifica-se assim que o estrangeiro europeu contribuiu intensamente com 

mão de obra, nos primeiros tempos de emancipação de São Bernardo do Campo. O 

trabalhador vindo da Itália empregou-se em diversas atividades, proporcionado à região 

uma forte marca com as fábricas do setor de móveis, conservadas em diferentes épocas, 

entre as sedes das inúmeras indústrias: 
 

Estradas são alargadas, ruas e calçadas corrigidas. Vilas são edificadas 
e casas construídas. Por lei provincial de 12/03/1889, a então freguesia 
foi elevada a município, em maio de 1890, que compreendia, 
praticamente a todo o território do atual ABC. O nome São Bernardo 
deve-se à denominação da fazenda dos Monges Beneditinos, onde havia 
uma capela dedicada ao santo, ao redor da qual surgiu o primitivo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
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povoado de 1717. Com a exploração da madeira, as serrarias aparecem, 
registrando essa tendência industrial moveleira, ao lado da têxtil.7 

 
No início do século XX, foi também de destaque entre os trabalhadores a ação das 

mulheres da região do ABCD, fossem elas imigrantes italianas, migrantes ou aquelas 

nascidas na localidade. Garcia (2012, p. 14) revela “que muitas moças de São Caetano 

trabalhavam como tecelãs em fábricas de meias e também de tecidos, em São Paulo, como 

a Jaffet, no Ipiranga. A grande maioria começava a trabalhar muito cedo, por volta dos 

12 anos, ou mesmo antes”. A jornada diária das trabalhadoras era dupla. Trabalhavam no 

serviço doméstico, em plantações ou em fábricas. Ainda pela referência de Garcia (2012, 

p. 13) sobre o emprego de mão de obra na região do ABC Paulista, a autora destaca que 

“a participação das mulheres de São Caetano no trabalho assalariado industrial foi 

bastante significativa, não apenas nas fábricas instaladas na cidade”. 

Semelhante situação ocasiona movimentações que geraram iniciativas operárias 

realizadas também no início do século XX, como as ocorridas em 1907, documentadas 

no relatório publicado pela prefeitura de Diadema, intitulado “Referências Históricas – 

1501-2000”, informando que, no dia “26 de junho (de 1907), é fundada a Liga Operária, 

a primeira organização operária do ABCD, que tinha orientação anarco-sindicalista. No 

mesmo ano, o movimento operário pela jornada de oito horas uniu os trabalhadores de 

São Paulo e do ABCD Paulista” (“Referências Históricas” – 1501, 2002, p. 19). Segundo 

Wellington Nobre, radialista da rádio “Navegantes”, de Diadema, esse é um dos 

municípios mais politizados do ABCD. Formado radialista, fotógrafo e cinegrafista, ele 

dedica-se também aos estudos históricos e políticos da região e declara: 

Diadema foi a primeira cidade governada por um partido de esquerda no país, 
o PT, em 1983. Com isso, surgiram os movimentos sociais, os conselhos 
populares. São esses conselheiros que debatem os rumos do que vai ser 
aprovado. O governo atual rompeu com isso, não dialoga mais com a 
população. Só que Diadema culturalmente cresceu com isso. Então, a 
população participava e a cidade foi se desenvolvendo com essa participação, 
era o povo que decidia através destes conselhos, destes debates, em todos os 
bairros: a cidade foi crescendo com essa proposta. Por isso que hoje, a cidade 
vai se desenvolvendo, mas tudo é discutido. Por isso que eu falo: se hoje num 
restaurante o pessoal fala sobre a questão da política, gestão, oposição e vai 
saber o que está acontecendo na sessão da Câmara dos Vereadores. A cidade 

 
 

 
7  Disponível em: Notícias do Município de São Bernardo do Campo. Memória e Patrimônio 
Histórico e Cultural”.  – portal: saobernardo.sp.gov.br. Acessado em 15/05/2014. 
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vai saber o que está sendo conversado lá. As redes sociais repercutem, a rádio 
também, os vereadores não perdem o espaço de poder falar. Uma ação da 
prefeitura sai no carro de som. Então, a cidade cresceu com essa ideia de ser 
politizada por esta questão da participação do povo.8 

Uma das referências da imigração italiana, em atuação junto à formação da classe operária 

brasileira, em movimentos trabalhistas reivindicatórios e pela liberdade de expressão, 

ocorre na peça Eles não usam black-tie (1958), assinada pelo ator, diretor, dramaturgo e 

poeta italiano, naturalizado brasileiro, Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006), cujo nome 

completo era Gianfrancesco Sigfrido Benedetto Marinenghi de Guarnieri.. A obra teve 

versões em teatro e também em cinema. Na versão em filme, em 1981, é nítida a alusão 

aos conflitos trabalhistas entre sindicalistas e empresários das fábricas do ABCD Paulista 

– embora originalmente as locações se passassem no Rio de Janeiro. Na produção, 

personagens trabalhadores de uma metalúrgica revelam origem italiana e nordestina 

brasileira, e o papel da mulher tem representação importante nas questões políticas locais. 
 

Um anacronismo precisa ser apontado no discurso: a personagem 
chamada de “italiano” é muito mais referência ao movimento operário 
da década de 50, quando existia certa disputa entre “nacionais” e 
“estrangeiros”. Entretanto, tais conflitos eram pequenos. O mais 
provável é a referência ao movimento operário em seus primórdios, 
quando a presença imigrante nas indústrias brasileiras, muitos 
influenciados por anarquistas e posteriormente comunistas, se fez mais 
presente, principalmente na década de 20 [...]. A consciência e a 
coragem [...] são representadas pelas mulheres Maria e Romana. Uma 
incentiva o noivo a participar, “fazer a coisa certa” na greve, a ser 
solidário com a classe [...]. A outra salva o marido das garras do DOPS, 
uma demonstração de que a sociedade civil havia perdido o medo e 
estava pronta para lutar pelas suas liberdades e direitos (CLARO, 2012, 
p. 131-132). 

 
A região do Grande ABCD Paulista inicialmente se forma sob interesses econômicos e 

se desenvolverá também com o surgimento de famílias evoluindo por suas inquietações 

políticas. 
 

Realmente, em 1810, já tínhamos algumas fábricas têxteis, no Rio, e 
siderúrgicas, em Minas e em São Paulo, mas ainda não concentrações 
industriais, nem havíamos ingressado na Primeira Revolução Industrial, 
a que engendrou uma questão social específica. Vale a pena recordar, 
em largos traços, a nossa industrialização, pressuposto do movimento 
sindical (CATHARINO, 1977, p. 42). 

 
 
 

 

8Depoimento concedido por Wellington Nobre em 15/01/2015, com exclusividade para este estudo. 
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A localização do Grande ABCD Paulista viabilizou a organização comercial ao longo de 

mais de quatro séculos de trajetória, a partir de 1550, no século XVI, como já mencionado, 

pela aproximação da região do litoral paulistano com o desenvolvimento de exportação 

via transporte marítimo. 

 
 
4 ABCD Paulista como epicentro da industrialização brasileira e aspectos de 

movimentos sindicais na região 

 
 
 
Mesmo com o desenvolvimento urbano e industrial, os sete municípios do ABCD Paulista 

contam com importantes riquezas naturais, pelo fato de estarem no entorno de áreas de 

preservação ambiental e mananciais, classificadas entre as principais do Brasil. São 

também destacados, porém, descasos nestes setores, frente ao descontrole de ocupações 

irregulares e, portanto, geradoras de poluição hídrica e desmatamento ilegal de florestas, 

entre outros visíveis aspectos de abandonos de edificações históricas. Essa é uma das 

questões enfatizadas principalmente pela rádio comunitária “Represa FM”, em São 

Bernardo do Campo. Um dos coordenadores da emissora, o radialista Vilmar Ananias, 

nascido em Alexandria, Rio Grande do Norte, afirma: “Nós aqui pagamos à Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, para beber água suja, pois não 

existe na nossa região saneamento básico. Isso denunciamos aqui na rádio”.9 A emissora 

está sediada em área florestal num dos pontos mais altos do bairro Jardim Represa, de 

onde é possível avistar a represa Billings e uma considerável área verde, pertencente à 

maior cidade do ABCD Paulista, São Bernardo do Campo. 

 
O problema ambiental também é observado no menor município do ABCD Paulista, São 

Caetano do Sul, apontado como a cidade de maior 10Índice de Desenvolvimento Humano 
 
 

 

9Valmir Ananias em depoimento para este estudo em 20/01/15. 
 

10O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é registrado desde o ano de 1990, utilizado pelo Programa 
das Nações Unidas, que, desde o ano de 1993, publica relatório anual referente aos resultados obtidos entre 
os países participantes da ONU, Organização das Nações Unidas. O Relatório do desenvolvimento humano 
do ano de 2014, emitido pelo PNUD (Programa das Nações Unidas) publica: “Desde a primeira publicação 
do Relatório do Desenvolvimento Humano (RDH) global pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), em 1990, é possível observar que a maioria dos países registrou um 
desenvolvimento humano significativo. O Relatório do corrente ano mostra que as tendências gerais a nível 
mundial são positivas e que o progresso continua a ser uma realidade. Contudo, há vidas perdidas e meios 
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do Brasil, pela Organização das Nações Unidas, ONU.11 A cidade não demonstra as 

desigualdades facilmente notadas nos outros municípios do ABCD. Assim, reflete-se 

aqui a elevada classe social de São Caetano do Sul e a não localização ali de rádios 

comunitárias (até a apuração para esta pesquisa). Seja pelos dados divulgados pela ONU, 

pelos conhecidos movimentos políticos e pelas demais indústrias de origem internacional 

do ABCD Paulista, o conceito da mencionada localidade é de importante e acelerado 

desenvolvimento para os padrões brasileiros, atrativos dos processos migratórios, mas 

comprometedores para núcleo ambiental. Muitas áreas de mananciais e de proteção 

ambiental estão ocupadas irregularmente. Semelhante situação estrutura-se em momentos 

que a sociedade brasileira vai trilhar, principalmente a partir do final do século XIX. 
 

Nas décadas finais do século XIX, no Brasil, transformações 
econômicas e sociais propiciaram as condições necessárias para a 
industrialização e para um desenvolvimento urbano acelerado. 
Pequenos núcleos urbanos e cidades se expandiram, enquanto novos 
centros urbanos se formaram; as chaminés de fábricas e conjuntos 
industriais os povoaram, modificando-lhes a feição pacata e 
imprimindo-lhes outro ritmo de atividades. Novas formas de vida 
surgiram ao lado das formas de viver do mundo agrário, existentes 
desde há muito tempo (DECCA, 1991, p. 04). 

 
 
 
No campo de formação de frentes de trabalho, seguindo para a intensa instalação 

industrial, formava-se no ABCD Paulista, consequentemente, uma classe operária, que 

lutará por direitos e cidadania ante abusos e exploração da mão de obra, aqui incluindo a 

atuação da mulher (e mesmo de crianças) trabalhando fora, em casos de extrema 

necessidade financeira. Um quadro de exploração de mão de obra de operários era 

recorrente no ABCD. Maram revela na sequência uma dessas referências, citando o 

complexo das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo que, entre outras localidades, fez 

história na cidade de São Caetano do Sul, com a criação, em 1912, de uma indústria de 

produtos químicos, denominada “Indústria Química Matarazzo S/A”, localizada, até 

1980, na rua Mariano Pamplona, 220, no bairro da Fundação. 
 
 
 

 

de subsistência e desenvolvimento comprometidos por crises e catástrofes naturais ou de origem humana” 
( 2014, p. 04). 

11A Organização das Nações Unidas, também conhecida pela sigla ONU, é 
uma organização internacional formada por países que se reuniram 
voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais. 
(Disponível em: http://nacoesunidas.org/conheca/. Acessado em 22/03/2015). 

http://nacoesunidas.org/conheca/
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Antes de 1919, os trabalhadores das fábricas têxteis mais importantes 
costumavam trabalhar de nove horas e meia a doze horas diárias durante 
seis ou sete dias na semana. E, se necessário, a jornada diária era 
aumentada segundo critérios da direção. Na fábrica Mariângela, parte 
do império industrial dos Matarazzo, os operadores homens 
trabalhavam de 5 da manhã às 10 da noite. As mulheres trabalhavam de 
11 a 14 horas por dia. As crianças de 8 a 12 anos de idade, 12 horas 
diárias, e algumas em turnos noturnos que iam de 5 da tarde às 6 da 
manhã do dia seguinte (MARAM, 1979 p. 122-123). 

 
Em São Caetano do Sul, do citado “Império Industrial dos Matarazzo”, constam registros 

de ascensão e declínio. Um reflexo da grave situação referenciada acima é percebido 

durante a observação da cidade, para o presente trabalho, diante do antigo endereço da 

“Indústria Química Matarazzo S/A”, que revela uma construção em ruínas. A área 

devastada da construção, parcialmente demolida, tem aspecto de abandono e degradação. 

O jornalista e fotógrafo Douglas Nascimento12, coordenador e editor do banco de dados 

“São Paulo Antiga”, realizou pesquisa e registros fotográficos da região e descreve a 

situação do “Império Matarazzo” em São Caetano do Sul: 
 

O velho parque fabril da Matarazzo já estava desativado desde 1987 e 
na última década esteve completamente abandonado, contribuindo 
principalmente para a desvalorização do seu entorno. Apesar do 
passado saudoso lá do início do século, quando a IRFM empregava ali 
um grande número de operários, o legado da empresa para a região não 
foi nem um pouco positivo. Por ser uma indústria química, tendo como 
uma de suas atividades principais a produção de produtos extremamente 
nocivos, como soda cáustica, cloro, ácido sulfúrico, acetileno e o 
terrível hexaclorociclohexano, ou BHC, o uso do solo da IRFM está 
comprometido, por estar contaminado. Agora resta saber o que será 
construído ali, uma vez que, devido à contaminação do solo, poucas 
alternativas restam à população vizinha ao antigo complexo. Segundo 
a CETESB, a área da antiga indústria pode ser recuperada e para a 
construção de qualquer coisa no local [...] é necessária uma autorização 
prévia do órgão. Em 2010, o Prefeito de São Caetano do Sul, José 
Auricchio Júnior, chegou inclusive a prometer um parque [...] Porém, 
até o momento, só há uma certeza para os vizinhos da defunta fábrica: 
que o solo está contaminado.13 

 
Cavallini também revela a situação do chamado “Império dos Matarazzo, da ascensão à 

decadência registrada na cidade de São Caetano do Sul: 
 
 
 

 

12 Douglas Nascimento é membro titular do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, e o primeiro blogueiro nomeado de um instituto histórico no 
Brasil. 

 
13 Disponível em: http://www.saopauloantiga.com.br/irfm-sao-caetano-do-sul/. Acessado em 30/03/2015. 

http://www.saopauloantiga.com.br/irfm-sao-caetano-do-sul/
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As “Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo” se instalaram em São 
Caetano no ano de 1912, após o arrendamento da antiga fábrica 
Pamplona. Ao longo das décadas seguintes, o complexo cresceu e 
estendeu sua atuação para os mais diversos produtos, principalmente 
químicos: soda cáustica, cloro, compostos de cloro, ácido sulfúrico, 
rayon, celulose, carbureto de cálcio, acetileno, ferro-silício, fundição, 
hidrogenação de óleos e produção de agrotóxicos. Até a década de 
1980, o complexo trouxe desenvolvimento ao bairro Fundação e ao 
Grande ABC, tornando-se uma das grandes referências da cidade. A 
decadência teve início quando a produção química das Indústrias 
Matarazzo foi totalmente encerrada, no fim da década de 1980. 
Também nessa época o império sofreu com a concorrência contra 
empresas estrangeiras e a indústria automobilística. Cem anos depois, 
no primeiro semestre de 2012, é concluída a demolição dos galpões 
abandonados. O que resta são ruínas, insegurança e a sensação de que 
uma parte importante da história da cidade virou pó.14 

 
 

Antiga fábrica “Indústria Química Matarazzo S/A” 
 

 
 
 

Fonte: www.saopauloantiga.com.br/irfm-sao-caetano-do-sul. Foto: Douglas Nascimento 
 
 
 
 
 

Sobre outras frentes de trabalho no ABCD, no caso, as fábricas do setor metalúrgico, o 

sindicato15 dessa categoria profissional passa a ter delineada ação diante da progressão 
 
 
 

 

14Disponível em: http://ocdoabc.com.br/2012/06/26/100-anos-de-matarazzo-e-o-descaso-da-prefeitura/. 
Acessado em 28/03/15. 

 
15Em 1933, quando o sindicato foi criado – congregando os metalúrgicos de toda a região do 
ABC – as condições de trabalho eram péssimas, os salários baixos, direitos trabalhistas 
praticamente inexistentes; [...] havia forte repressão ao movimento sindical e total falta de 
infraestrutura para a ação sindical (Disponível em: 

http://www.saopauloantiga.com.br/irfm-sao-caetano-do-sul
http://ocdoabc.com.br/2012/06/26/100-anos-de-matarazzo-e-o-descaso-da-prefeitura/
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industrial na região. O sindicato dos metalúrgicos de Santo André, no entanto, teve 

paralisação em 1947. O relatório de Referências Históricas – 1501, 2000, de Diadema, 

registra inúmeras ações reivindicatórias e reações contrárias a elas sobre as diversas 

inquietações nos campos políticos de localidades do ABCD Paulista. 
 

No dia 17 de maio de 1947, o referido sindicato sofre intervenção que 
vai durar ate o ano de 1956 [...] com toda a sua diretoria destituída e 
vários dirigentes presos. Nesse ano, pela primeira vez, um trabalhador 
ganha as eleições para prefeito no Brasil. O marceneiro e sindicalista 
Armando Mazzo, de Santo André. Porém, um dia antes da posse, o TSE 
cassou sua candidatura e dos 13 vereadores comunistas eleitos [...]. No 
dia 8 de junho de 1961, foi emitida pelo Ministério do Trabalho, 
indústria e comércio a carta de aprovação do sindicato dos 
trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material 
elétrico de São Bernardo e Diadema [...]. Em 1965, para estimular a 
grande entrada de indústrias em Diadema, foi implantado o projeto 
Cidade da Micro Indústria. Em 1968, operários da Ford Willys, em São 
Bernardo do Campo, realizaram paralisação parcial de três dias e total 
de um dia. A fábrica foi invadida por tropas do II Exército, sufocando 
o movimento. Em outubro de 1975, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e 
Diadema. Dois anos depois, o sindicato desencadeia a campanha pela 
posição salarial dos 34 por cento. No ano de 1978, foi agregado à 
legislação trabalhista um artigo específico de proibição de centrais 
sindicais. Aconteceu também o primeiro congresso da mulher 
metalúrgica de São Bernardo do Campo e Diadema. No dia 12 de marco 
de 1979, os metalúrgicos das duas cidades deflagraram greve geral da 
categoria. Os trabalhadores criaram o Fundo de Greve; 11 dias depois, 
foi decretada a intervenção no sindicato dos metalúrgicos do ABC 
Paulista. Somente no dia 27 de marco, ocorreu o fim da greve[...].Em 
1982, houve uma manifestação na porta da Volkswagen contra a 
robotização no processo de produção. Os trabalhadores queriam 
negociar o controle sobre a implantação das novas tecnologias. No 
início da década de 90, foi fundado o Consórcio Intermunicipal do ABC 
Paulista, formado pelas sete prefeituras para a solução de problemas 
comuns aos sete municípios (2000, p. 31-55). 

 
Esse mesmo documento (Referências históricas – 1501, 2000, de Diadema) revela “que 

em 08/06/1961 foi emitida pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio a carta de 

aprovação do sindicato dos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de 

material elétrico de São Bernardo e Diadema” (2000, p. 39). Assim, por enfrentamentos 

em questões relacionadas à exploração de mão de obra, reivindicações por direitos 

trabalhistas e manifestações diversas, É realçado aqui o período de crescimento industrial 
 
 
 
 

 

http://www.smabc.org.br/smabc/materia.asp?id_CON=2&id_SUB=53. Acessado em 
27/03/2015. 

http://www.smabc.org.br/smabc/materia.asp?id_CON=2&amp;id_SUB=53
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no Brasil, que teve a região do ABCD Paulista como epicentro das indústrias montadoras 

de automóveis: 
 

Os “50 anos em 5”, durante o governo Juscelino Kubitschek, 1956 – 
1961, [...] o chamado milagre brasileiro são dois pontos altos do 
desenvolvimento industrial brasileiro. A indústria automobilística é a 
nova frente de processo: ela praticamente não existe em 1955, e em 
1960 coloca já no mercado 133.000 carros e 342.214 em 1971. Nos anos 
recentes, porém, à indústria do automóvel se une a de eletrodomésticos. 
O crescimento deste setor marginaliza o do consumo popular (ANDRÉ 
e GALACHE, 1979, p. 315). 

 
Há um acentuado potencial da região do ABCD para consequente compreensão da 

condução da força de trabalho ali empregada, modos de sobrevivência, crescimento 

populacional, criação de legislações, ações populares, sobretudo de trabalhadores rumo 

às lutas por direitos à participação e à cidadania. Os depoimentos dos radialistas 

comunitários do ABCD expressam tais atuações. As falas de todos os depoentes são 

comuns nas questões relacionadas para conquistas de ascensão social. 
 

Meados do século XX – São Caetano do Sul e Santo André já se 
constituem como um importante núcleo fabril, abrangendo algumas das 
principais unidades produtivas do parque industrial paulista: a 
Kowarick, produtora de lãs e camisas, as Indústrias Reunidas 
Matarazzo, Rhodiaceta de tecidos e Valisère, Rhodia Química 
Brasileira, Lidgerwood no ramo metalúrgico, Fichet, produtora de 
estruturas metálicas, a Pirelli, voltada à fabricação de pneus e cabos 
elétricos e o Moinho São Francisco. Nas cidades de São Bernardo, 
Mauá e Ribeirão Pires, formava-se um segundo eixo industrial. 
Portanto, em meados do século XX, o ABC já deixava de ser a região 
que se caracterizava por uma paisagem eminentemente ocupada por 
fazendas de gêneros de subsistência, olarias, carvoarias e serralherias, 
dando lugar a uma paisagem marcada por indústrias, sobretudo as de 
transformação, como as metalúrgicas mecânicas e de materiais de 
transporte. Com a instalação de montadoras como General Motors, 
Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz e Scania, o ABC fincou sua 
condição de maior centro produtor de veículos do país. Na década de 
50, o município de São Bernardo do Campo era responsável por mais 
de 50% dos automóveis produzidos em todo o Brasil.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 Disponível em:http://www.metro.sp.gov.br/metro/licenciamento- 
ambiental/pdf/linha_18_bronze/eia/volume-iii/Arquivo-20.pdf. Acessado em 28/03/2015. 

http://www.metro.sp.gov.br/metro/licenciamento-ambiental/pdf/linha_18_bronze/eia/volume-iii/Arquivo-20.pdf
http://www.metro.sp.gov.br/metro/licenciamento-ambiental/pdf/linha_18_bronze/eia/volume-iii/Arquivo-20.pdf
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5 Conceitos de cidadania e participação motivadores para a criação das rádios 
comunitárias da região do Grande ABCD Paulista 

 
 

O Grande ABCD Paulista oferece curiosa leitura sobre a formação familiar e cidadã nas 

cidades daquela região. As referências histórias apontam a exploração daquele território 

em sistema de colonização. Tal situação gerou frentes de trabalho, exploração da mão de 

obra presente, inclusão, atrativo de imigrantes e migrantes, formação de famílias e 

consciência desses habitantes diante de exploração de trabalhadores e trabalhadoras, em 

distintas faixas etárias. 
 

A família é o primeiro grupo natural do homem. Aristóteles observava 
que “a família já é uma forma de comunidade, de justiça e de amizade”. 
À frente do grupo familiar, o homem sente-se um pequeno rei; ali é o 
juiz, o educador, ali sente o sabor da verdadeira felicidade na ternura da 
esposa, no carinho dos filhos, na solidariedade dos parentes. Na família, 
o homem como se perpetua, projetando-se no passado através dos seus 
ascendentes e no futuro pelos seus descendentes. É o primeiro e grande 
escudo do homem contra o arbítrio dos poderosos, contra a onipotência 
do Estado em regimes totalitários, razão por que nestes regimes o 
Estado volta-se sempre contra a família no afã de dissolvê-la ou utilizá- 
la para seus fins (HILÁRIO, 1981, p. 07). 

 
Quanto ao conceito e à constituição de cidades, Rolnik (1988, p. 17) aponta que a cidade 

“enquanto local permanente de moradia e trabalho, implanta-se quando a produção gera 

em excedente uma quantidade de produtos para além das necessidades de consumo 

imediato” Dessa conceituação, apresenta-se a formação de município pela seguinte 

indicação: 
 

Reunidos em grupos econômicos, recreativos, culturais, religiosos, os 
homens e as famílias sentem necessidade de realizar aspirações 
maiores, acima das que objetivam em cada um desses grupos sociais. 
Em outras palavras, aspiram a realizar o bem comum. Por isso, formam 
o primeiro grupo político, que é o município. [...] o fortalecimento do 
município é essencial ao desenvolvimento nacional, pois não haverá 
Nação rica se o município for condenado à pobreza. O município é uma 
miniatura da Nação. É no município que os jovens se iniciam na vida 
pública, aprendem a lutar pelo bem comum. O município é a grande 
escola política da Nação. Por isso, a participação na vida municipal, 
desde as sociedades amigos de bairros à escolha de vereadores e 
prefeitos, é importante para a prática e aprimoramento das virtudes 
cívicas. [...] Incumbe a cada um de nós, se quisermos ser 
verdadeiramente “pessoas” e não meros “indivíduos”, participarmos o 
mais ativamente possível da vida comunitária municipal, interessando- 
nos pelos problemas de nosso bairro, nossa cidade, nosso município, 
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preparando-nos para sermos cidadãos úteis à comunidade (HILÁRIO, 
1982, p. 09-10). 

 
 
 
Para uma reflexão a respeito da formação de famílias e, assim, de cidadãos que 

experimentaram uma constituição em situação de busca por equiparação social e direitos 

nesse modelo de núcleo familiar, e ainda considerando o contexto da época da publicação 

da referência que se segue, destaca-se: 
 

A família serve também de válvula de segurança das revoltas e conflitos 
sociais. Se por um lado o homem, em virtude de seu maior contato com 
o exterior através de seu trabalho, adquire mais consciência política, a 
mulher conhece mais de perto as necessidades da casa e dos filhos. Para 
manter o equilíbrio da célula familiar, ela servirá de contenção às 
revoltas dele, e com frequência de “bode expiatório” para suas 
frustrações, angústias e conflitos irresolvidos no mundo exterior ao lar. 
Interessa, portanto, ao Estado canalizar todas as energias individuais ou 
coletivas para a esfera doméstica, desviando-as da contestação e de 
reivindicações sociais (PRADO, 1985, p. 24-25). 

 
 
 
Dos conceitos abordados por Hilário e Prado sobre a formação de cidades ou municípios 

e assim também de famílias e cidadãos, pode-se interpretar a questão do tipo de parte da 

população do ABCD, tendo as mobilizações de seus cidadãos reagido de forma 

contestadora, em épocas distintas, diante da exploração inadequada dos trabalhadores 

pelas indústrias. Ainda que muitos deles não fossem moradores daqueles municípios, ali 

exerciam a cidadania. A citada região chamava a atenção pelo progresso obtido no 

desenvolvimento das indústrias e do comércio. Pode-se pensar assim que essa notoriedade 

ocorre na mesma proporção pela conhecida movimentação política desencadeada por 

trabalhadores e moradores, que se fizeram conhecer tanto quanto as famosas fábricas, 

montadoras e outras fontes de trabalho e comércio, além das metalúrgicas e do setor 

moveleiro, também desenvolvido ali. Pelas expressões dos radialistas entrevistados no 

ABCD, a comunicação comunitária por meio do rádio, facilitada pela linguagem para os 

ouvidos, acelerou o processo de apresentar à população local valores da base do direito à 

cidadania, pela voz de quem testemunhou as mobilizações políticas da região. São 

radialistas politizados que – embora nas programações que apresentam destaquem 

músicas populares em significativa porcentagem em relação aos gêneros informativos, 

com menor presença – trazem em outras abordagens o teor de participação e o incentivo 
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para mobilização por inclusão social. Desse perfil, é oferecida a seguinte análise que 

envolve o papel do Estado na sociedade e a força da cidadania: 
 

O debate contemporâneo demonstra que a compreensão teórica da 
natureza do Estado moderno emerge da possibilidade de análise da 
emergência da esfera do social, como expressão das contradições que 
requereram mediações a partir da comunidade, nas formas fenomênicas 
diferenciadas em Estado e sociedade. [...] e que requer, inicialmente, a 
caracterização da relação entre Estado e Sociedade, ou seja, uma análise 
das concepções teóricas que elucidam a natureza do Estado capitalista, 
bem como o entendimento das mediações que o perpassam. Dentre 
estas, nosso interesse estará focalizado no desenvolvimento da 
cidadania. A compreensão do Estado moderno passa pela definição dos 
elementos que o diferenciam das formas anteriormente existentes de 
poder político. Segundo Gruppi (1980 p.7), poderíamos caracterizar o 
Estado moderno como o poder político que se exerce sobre um 
território e um conjunto demográfico. Este Estado, que supõe um 
governo unitário e cujo poder se exerce em nome de uma nação (um 
povo e um território), tem na sua soberania plena e em sua separação 
da sociedade civil os principais elementos diferenciadores das formas 
que o precederam. Em outros termos, a soberania plena do Estado 
moderno reside na sua não submissão a qualquer outra autoridade 
existente na sociedade como fundamento do dever político e condição 
de exercício do poder. A distinção entre Estado e sociedade civil diz 
respeito à separação que se processa entre a esfera do poder político e a 
esfera produtiva onde vigoram os interesses econômicos particulares, 
encontrando-se na polarização público/privado a expressão deste 
fenômeno (FLEURY, 1994, p.12). 

 
Do fenômeno descrito por Fleury e das relações entre poder e agrupamentos de cidadãos 

vivendo a mesma realidade de opressão, nota-se que esse poder se transforma. 
 

Fracos, em maior número; fortes, em menor sempre houve, desde 
priscas épocas. Fortes mandando e oprimindo; fracos obedecendo e 
oprimidos, contestantes e rebeldes, sempre que possível. O que tem 
mudado, e continua mudando, é a espécie dos que mandavam e estão a 
mandar, bem como o grau de mando, e se os que mandam são 
escolhidos pelos mandados. No meio social, a autoridade, no cume, 
exige concentração de poucos, e, em sentido decrescente, o número 
aumenta, enquanto o mandar diminui, até quase zero, em extrema 
planície, onde ficam os mais numerosos, que pouco ou nada mandam, 
marginalizados, servindo de pedestal, ou, até, vivendo em subterrâneos, 
alicerçando construções políticas absolutistas (CATHARINO, 1977, p. 
14 – 15). 

 
 

Dessa relação entre fortes e fracos assiste-se às ações promotoras da cidadania, o viver 

com direitos nas cidades, a importância da ação coletiva para que o cidadão tenha, de 

fato, uma vida digna, cumprindo direitos e deveres. Covre enfatiza que o cidadão também 

deve ter consciência dos deveres a serem cumpridos no ciclo do exercício da cidadania. 
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Caso contrário, sem essa ação atuante do dever, ela não se consuma, defende ele, 

afirmando que o cidadão deve 
 

ser o próprio fomentador da existência dos direitos a todos, ter 
responsabilidade em conjunto pela coletividade, cumprir as normas e 
propostas elaboradas e decididas coletivamente, fazer parte do governo, 
direta ou indiretamente, ao votar, ao pressionar através dos movimentos 
sociais, ao participar de assembleias – no bairro, sindicato, partido ou 
escola. E mais: pressionar os governos municipal, estadual, federal e 
mundial (COVRE, 1998, p. 09). 

 
Houve, na época áurea dos movimentos sindicais, merecida mitificação do ABCD e de 

seus líderes, com pessoas de outras cidades e mesmo outros estados indo ver/ouvir 

discursos de sindicalistas, nas épocas de dissídios salariais e de greves. Lá se formaram 

grandes lideranças políticas do País, principalmente metalúrgicos que, mais tarde, viriam 

a criar o Partido dos Trabalhadores, o PT, que governa atualmente o Brasil. A Igreja 

Católica teve – numa época em que os templos evangélicos, pentecostais e 

neopentecostais, eram menos frequentados do que hoje – bastante influência na 

politização dos habitantes da região. Para isso, cumpre destacar a importância da Teologia 

da Libertação, que constituía uma ala mais radical do ponto de vista político da referida 

igreja, a qual pregava a justiça social já aqui na Terra, com melhor distribuição de bens 

materiais. 

Pelos históricos da região, as ações participativas tiveram papel fundamental para as 

conquistas em torno da promoção da cidadania. Ações de um passado recente resultaram 

nas conquistas trabalhistas assim como a organização popular para a formação das rádios 

comunitárias no ABCD. Pelos aspectos acima referenciados e por uma análise 

sociológica, ilustrando o conceito de cidadania, aqui pautado, podem-se perceber as 

linhas que separam “poder” e “cidadania”. O poder, atualizado ou transformado pelas 

ações reivindicatórias de quem lutou e se manifestou permanece, não mais pela força 

bruta, de tempos primitivos, mas por uma astúcia na seguinte análise: 
 

Força não significa necessariamente a posse de meios violentos de 
coerção, mas de meios que me permitam influir no comportamento de 
outra pessoa [...]. Em suma, a força é a canalização da potência, e a sua 
determinação. E é graças a ela que se pode definir a potência na ordem 
das relações sociais ou, mais especificamente, políticas (LEBRUN, 
1985, p. 13). 

 
Estão ilustradas nas falas dos radialistas comunitários do ABCD ações que envolvem 

aquela população – e fatos foram constatados – quanto à existência de onze rádios 
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comunitárias em funcionamento legal na região, todas devidamente autorizadas pelo 

Ministério das Comunicações. A distante origem, referindo-se à histórica trajetória de 

cidadania e a todos os movimentos políticos e religiosos de base desse conceito, apresenta 

estudos distintos e, ao mesmo tempo, aspectos comuns dessa linha inicial da cidadania. 
 

A cidadania é um conceito com uma longa história na tradição 
ocidental, que tem em sua origem uma dupla raiz, a grega e a latina. 
Essa dupla raiz, mais política no primeiro caso, mais jurídica no 
segundo, pode ser acompanhada até nossos dias na disputa entre 
diferentes tradições, como a republicana e a liberal, próprias de uma 
democracia participativa e a de uma democracia representativa 
(CORTINA, 2005, p.28). 

 
O significado da palavra “cidadania”, do latim civitas, civitatis, e cidade, de civitatem, 

apresenta o primeiro sentido desse termo utilizado na Roma Antiga para significar a 

situação política de uma pessoa e os direitos que ela possuía ou podia exercer. 
 

A sociedade romana fazia discriminações e separava as pessoas por 
classes sociais. Havia, em primeiro lugar, os romanos e os estrangeiros, 
mas os romanos não eram considerados todos iguais, existindo várias 
categorias. Em relação à liberdade das pessoas, era feita a diferenciação 
entre livres e escravos [...] fazendo-se distinção entre os patrícios – 
membros das famílias mais importantes que tinham participado da 
fundação de Roma e por isso considerados nobres – e os plebeus – 
pessoas comuns que não tinham o direito de ocupar todos os cargos 
políticos. Com o tempo, foram sendo criadas categorias intermediárias, 
para que alguns plebeus recebessem um título que os colocava mais 
próximos dos patrícios e lhes permitia ter acesso aos cargos mais 
importantes (DALLARI, s.d.)17. 

 
 

Os estudos que indicam o desenvolvimento humano em busca de direitos, dignidade e 

cidadania estão na base da evolução do presente trabalho na perspectiva das rádios 

comunitárias da região do Grande ABCD Paulista e, no contexto na qual estão inseridas, 

promovem a cidadania, inclusive por força da legislação das emissoras de tal segmento. 

A facilidade que a emissoras proporcionam para ouvintes ingressarem em suas sedes, com 

solicitações de utilidade pública, pedidos diversos, além dos musicais, a intensa 

interatividade e outras ações participativas revelam um universo de pessoas que se sentem 

prestigiadas, reconhecem que têm importância e podem ter voz sem barreiras. Tal 

temática proporciona diversas discussões que, na atualidade, recaem sobre aspectos da 

democracia e sobre a relação de igualdade e desigualdade na sociedade, nos comparativos 
 

 

17Disponível em http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/textos/historia.htm. Acessado em 15/11/14. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/textos/historia.htm
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entre classes sociais de elevado padrão de consumo com aquelas classes de baixo poder 

aquisitivo. Nesse sentido, também engloba movimentos de reivindicação ao direito do 

exercício de cidadania e de participação por grupos variados, entre esses, os relacionados 

aos direitos da mulher, do homossexual, do negro, do idoso, das pessoas com deficiência, 

das ações em torno da sustentabilidade, do meio ambiente, da educação e tantos outros. 

Dessa maneira, perceber não somente os direitos mas os deveres dos cidadãos, o que de 

fato eles entendem sobre cidadania e qual a contribuição que as rádios comunitárias 

oferecem para a consciência da população sobre o exercício de participação, de direitos e 

de deveres. Verificam-se ações contemporâneas semelhantes às do passado histórico de 

luta pela cidadania, guardadas as proporções entre as distintas épocas. Evidenciam-se ali 

fatores ocorridos no século XX com a instalação de fábricas na mencionada região, que 

desencadeiam consequências diversas no movimento registrado, para a promoção da 

cidadania naquelas localidades. Dessa forma, também outras ações que levaram a região 

ao registro de lutas por seus direitos, como a evolução do comércio, o crescimento da 

população, diversificadas iniciativas políticas e, sobretudo, reivindicações trabalhistas 

que naturalmente acentuam a conscientização e a mobilização popular cidadã. 

Covre (1996, p. 19) registra que “os homens de uma sociedade mantêm-se como 

cidadãos, à medida que partilham as mesmas normas e podem lançar mão delas para se 

defender”. Um dos instrumentos dessa defesa insere-se documentado na Constituição e 

em tudo o que ela representa, para que se recorra nos casos de arbitrariedade contra a 

cidadania e outros direitos, como os geradores de ações participativas como as 

relacionadas à comunicação alternativa, comunitária. 

A compreensão dos fatos que revelam o rumo do caráter da cidadania é de origem da 

atuação cidadã assinalada na antiguidade. Em princípio, a cidade ou a pólis grega era 

composta por homens livres, com participação política contínua em uma democracia 

direta com uma relação de debate entre direitos e deveres. A palavra “democracia” tem 

origem na Grécia Antiga (demo = povo e kracia = governo), num sistema de governo 

desenvolvido em Atenas, uma das principais cidades gregas da antiguidade. Covre (1996, 

p. 16) destaca que “o homem grego livre era, por excelência, um homem político no 

sentido estrito”. Ressalta que, no entanto, na polis grega, a esfera pública era relativa à 

atuação dos homens livres e à sua responsabilidade jurídica e administrativa pelos 

negócios públicos. 

http://www.suapesquisa.com/historia/dicionario/democracia.htm
http://www.suapesquisa.com/grecia
http://www.suapesquisa.com/historia/atenas
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O conceito de cidadania está ainda relacionado ao conceito de participação do indivíduo 

na sociedade. Os radialistas do ABCD exemplificam semelhante opinião. Buscam a 

cidadania pela participação. Na democracia grega, existia uma restrição, pois incluía 

apenas homens livres, deixando de fora mulheres, crianças e escravos, que eram alijados 

do processo de participação. Embora Atenas tenha sido o berço da democracia, lá nem 

todos dela podiam participar. Petit (1967, p. 149) enfatiza que “o grande erro da 

democracia ateniense foi negligenciar a importância desses metecos (estrangeiros de outra 

pólis – cidade-estado – ou bárbaros residentes no território de Atenas), negando-lhes a 

cidadania”. Para os gregos, a mulher nem possuía alma. 
 

a Grécia Clássica foi muito utilizada como modelo estético e político 
pelos norte-americanos. Bem, na área que criou o termo e o uso da 
democracia, o sistema democrático ateniense excluía da participação as 
mulheres, os escravos e os estrangeiros. Na verdade, o termo cidadania 
foi criado em meio a um processo de exclusão. Dizer que era cidadão – 
ao contrário de hoje, em que supomos se tratar da maioria – era uma 
maneira de eliminar a possibilidade de a maioria participar, e garantir 
os privilégios de uma minoria. Admitir o conceito de cidadania como 
um processo de inclusão total é uma leitura contemporânea. Da mesma 
forma, os fundadores da República podiam falar de igualdade e 
liberdade em meio a seiscentos mil seres humanos escravizados 
(KARNAL, 2003, p. 135). 

 
Dessa noção do conceito de cidadania, encontra-se, segundo Cortina, a denominação de 

cidadania social, a partir de uma categorização concebida pelo sociólogo inglês Thomas 

Humphrey Marshall: 
 

O conceito de cidadania que se converteu em padrão foi o de cidadania 
social, tal como Thomas H. Marshall o concebeu há meio século. A 
partir dessa perspectiva, é cidadão aquele que, em uma comunidade 
política, goza não só de direitos civis (liberdades individuais), nos quais 
insistem as tradições liberais, não só de direitos políticos (participação 
política), nos quais insistem os republicanos, mas também de direitos 
sociais (trabalho, educação, moradia, saúde, benefícios sociais em 
épocas de particular vulnerabilidade). Assim, a cidadania social se 
refere também a esse tipo de direitos sociais, cuja proteção era garantida 
pelo Estado nacional, entendido não já como Estado liberal, mas como 
Estado social de direito (CORTINA, 2005, ps. 51 e 52). 

 
A definição de cidadania é então apresentada e ordenada diretamente da obra de Marshall 

em três elementos: civil, político e social. 
 

O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade 
individual – liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e 
fé, o direito à propriedade e de concluir contatos válidos e o direito à 
justiça. Este último difere dos outros porque é o direito de defender e 
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afirmar todos os direitos em termos de igualdade com os outros e pelo 
devido encaminhamento processual. Isto nos mostra que as instituições 
mais intimamente associadas com os direitos civis são os tribunais de 
justiça. Por elemento político se deve entender o direito de participar no 
exercício do poder político, como um membro de um organismo 
investido da autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal 
organismo do Governo local. O elemento social se refere a tudo o que 
vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança 
ao direito de participar, por completo na herança social e levar a vida 
de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na 
sociedade. As instituições mais intimamente ligadas com ele são o 
sistema educacional e os serviços sociais. Nos velhos tempos, esses três 
direitos estavam fundidos num só. Os direitos se confundiram porque 
as instituições estavam amalgamadas (MARSHALL, 1967, p. 63-64). 

 
 
 
O desligamento ou distanciamento dos elementos indicados como direitos indica que eles 

passaram historicamente a seguir caminhos próprios e princípios bem caracterizados do 

campo civil, político e social. Assim, encontraremos distinções entre os direitos da 

cidadania como o direito político, relacionado ao direito de votar, assim como de se 

candidatar a cargos políticos. No campo do direito civil, uma das questões básicas é o 

direito ao trabalho. 
 

Quando os três direitos elementares da cidadania se distanciaram uns 
dos outros, logo passaram a parecer elementos estranhos entre si. O 
divórcio entre eles era tão completo que é possível, sem destorcer os 
fatos históricos, atribuir o período de formação da vida de cada um a 
um século diferente – os direitos civis ao século XVIII, os políticos ao 
XIX e os sociais ao XX. Estes períodos, é evidente, devem ser tratados 
com uma elasticidade razoável, e há algum entrelaçamento, 
especialmente entre os dois últimos [...] No setor econômico, o direito 
civil básico é o direito a trabalhar, isto é, o de seguir a ocupação de seu 
gosto no lugar de escolha, sujeito apenas à legitima exigência do 
treinamento técnico preliminar [...] A história dos direitos políticos 
difere tanto no tempo como no caráter. O período de formação 
começou, como afirmei, no início do século XIX, quando os direitos 
civis ligados ao status de liberdade já haviam conquistado substância 
suficiente para justificar que se fale de um status geral de cidadania. E, 
quando começou, consistiu não na criação de novos direitos para 
enriquecer o status já gozado por todos, mas na doação de velhos 
direitos a novos setores da população. No século XVIII, os direitos 
políticos eram deficientes não em conteúdo, mas na distribuição – 
deficientes, isto é, pelos padrões de cidadania democrática 
(MARSHALL, 1967, ps. 67 e 68). 

 
Os três elementos da cidadania referidos por Marshall estão situados por ele em períodos 

formativos, como os direitos civis, no século XVIII, os direitos políticos, no século XIX, 
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e os direitos sociais, no século XX. Esses últimos, destaca o autor, desempenham um 

papel principal. 
 

A participação nas comunidades locais e associações funcionais 
constitui a fonte original dos direitos sociais. Esta fonte foi 
complementada e progressivamente substituída por uma Poor Law (Lei 
dos Pobres) e um sistema de regulamentação de salários que foram 
concebidos num plano nacional e administrados localmente. Este 
último – o sistema de regulamentação de salários – entrou rapidamente 
em decadência no século XVIII, não apenas porque a mudança 
industrial o tornou impossível do ponto de vista administrativo, mas 
também porque era incompatível com a nova concepção de direitos 
civis na esfera econômica, com sua ênfase no direito de trabalhar onde 
e em que fosse do agrado do indivíduo e sob um contrato livremente 
estipulado. A regulamentação de salários infringia esse princípio 
individualista do contrato de trabalho livre (MARSHALL, 1967, p. 71). 

 
No campo histórico, a evolução dos estudos do conceito de cidadania passa também por 

outras classificações, associadas às conquistas sociais e trabalhistas. 
 

A cidadania seria composta dos direitos civis e políticos – direitos de 
primeira geração. Os direitos civis, conquistados no século XVIII, 
correspondem aos direitos individuais de liberdade, igualdade, 
propriedade, de ir e vir, direito à vida, segurança etc. São os direitos que 
embasam a concepção liberal clássica. Já os direitos políticos, 
alcançados no século XIX, dizem respeito à liberdade de associação e 
reunião, de organização política e sindical, à participação política e 
eleitoral, ao sufrágio universal etc. São também chamados direitos 
individuais exercidos coletivamente, e acabaram se incorporando à 
tradição liberal (VIEIRA, 2000, p.22). 

 
Para Marshall, o sistema de classes capitalistas e o conceito de cidadania passam a ter 

convivência intensamente conflituosa, especialmente a partir do século XX. “Talvez a 

frase seja um tanto quanto exagerada, mas não há dúvida de que a cidadania impôs 

modificações no referido sistema de classes” Marshall (1967, p.103). O autor destaca 

ainda que “um dos principais feitos do poder político no século XIX foi abrir caminho 

para o desenvolvimento do sindicalismo ao tornar os trabalhadores capazes de se valerem 

de seus direitos civis coletivamente Marshall (1967, p. 103). Tal questão mostra-se 

presente na organização dos radialistas comunitários do ABCD, que se unem pelas 

dificuldades que enfrentam, uma vez que sofrem inúmeras restrições impostas pela 

legislação das rádios comunitárias. No caso, os impedimentos de patrocínio e de maior 

alcance de transmissão resultam num trabalho sem remuneração, mas mesmo assim 

comprometido, com esses radialistas tendo outros empregos e investindo nestas emissoras 
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com valores do próprio bolso numa insistente demonstração de luta pelo direito à 

comunicação. 

Assim também, sobre a questão que envolve sindicalismo e, consequentemente, salários 

e greves, situações vivenciadas e relatadas pelos radialistas comunitários do ABCD para 

esta pesquisa, destaca-se outra referência neste conceito de cidadania relacionado a status 

e hierarquia. 
 

Mas minha principal preocupação não é a natureza das greves, mas a 
concepção corrente do que constitui um salário justo. Penso que não há 
dúvida de que esta concepção inclui a noção de status. Faz parte de toda 
discussão sobre remuneração e salários profissionais. Quanto deve um 
médico especialista ou um dentista ganhar, perguntamos. Duas vezes o 
salário de um professor universitário seria justo ou isso não seria 
suficiente? E, se evidente, o sistema previsto não é de status uniforme, 
mas estratificado. As reivindicações de status se referem a uma 
estrutura salarial hierárquica, cada nível representando um direito 
social, e não apenas um valor de mercado [...]. Como na educação de 
massa, assim no emprego de massa, as questões de direitos, padrões, 
oportunidades etc. só podem ser debatidas em termos de um número 
limitado de categorias e pela interseção de uma corrente contínua de 
diferenças por uma série de classes cujos nomes possam encontrar fácil 
acolhida na mente do funcionário ocupado (MARSHALL, 1967, p. 
105). 

 
 
 
Essas referências esclarecem as atuais ações dos membros atuantes das emissoras 

comunitárias do ABCD. Eles falam com conhecimento de causa e do imaginário dos 

ouvintes entre testemunhos. Alguns se lembram de movimentos operários e sindicais, 

focados nas questões trabalhistas que ganharam força nas ações coletivas. 
 

Trata-se dos direitos que têm como titular não o indivíduo, mas grupos 
humanos como povo, a nação, coletividade étnicas ou a própria 
humanidade. É o caso do direito à autodeterminação dos povos, direito 
ao desenvolvimento, direito à paz, direito ao meio ambiente etc. Na 
perspectiva dos novos movimentos sociais, direitos de terceira geração 
seriam os relativos aos interesses difusos, como direito ao meio 
ambiente e direito ao consumidor, além dos direitos das mulheres, das 
crianças, das minorias étnicas, dos jovens, anciãos etc. Já se fala hoje 
de direitos da quarta geração, relativos à bioética, para impedir a 
destruição da vida e regular a criação de novas formas de vida em 
laboratório pela engenharia genética (VIEIRA, 2000, p. 23). 

 
Neste contexto, envolvendo direitos à participação sob visões distintas, tal temática 

apresenta-se também, por referências comuns: 
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Primeiro, o referencial histórico: as raízes históricas do conceito são 
comuns a todas as tradições. Segundo a referência imediata que o 
conceito faz à ideia de inclusão versus exclusão. Terceiro, a dualidade, 
ou, melhor dizendo, a tensão permanente entre uma visão de cidadania 
como status e uma visão de cidadania como identidade. Finalmente, 
parece existir outra tensão recorrente entre a ideia de virtude cívica e 
direito ou prerrogativa. Essas duas dimensões são contempladas com 
maior ou menor ênfase por todas as diferentes tradições que lidam com 
a ideia de cidadania (REIS, 2011, p. 12). 

 
 
Percebe-se que tal conceituação contribui para um olhar sobre o que envolve cidadania e 

a força de livres manifestações e outras situações correlatas, em virtude da extensa 

dimensão desse tema: 
 

[...]aparece na pauta de diversos movimentos sociais – que reivindicam 
saneamento básico, saúde, educação, fim da discriminação sexual e 
racial [...] Tivemos no Brasil a experiência da Constituinte que elaborou 
a Constituição de 1988, fixando um novo quadro de leis relativas aos 
direitos e deveres dos cidadãos. Mas de que cidadania fala cada um 
desses grupos sociais, personagens que ocupam posições tão diferentes 
na sociedade? Alguns deles têm acesso a quase todos os bens e direitos, 
outros, não, em virtude do baixo salário e do não direito à expressão, à 
saúde, à educação etc. O que é cidadania para uns e o que é cidadania 
para outros? É importante aprender de que cidadania se fala. [...] 
Podemos afirmar que ser cidadão significa ter direitos e deveres, ser 
súdito e ser soberano. Tal situação está descrita na Carta de Direitos da 
Organização das Nações Unidas (ONU), de 1948, que tem suas 
primeiras matrizes marcantes nas cartas de Direito dos Estados Unidos 
(1776) e da Revolução Francesa (1789) (COVRE, 1991, p. 8-9). 

 
Sobre a terminologia “direito constitucional”, encontra-se sua origem no final do século 

XVIII, precisamente em 26/09/1791, quando a Assembleia Constituinte francesa 

determina às faculdades de Direito que ministrassem cursos sobre a Constituição da 

França. 
 

O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. É nele 
que muitos processos históricos, cujas origens remontam ao final da 
Idade Média e início da Idade Moderna (séculos XV e XVI), atingem 
sua culminância – como Reforma e a contrarreforma religiosas ou a 
destruição do Estado monarquista absoluto. Ao lado desses, outros se 
originam e, talvez o mais importante seja o que dá início ao processo 
de construção do homem comum como sujeito de direitos civis 
(ODALIA, 2003,p.159). 

 
Dessa forma, compreende-se a Revolução Francesa como fundadora dos direitos civis, 

assim como também participantes deste processo as já mencionadas Revoluções 

Americana e Industrial. Ressalta-se que o século XVIII é conhecido como o século do 

Iluminismo e da Ilustração: 
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Por ser o século de Voltaire, Montesquieu, de Kant e Holbach, de 
Diretod e de D`Alembert, de Goethe e de Rosseau, de Mozart e 
Beethoven. Nele se deu, também, a tentativa de transformar as ciências 
da natureza em ciências da razão e da experimentação. Isso só foi 
possível porque no final do século XVII, Newton (1642 – 1727) 
publicou seus trabalhos sobre a ciência da Física, particularmente a lei 
da gravidade. Além disso, foi ele quem com maior sucesso utilizou a 
Matemática para o estudo e a análise dos fenômenos naturais. Razão e 
experimentação se aliavam no que, então, se acreditava ser o verdadeiro 
caminho para o estabelecimento do conhecimento científico, por tanto 
tempo almejado (ODÁLIA, PINSKY; PINSKY (orgs), 2003, p. 159). 

 
 
Atualmente, descreve Bulos (2012, p. 55), “a expressão “Constituição” está consolidada 

em todo o mundo. Adota-se, contemporaneamente, a terminologia Direito Constitucional 

para designar um Direito Público fundamental, um Direito do Estado por excelência. 

Assim, no fim do século XVIII, o constitucionalismo tinha o objetivo de limitar o poder 

despótico, mediante o estabelecimento de regimes constitucionais. 
 

A necessidade de proteger, no plano constitucional positivo, os direitos 
fundamentais, como a liberdade de locomoção, a liberdade de 
manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa, a liberdade de 
culto religioso, dentre inúmeras liberdades públicas, foi a justificativa 
para a deflagração do constitucionalismo. Desde os fins do século 
XVIII que a trajetória do constitucionalismo tem sido a busca pela 
limitação do poder, aliada ao esforço de se estabelecer uma justificativa 
espiritual, moral, sociológica, política, filosófica e jurídica para o 
exercício da autoridade (BULOS, 2012, p.66). 

 
 
Em 1988, a sétima Constituição do Brasil estabelecia ampla liberdade política e de 

imprensa, restabeleceu o equilíbrio entre os poderes e fixou direitos individuais. Bulos 

(2012, p. 204) descreve que: “o modelo de controle da constitucionalidade implantado 

pela Carta de 1988 é um dos mais avançados do mundo, principalmente em matéria de 

fiscalização concentrada”. Sofreu, no entanto, dezenas de chamados “remendos”. Apesar 

disso, a Constituição de 1988 é revelada como moderna e de significativa preocupação 

social: 
 

[...] opondo-se a qualquer forma de autoritarismo. Privilegia os Direitos 
Humanos, totalmente desrespeitados no período da ditadura militar, no 
qual, através do art. 150, § 11 do Ato Institucional nº 14, chegou-se 
mesmo a legalizar a pena de morte em variadas circunstâncias, como 
em caso de 'guerra revolucionária ou subversiva'. A atual Constituição, 
por sua vez, proíbe a supressão de qualquer direito individual e sua 
garantia, bem como a pena de morte, através do estabelecido no art. 5º, 
não sendo tais disposições modificáveis mesmo por emendas 
(SILVEIRA, 2001, p. 34.). 
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Em 27/07/1988, o então presidente da Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarães, 

declara a entrada em vigor da nova Constituição Federal. Essa Carta foi batizada de 

Constituição Cidadã, que segundo publicação da revista ISTO É, na edição de 23/09/2011: 
 

[...] porque era o Brasil, nessa época, um país recém-saído da ditadura 
militar na qual os princípios constitucionais foram trocados por porões 
de tortura dos oponentes políticos do militarismo. Um ano e meio após 
a sua formação, a Assembleia Nacional Constituinte, composta por 487 
deputados e 72 senadores, chegava a um consenso sobre as normas 
jurídicas. Tida como uma das mais avançadas do mundo no âmbito das 
garantias individuais.18 

 
Das referências sobre a Constituição de 1988 no Brasil, as descritas na Carta de Direitos 

da Organização das Nações Unidas (ONU) de 1948, e nas cartas de Direito dos Estados 

Unidos (1776) e da Revolução Francesa (1789), a temática relacionada à cidadania, 

democracia e direitos do cidadão surge de forma estreita com base em tais indicativos 

históricos. 
 

Se se elimina uma concepção individualista da sociedade, não se pode 
mais justificar a democracia do que aquela segundo a qual, na 
democracia, os indivíduos, todos os indivíduos, detêm uma parte da 
soberania. E como foi possível firmar de modo irreversível esse 
conceito senão através da inversão da relação entre poder e liberdade, 
fazendo-se com que a liberdade precedesse o poder? Tenho dito 
frequentemente que, quando nos referimos a uma democracia, seria 
mais correto falar de soberana dos cidadãos e não da soberania popular. 
“Povo” é um conceito ambíguo, do qual se serviram também todas as 
ditaduras modernas (BOBBIO, 2004, p. 94-95). 

 
Neste campo da relação entre democracia, cidadania e direitos dos indivíduos na 

sociedade, junta-se também a ação de participação, com foco nas tomadas de decisões 

para benefícios da coletividade e direcionamento à inclusão social. 
 

O povo é uma abstração, que foi frequentemente utilizada para encobrir 
realidades muito diversas. Foi dito que, depois do nazismo, a palavra 
Volk tornou-se impronunciável. E quem não se lembra de que o órgão 
oficial do regime fascista se chama Il Popolo d’Italia? Não gostaria de 
ser mal-entendido, mas até mesmo a palavra “peuple”, depois do abuso 
que dela se fez durante a Revolução Francesa, tornou-se suspeita: o 
povo de Paris derruba a Bastilha, promove os massacres de setembro, 
julga e executa o rei. Mas o que esse “povo” tem a ver com os cidadãos 
de uma democracia contemporânea? O mesmo equívoco se ocultava no 

 
 

 

 
18Disponível em: http://www.istoe.com.br/reportagens/161883_A+CONSTITUICAO+CIDADA. 
Acessado em 10/03/2014. 

http://www.istoe.com.br/reportagens/161883_A%2BCONSTITUICAO%2BCIDADA
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conceito de populus romanus, ou de povo das cidades medievais, que 
impunha, entre outras coisas, a distinção entre povo graúdo e povo 
miúdo (BOBBIO, 2004, p.109). 

 
 
 
A informação, caracterizada como comunitária – ou não – é fundamental para o exercício 

da cidadania, servindo-lhe assim para condução e conscientização dos diversos direitos e 

participação. Para Dallari (2002, p. 69), “Quando alguém não sabe que tem um direito ou 

dispõe apenas de informações vagas e imprecisas sobre ele, é pouco provável que venha 

a tomar alguma atitude em defesa desse direito ou que vise à sua aplicação prática”. 

Cidadania, democracia e participação estão relacionadas, implicando necessária e 

fundamental ligação entre esses conceitos e, destarte, também relacionadas à 

democratização dos meios de comunicação de massa. Como no presente projeto, nota-se 

que, apesar das dificuldades enfrentadas pelas rádios comunitárias, incluindo as questões 

de reprodução de informações copiadas da grande imprensa, nos seus noticiários, elas se 

valem de fatos ocorridos nas suas comunidades. Dessa forma, promovendo um papel 

fundamental para a emancipação da população participativa do processo (ouvintes, 

voluntários e outros), mesmo aqueles sem escolaridade, mas com potencial atuante, 

colocando assim no ar vozes em pé de igualdade, sobre situações distintas sobre os mais 

diversos interesses, vindos a público, sobre problemas ou projetos de associações, 

sindicatos, sedes comunitárias, etc. 
 

As lutas pela liberdade e igualdade ampliaram os direitos civis e 
políticos da cidadania, criaram os direitos sociais, os direitos das 
chamadas “minorias” – mulheres, crianças, idosos, minorias étnicas e 
sexuais – e, pelas lutas ecológicas, o direito ao meio ambiente sadio. 
Um estado democrático é aquele que considera o conflito legítimo. Não 
só trabalha politicamente os diversos interesses e necessidades 
particulares existentes na sociedade, como procura instituí-los em 
direitos universais reconhecidos formalmente [...]. Uma sociedade 
democrática não cessa de trabalhar suas divisões e diferenças internas, 
e está sempre aberta à ampliação dos direitos existentes e à criação de 
novos direitos. A cidadania, definida pelos princípios da democracia, 
constitui-se na criação de espaços sociais de luta (movimentos sociais) 
e na definição de instituições permanentes para a expressão política 
(partidos, órgãos públicos), significando necessariamente conquista e 
consolidação social e política (VIEIRA, 2000, p. 41). 
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Nessa exposição de referências sobre o conceito de cidadania, entende-se o cidadão como 

um ser que, consciente ou em fase de conscientização de seus direitos, segue na 

possibilidade de ter participação e de auxiliar no processo de conscientização política e 

social dos demais cidadãos que ignoram suas prerrogativas legais. É um direito à atuação 

política – de ser também um governante, independentemente de diplomações – não sendo 

somente um eleitor, mas podendo candidatar-se e ser eleito e/ou seguir na participação 

dos rumos da comunidade, da cidade, do estado, do país no qual vive. 
 

A cidadania constitui, consoante nossa 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. Cidadania 
é a expressão da vontade política do indivíduo, tanto para a constituição 
do Estado, ou para determinar a forma e o sistema de governo a serem 
adotados, como para o seu regular desenvolvimento dentro dos 
parâmetros constitucionalmente estabelecidos, assim como para a 
imprescindível contenção do poder público. Portanto, 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, como evidenciou Rousseau (SILVEIRA, 2001, p.35). 

 
 

A visitação às referências históricas no presente contexto revela a origem de lutas e de 

desenvolvimentos em culturas e épocas distintas, porém com finalidades semelhantes sob 

aspectos também de caráter comuns em períodos distantes uns dos outros. A trajetória de 

participação no Brasil é sofrida e nela podem-se encontrar referências inspiradas na 

Revolução Francesa por parte de jovens brasileiros que saíam do país para estudar na 

Europa, no século XVIII, retornando inspirados pelas ideias libertárias francesas. 
 

A mesma ideologia que serviria de base à Revolução Francesa servia 
para deixar mais clara a odiosa opressão do colonialismo português no 
Brasil. Mas não foi apenas a ideologia revolucionária europeia que 
influenciou os jovens brasileiros. Do ponto de vista prático, houve, da 
mesma forma, uma grande relação com a independência norte- 
americana, proclamada em 1776. Ela forneceu o que muitos 
historiadores chamaram de “a justificação pelo exemplo”: se os ianques 
haviam conseguido se libertar do julgo inglês, não havia razões para 
que os demais países do continente não fizessem o mesmo em relação 
a Portugal e Espanha. Em vista destes dados, não podemos estranhar 
que a primeira participação política real de um estudante brasileiro 
tenha partido de um jovem aristocrata, aluno primeiramente em 
Coimbra, depois em Montpellier (França): trata-se de José Joaquim da 
Maia, que, em 1786, com outros onze jovens compatriotas, fundara uma 
sociedade secreta para lutar pela independência do Brasil. Não é de 
estranhar, do mesmo modo, que Maia, espécie de líder do grupo, ao 
procurar ajuda para seus projetos, tenha se dirigido precisamente a um 
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dos mais destacados próceres da independência dos Estados Unidos: 
Thomas Jefferson (MENDES, 1981, p. 15). 

 
Nos históricos, de um lado, o poder e seus poucos representantes, com força de decisão 

sobre a vida dos cidadãos. Do outro, a população, com muitos integrantes, sujeita às 

determinações do poder que em diversas fases e períodos desconheciam o valor da 

liberdade e dos próprios direitos de participação, sobretudo na comunicação. 

 
 
 

A liberdade de comunicação é a mais preciosa das liberdades. Por ela o 
homem manifesta e exterioriza sua inteligência – seu dom exclusivo, 
pelo qual persegue a sua felicidade individual e simultaneamente, 
desenvolve sua missão civilizadora e cultura na terra. De nada valeria a 
liberdade física, se o indivíduo não pudesse se comunicar com seus 
semelhantes. Em sua essência, à liberdade de comunicação incorpora- 
se o direito à informação, em sua dimensão dúplice, isto é, o direito de 
informar e de ser informado, ou de simplesmente, realizar a troca de 
ideias, ainda que fúteis ou, aparente ou momentaneamente, de valor 
nenhum (SILVEIRA, 2001, p. 39 e 40). 

 
O Brasil padeceu durante muito tempo sob regimes políticos autoritários que, por meio 

de ditadura e censura, impediam a livre manifestação do pensamento do direito do 

exercício de participação, sobretudo na comunicação, sob a pena de perseguição, prisão 

e morte. 
 

Costumam desconhecer as pessoas. Elas são o povo inferior à elite 
dominante, simples massa de manobra do marketing político e/ou das 
pesquisas eleitorais ou, quando muito, meras engrenagens, obedientes 
e cativas, na viciada máquina administrativa. Máquina, por sinal, 
altamente controlada por eles, donos do poder, e não pela sociedade, 
como um todo. Nunca as pessoas são vistas e tratadas como indivíduos 
soberanos, como pessoas com direitos individuais e coletivos desde o 
momento em que foram concebidas. O que interessa, para os poderosos, 
é o domínio da máquina do poder. Para atingir este objetivo, vale tudo. 
Os direitos das pessoas – esquecem-se todos os regimes – existem antes 
mesmo de elas terem personalidade jurídica próprias, muito antes de 
serem pessoas físicas de interesse direto do Imposto de Renda (COTTA, 
1997 p. 157). 

 
A cidadania, como expressão política, alia-se à iniciativa de participação. São exercícios 

muito vinculados, que exigem comportamento político, além do ato de votar e eleger 

representantes, tendo a mídia papel fundamental para o incentivo de tal prática. 
 

A mídia tem valor significativo para o exercício da cidadania e controle 
dos atos governamentais. Num país continental como o Brasil, o papel 
desempenhado, por exemplo, pelas rádios comunitárias, no sentido de 
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despertar a cidadania, pela informação, é de inegável valor” 
(SILVEIRA, 2001, p. 35). 

 
Segue, assim, por esse entendimento, a busca da relação de fatos contemporâneos vividos 

na região do Grande ABCD Paulista, por uma sociedade que se desenvolve como muitas 

outras, em particularidades e fatos comuns em outras regiões, a partir de fatores que 

envolvem o atual contexto e as trajetórias das rádios comunitárias ali existentes. São 

diversos históricos num terreno fértil de importante localização no estado de São Paulo e 

reconhecimento nacional e internacional, pela própria localização e história em uma 

importante amostragem dos processos de imigração, migração, formação de famílias, 

construção de frentes de trabalho, exploração de mão de obra, desenvolvimento de uma 

classe operária, fortalecimento sindical, reações contra desigualdades sociais, baixos 

salários, lutas por melhores condições de trabalho, manutenção de empregos e 

enfrentamentos com o poder, entre outros. Tratava-se de uma época também de 

transições políticas de um regime para o outro, de lutas pelos direitos da mulher, contra o 

racismo, entre outras situações, destinando-se à criação de uma nova Constituição, a de 

1988, que consagrou princípios fundamentais da participação direta na sociedade civil, 

no processo democrático do pais. 
 

Primeiro, temos que frisar a importância do retorno das eleições diretas 
como forma de escolha dos representantes e a reorganização dos 
partidos políticos. O segundo ponto diz respeito à considerável 
aproximação entre Estado e sociedade civil, que passam a orientar suas 
ações de forma a possibilitar melhores resultados no que se refere ao 
alargamento da democracia[...]delineando uma nova configuração 
política resultante da abertura dos canais de participação acima 
descritos no interior do incipiente espaço público democratizado 
(DAGNINO apud MARQUES E PEREIRA, s.d., p. 2). 

 
 
A história se repete em períodos e lugares distintos e atualizadas pelos contextos sociais 

e políticos, como o caso da imigração que durante um período gerou a vinda de italianos 

ao Brasil. Mais de um século depois, também pela luta por sobrevivência, e não mais por 

necessidade de mão de obra barata, o país recebe africanos e haitianos. Essa presença é 

notada principalmente – como em tempos passados – por imigrantes do sexo masculino, 

como numa demonstração de força, comando ou chefia familiar, ou de ascensão aos filhos 

em idade adulta, fato que não revela modificações de outros processos migratórios como 

discorre Santos, 1994, p. 49: “aquelas que mais saem são os adultos do sexo masculino, 

tanto para trabalhar nas atividades temporárias [...] como para trabalhar nas atividades 

não qualificadas nos centros urbanos. Ficam as mulheres, as crianças e os velhos, com a 
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responsabilidade de tocar a produção familiar”. Os que atualmente chegam ao Brasil 

dirigem-se principalmente à maior cidade do país, São Paulo e também com presença 

notada no ABCD. São fenômenos que se repetem e podem ser refletidos. 
 

A história nada mais é do que a sucessão de diferentes gerações, cada 
uma das quais explora os materiais, os capitais e as forças de produção 
a ela transmitidas pelas gerações anteriores; ou seja, de um lado 
prossegue em condições completamente diferentes a atividade 
precedente, enquanto, de outro lado, modifica as circunstâncias 
anteriores através de uma atividade totalmente diversa. [...] por 
exemplo, é atribuída à descoberta da América a finalidade de auxiliar a 
erupção da Revolução Francesa – [...]. Da história posterior, uma 
abstração da influência ativa que a história anterior exerce sobre a 
posterior (ENGELS; MARX, 1979, p. 71). 

 
 
 
A formação da população do Grande ABCD Paulista que, naturalmente, integra-se a 

novos moradores, neste início do século XXI, desenvolve-se em torno de um sistema que 

promete agregar hábitos e costumes. Da mesma forma, ocorre o aproveitamento de uma 

força de trabalho com outro conceito de legislação e de cidadania, que necessita de novas 

conquistas e novas manifestações para tanto, porém distintas e distantes dos movimentos 

migratórios do século XX. Outros migrantes e imigrantes virão? Novas rádios 

comunitárias serão abertas? Algumas serão fechadas? Só o futuro o dirá. 
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CAPÍTULO 2 
 
Os contextos jurídico e político que motivaram a criação de onze rádios 

comunitárias na região do ABCD Paulista 

 
 
A trajetória e a situação da radiodifusão comunitária no Brasil remetem à comparação 

com os primeiros tempos do rádio no país, a partir da década de 1920. Nesse caso, 

principalmente pelo fato de as emissoras daquela época despontarem por iniciativas de 

cidadãos, em sociedades e clubes, e não por empresas ou governos. 
 

Falar sobre o movimento das rádios comunitárias é falar de um dos 
capítulos mais importantes, e complexos, da luta pelo direito humano à 
comunicação no Brasil. Antes mesmo de esse conceito existir como o 
conhecemos hoje, as rádios comunitárias brasileiras já exerciam e 
lutavam na prática pela efetivação do direito à livre expressão e à livre 
participação política, cultural e social através dos meios de 
comunicação. Como não podia deixar de ser, a história das rádios 
comunitárias está diretamente ligada à história da formação do sistema 
de mídia brasileiro (RIBEIRO, 2001, p. 289). 

 
As emissoras da década de 1920 não contavam com amparo legal, situação que só vai 

ocorrer com rigor e controle bem estabelecido a partir de 1930, com o estabelecimento 

do meio rádio rumo ao segmento comercial e de amplo alcance. Quanto às rádios 

comunitárias, elas desenvolvem-se no país a partir dos anos de 1970 por iniciativas 

populares, porém destacadas por seus criadores para servirem a uma determinada 

comunidade ou bairro e só irão receber legislação própria a partir de 1998. 

No Brasil, as experiências radiofônicas que se desenvolvem a partir do início da década 

de 1920 surgem quando se pensava numa grande festividade para a comemoração do 

centenário da independência do país, que aconteceu no dia sete de setembro de 1922, na 

então capital federal, a cidade do Rio de Janeiro. Entre os festejos, uma apresentação 

experimental radiofônica em uma estação de rádio instalada no morro do Corcovado. O 

ano de 1922 teve destaque também pela realização da Semana de Arte Moderna (de 11 a 

18 de fevereiro de 1922), pela eleição presidencial direta de Artur Bernardes (que toma 

posse em novembro daquele ano), pela fundação do Partido Comunista Brasileiro, pela 

Revolta dos 18 do Forte de Copacabana e pela assinatura pelo presidente da República, 

Epitácio Pessoa, (mandato de 28/07/1919 a 15/11/1922) do decreto que oficializa a letra 

do Hino Nacional Brasileiro. 
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Através dela [a estação do Corcovado], maravilhados os cariocas e 
forasteiros que visitavam a Exposição Internacional do Rio de Janeiro 
ouviram o discurso de inauguração proferido pelo então presidente da 
República, Epitácio Pessoa, e emissões de músicas líricas, conferências 
e concertos, captados nos oitenta receptores que, com licença especial, 
tinham vindo dos Estados Unidos e haviam sido distribuídos a 
autoridades e pessoas de destaque ou instalados em praças públicas 
(SOUZA, 1986, p.161). 

 
 

A novidade tecnológica chamava a atenção de quem pôde testemunhar ou soube do 

evento ocorrido no Rio de Janeiro. O advogado e radialista Nicolau Tuma19 (1911 - 

2006), destacado na história da radiodifusão brasileira por inúmeras atuações neste meio, 

em depoimento a este autor, relembrou a ocasião histórica: 
 

Em 1922 eu tinha onze anos de idade. Meu pai adorava os 
acontecimentos cívicos, tanto que na festa da proclamação da 
Independência do Brasil ele arrumou um automóvel e colocou toda a 
criançada dentro. Fomos assistir às festas do primeiro centenário da 
Independência. Estávamos em São Paulo. Quando começou o falatório 
de que havia uma transmissão de rádio no Rio de Janeiro, reproduzindo 
a palavra do presidente da República, foi uma coisa fantástica. Não dava 
para imaginar aquilo.20 

 
Das memórias de Tuma, referentes à sua adolescência, no ano de 1924 ocorrem as 

lembranças de um feito característico das origens do rádio no país em ações de locução e 

audição de mensagens: 
 

Éramos uma sociedade de amigos com aproximadamente quatorze anos 
de idade, cada um. Ela tinha até uma sigla. Chamava-se NNR, Nicolau, 
Nelson e Ramos. Fabricamos com as nossas mãos pequenos aparelhos 
de galena. Ninguém mais sabe hoje em dia o que é galena. Pena eu não 
ter guardado mais nenhum. Era uma caixinha de madeira, com tubo de 
alumínio, cobre e fios enrolados e esmaltados. Passava um cursor. Dali 
pegava os fios em uma pedra chamada galena, um minério de chumbo 
que tinha o poder de captar ondas. Nos fones de ouvido e nos dois 
pontos de contato foi possível começar a ouvir. Era o máximo! 
Ninguém acreditava no que via em 1924 e 1925.21 

 
 
Pelos relatos e estudos históricos, o rádio surge inicialmente no Brasil como um meio 

com o objetivo de difusão de informação e educação à população, na época de uma 
 
 
 

 

10Tuma tornou-se conhecido por criar a palavra radialista, no início dos anos 1930, utilizando os termos 
“rádio” e “jornalista” para tal denominação ao profissional do rádio. 
20 Nicolau Tuma, em entrevista a este autor,  no dia 15/07/2002. 
21 Idem à informação do item 19. 
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maioria analfabeta e também moradora em áreas rurais, as necessidades em torno da 

economia, da educação, da saúde e outros problemas sociais. 
 

O Brasil do início do século, como se sabe, era ainda 
predominantemente rural, a migração rural-urbana era modesta e a 
industrialização, ainda muito incipiente, apenas dava seus primeiros 
passos. [...] A década de 20, porém, foi marcada por um aumento da 
capacidade de produção em várias áreas, em particular de energia, 
cimento e aço, elevando-se também a importação de bens de capital. 
Aquela década deixou de registrar mudanças estruturais de vulto 
(exceto a decorrente da crise de 1929), mas proporcionou as bases para 
a industrialização subsequente baseada na substituição de importações 
(PASTORE, 1979, p. 62). 

 
 
 
A situação social da população daquele período do início do rádio no Brasil permite 

identificar, em parte, aspectos comuns, referentes àquela época com o presente contexto 

das rádios comunitárias, seja pelos produtores dessas rádios ou pelos ouvintes das 

emissoras comunitárias. Essas, em pleno século XXI, situam-se caracteristicamente em 

regiões de alta pobreza, normalmente em bairros da periferia, e dirigidas para as 

populações carentes, com limites de alcance, ausência de infraestrutura material e atuação 

de pessoal voluntário, em sua maioria sem qualificação adequada para o desenvolvimento 

dos trabalhos de produção radiofônica. Desse modo, enfrentam também os limites e as 

restrições impostas pela legislação que rege tal segmento radiofônico. 

 
 
 
1 Aspectos históricos da radiodifusão no Brasil e conceitos de rádio comunitária no 

país 

 
 
 
Analisando a vida do rádio no Brasil, pode-se avaliar que este meio inicia-se no país, em 

formato educativo, não exatamente para um bairro desprovido de estruturas, mas com o 

ideal de atingir uma parcela significativa da população brasileira que vive em extrema 

carência e em desigualdade social. A linguagem radiofônica intencionava também a troca 

cultural, enfatiza Sodré (1977, p. 14): “a técnica radiofônica propiciou o contato entre 

regiões distantes, culturas diversas, fazendo emergir formas comunicacionais. 

A primeira emissora oficial de rádio brasileira foi fundada no ano de 1923, na cidade do 

Rio de Janeiro. Oficial pelo fato de assim constar em registros históricos, pois ocorrem 
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também, como consta em documentos e publicações, outras experiências radiofônicas no 

país, incluindo a datada do ano de 1919, na cidade de Recife, no estado de Pernambuco. 

Além das transmissões de Landell de Moura também anteriores à data oficial22 

A então mencionada emissora carioca, denominada “Rádio Sociedade do Rio de Janeiro”, 

foi criada a partir de uma parceria entre o professor Edgard Roquette-Pinto com o 

engenheiro Henrique Morize, entre outros companheiros da Academia de Ciência, na 

época, lotada na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Ressalta Souza (1986, p. 176): 

“Roquette-Pinto viu longe muitas coisas, menos o dinheiro. Ele jamais admitiu a ideia de 

fazer uma emissora comercial com medo de que a presença dos patrocinadores 

conspurcasse a pureza de seus mais ingênuos sonhos de pioneiro e de idealista”. 

O plano em torno da “Rádio Sociedade do Rio de Janeiro” era torná-la um instrumento 

de formação e educação para a descrita população brasileira de baixa renda e escolaridade 

nos anos de 1920. Roquette-Pinto, que conhecia o rádio dos Estados Unidos, acreditava 

na possibilidade educativa do meio, bem diferente do que havia estudado sobre o rádio 

norte-americano, que teve as primeiras transmissões ocorridas após a Primeira Guerra 

Mundial, feitas com fins militares. Marcondes (1990, p. 17) descreve que nos Estados 

Unidos “em 1920 já se concediam finalmente licenças para a instalação de emissoras de 

difusão radiofônica”. 

O rádio chega ao Brasil de forma experimental, sem aparelhos de recepção para ambientes 

domésticos ou mesmo comerciais, e sem popularização de receptores, também pelos altos 

custos que eles apresentavam por serem importados. Ruiz e Matheus (1984, p. 51) 

afirmam que “o plano real dos criadores da “Rádio Sociedade do Rio de Janeiro” era a 

divulgação artística e científica por intermédio da onda elétrica, de forma que a rádio 

“Sociedade” se torna, efetivamente, um complemento da Academia de Ciências”. No 

início, o rádio no Brasil contava com a associação entre interessados na chamada 

novidade do meio, sem aparatos técnicos que, anos depois passaram a integrá-lo, 

conforme enfatizam os autores: 
 

Os ilustres membros da Academia de Ciências distribuíram entre si a 
incumbência da programação. Eles escolhiam os discos a transmitir. 

 
 

22 “Padre Roberto Landell de Moura, nascido em Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul (1961 – 1928), foi pioneiro nas transmissões de voz à distância, sem a 
utilização de fio, no Brasil, tendo referência internacional por este feito”. 
Reinaldo Tavares, autor do livro “Histórias que o rádio não contou”, em 
depoimento para este autor em 11/08/2014. 
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Chamavam os artistas. Redigiam os jornais falados. Para manter a 
Sociedade, ocorreu-lhe a ideia da formação de um quadro de sócios 
contribuintes que chegou, no apogeu do plano, a contar com três mil 
deles. Depois, as casas especialistas na vendagem de aparelhos 
receptores de rádio concorreram com um fundo de broadcasting. 
Coroando o plano, fizeram circular uma revista, “Electron”, 
interessante, mormente para os radioamadores que desejassem construir 
os seus próprios receptores, mas sempre deficitária (RUIZ; 
MATHUES, 1984, p, 51 e 52). 

 
Na programação da época, as músicas eram do gênero clássico. Os anúncios, descreve 

César (2008, p. 44) “eram proibidos e a programação se mostrava erudita demais”. As 

primeiras apresentações estavam a cargo de Edgard Roquette-Pinto, que era médico 

legista, etnólogo, antropólogo, poeta, escritor, ensaísta e lecionava várias disciplinas. 

Além da Academia de Ciência, como já mencionado, ele foi também membro da 

Academia Brasileira de Letras. 
 

O primeiro locutor do rádio foi indubitavelmente, o próprio Roquette- 
Pinto (embora ele apontasse Caubi Araújo). Era ele quem realizava pela 
manhã, na abertura da emissora, a leitura do jornal, bem como lia 
crônicas e conferências com sua voz bem colocada e inconfundível [...] 
A imprensa acompanhava o surgimento do rádio com extrema simpatia 
e um dos jornais mais progressistas do tempo e mais amplo nessa 
colaboração era “A Noite”, ainda dirigida por Irineu Marinho que dali 
sairia para ir fundar “O Globo” (RUIZ; MATHUES, 1984, p. 53). 

 
No contexto das desigualdades sociais no Brasil, do início do século XX, com a 

exploração de mão de obra em fábricas, incluindo o trabalho infantil, são realizadas as 

primeiras experiências radiofônicas. Antes delas, Edgard Roquette-Pinto observava 

atentamente a sociedade brasileira de então. Nesse sentido, destacam-se suas atuações, 

como a vivida em 1912, quando fez parte da Missão Rondon, em contato com índios 

nhambiquara. Posteriormente, em 1917, publicou um dos primeiros estudos 

antropológicos do Brasil, sob o título Rondônia – Antropologia etnográfica. Observador 

incansável da vida no país, ele viu no rádio a possibilidade de educação e participação da 

população da época na promoção da cultura. “O rádio para ele não era para a obtenção de 

lucro, mas sim para o povo aprender”.23 

Também sobre a crítica à situação social e trabalhista da época que antecede a chegada 

do rádio no país, e mesmo nos próximos dez anos da instalação da primeira emissora 

radiofônica, um grave aspecto é sofrido pela população: 
 
 

 

23  Carmem Lúcia Roquette-Pinto – filha de Roquette-Pinto – em depoimento a este autor em 
20/07/2002. 
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Como praticamente não existiu legislação social até a década de 1930, 
o que imperava eram os regulamentos internos elaborados pelas 
fábricas para controlar o trabalho e resolver possíveis questões e 
conflitos. Tais regulamentos internos de fábricas eram muito rígidos de 
modo geral, estabelecendo total disciplina e impondo mesmo multas e 
castigos físicos para pequenas falhas ou atos julgados condenáveis no 
interior do espaço fabril [...] Crianças de 9 a 14 anos trabalhavam 
comumente nas fábricas, recaindo sobre elas castigos físicos pesados. 
Crianças de cinco anos trabalhavam ocasionalmente nas indústrias e 
não escapavam de surras e castigos (DECCA, 1992, p. 14). 

 
O início da década de 1920 já caracterizava as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo 

como grandes centros comerciais, mesmo com a precária situação social anteriormente 

mencionada. Os dois municípios receberam no mesmo ano, 1923, a instalação de 

emissoras de rádio: a “Rádio Sociedade do Rio de Janeiro” e a “Sociedade Rádio 

Educadora Paulista”. Os processos de imigração e de migração eram acentuados pela 

busca de trabalho, principalmente na capital paulistana, onde ocorriam excelentes 

desempenhos industriais e a presença das importações de bens de capital para a indústria, 

geradores de empregos. 
 

Em todos os anos de 1923 a 1928, para o conjunto do Brasil, elas [as 
rádios] foram bem maiores do que as da primeira década do século XX, 
e as de São Paulo, cresceram ainda mais. A indústria de transformação 
apresenta novo “boom” de investimento que não apenas causou forte 
expansão da capacidade produtiva, mas também lhe promoveu 
extraordinária diversificação. Tomados os anos de 1920 a 1928, a 
indústria paulista crescera à elevada média anual de 6,6% (e o resto do 
Brasil a 3,3%). A concentração industrial em São Paulo aumentava, dos 
31,5% do total nacional em 1919 para37,5% em 1929 (CANO, 2012, p. 
903). 

 
 
 
No ano de 1919, que antecede essa marca de desenvolvimento em São Paulo, ocorre a já 

mencionada experiência radiofônica na cidade de Recife, em Pernambuco. O 

“Almanaque do Rádio de 1951” reproduz que uma revista intitulada “Radio” (sem acento 

na letra “a”) na edição de número 25, datada em 15 de outubro de 1924, revela uma 

experiência radiofônica conhecida de historiadores, em Pernambuco. 
 

Um pequeno grupo de elementos progressistas fundou, a 6 de abril de 
1919, em Recife, o "Rádio Club de Pernambuco", com a patriótica 
finalidade de vulgarizar a rádio-telegrafia e outras aplicações das ondas 
eletro-magnéticas. Chefiava-o o sr. Augusto Joaquim Pereira, com 
colaboração entusiástica dos srs. João Cardoso Ayres Filho, Carlos 
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Good Lacombe, Oscar Moreira Pinto e Carlos Lyra. A 1º de outubro de 
1924, foi inaugurada pelo mesmo grupo a Escola Rádio-elétrica. O 
“Rádio Club” contratou dois profissionais, Floriano Costa e João 
Frutuoso Dantas, para o manejo dos aparelhos emissores. De qualquer 
modo, o exemplo dos rádio-cultores de Pernambuco ficou. Não 
possuíam êles ainda uma estação transmissora em 1919, mas já haviam 
organizado uma sociedade que serviu de estímulo à fundação de outras 
idênticas no território nacional (PIRES, 1951: 29). 

 
A fase inicial do rádio em Pernambuco passou por atividades experimentais de 

radiotelegrafia com os sinais captados em código Morse. Por causa deste sistema técnico, 

diferente das demais experiências iniciadas naquele período, a antiga fase pernambucana 

com rádio não consta como sendo pioneira na radiodifusão brasileira. Na época, amigos 

que resolveram fundar aquela estação em Recife criaram uma sociedade com o nome de 

“o clube de radiófolos”. No segundo decênio do século XX, as emissoras de rádio no 

Brasil caracterizam-se das exemplificações acima por iniciativas populares, 

experimentais, sem as pretensões que ocorreriam a partir da década seguinte, os anos 

trinta. 

Na já maior cidade do país, São Paulo, o ano de 1923 marca a inauguração da “Sociedade 

Rádio Educadora Paulista”, iniciada no centro da cidade, no Palácio das Indústrias, 

posteriormente Palácio 9 de Julho. Em 1943, a emissora, em virtude de inúmeros 

problemas financeiros, não contava mais com o prestígio dos anos anteriores. Neste 

referido ano, foi adquirida pelo empresário e jornalista Cásper Líbero, passando assim a 

emissora à denominação de “Gazeta”, permanecendo dessa forma até o presente 

momento. 
 

Sim, foi lá que surgiu dentro dos resumidos recursos técnicos a “Rádio 
Educadora Paulista”, com alguns esforçados elementos dentre os quais 
citarei no momento Alberto Mariano. Foi com esse maestro e 
compositor, naquele tempo um simples e modesto violinista, que 
aconteceu este fato elucidativo da técnica de então. Todas as vezes que 
ele vibrava seu violino, pela penetração que o som desse instrumento 
possui o artista era obrigado a estar de costas para o microfone, senão o 
som encobria tudo, provocando mesmo a queda da estação [...]. Mas o 
período mais vivo na memória daqueles que conheceram a “Rádio 
Educadora Paulista” foi quando, já na rua Carlos Sampaio, com, sua 
torre de transmissão à frente, no próprio jardim [...]. Mas de repente a 
cousa começou a virar e de emissora de prestígio, a velha “Educadora 
Paulista” começou a descer a escada da fama terminando por encerrar 
suas atividades atolada em dívidas (PIRES, 1951, p. 5 e 6). 

 
Logo no início dos anos de 1930, o rádio assume outra caracterização, a que vai 

acompanhá-lo por décadas. De associação, clubes ou sociedades de amigos, o meio rádio, 
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prestes a completar dez anos do país, seguirá uma trajetória submetida ao controle do 

Estado, com legislação estabelecida pelo governo e submissão ao patrocínio de empresas 

para sobreviver. O ideal educativo de Roquette-Pinto perde para a força comercial. O 

processo de massificação do meio rádio inicia-se com a utilização do transistor. É 

importante ressaltar que, no início dos anos 1920, era impensável a ideia de que a 

população de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro importassem aparelhos para 

recepção. 
 

O rádio [...] se dirigia a quem tivesse poder aquisitivo de mandar buscar 
no exterior os aparelhos receptores, então muito caros. Também a 
programação não estava voltada a atingir os 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 altruísticas (ORTRIWANO, 1985, p. 23). 

 
 
 
No início dos anos 1930, o Estado, que já controlava os meios de comunicação impressos, 

passa a ter mais rigor com o rádio. Tal sistema controlador, nos mais diversos setores, 

principalmente na imprensa, seria redobrado no rádio pelo fato de a transmissão 

radiofônica ocorrer para uma população de maioria analfabeta, na linguagem direta aos 

ouvidos. E também pela perspectiva crescente de alcance e pelo surgimento de novas 

emissoras. 

Em 1920, o país contava com 30.653.605 milhões de habitantes, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ele informa que não houve censo em 1930, 

mas que em 1940, com um novo censo, o crescimento populacional registra 41.165.289 

milhões de habitantes. Quanto aos números oficiais de analfabetos, a Constituição Federal 

do ano de 1934 instituía no Brasil a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário 

para todos. 
 

sendo, contudo, incipiente a sua oferta, considerando os altos índices de 
analfabetismo no país [...] Porém, observa-se um declínio do número de 
analfabetos entre 1920 e 1940. Considerando a população de 15 anos 
ou mais, o índice de analfabetos caiu de 69,9% em 1920, para 56,2% 
em 1940 (IBGE, 2010). 

 
Diante da situação de ditadura e, portanto, de controle dos meios de comunicação da 

época de crescimento do rádio no país, era real a estratégia do governo em conter a 

maioria da população que poderia não saber ler e escrever, mas podia ouvir mensagens 

pelo rádio. A influência do Estado sobre a comunicação era rigorosa. 
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Para se ter uma ideia do poder e alcance dessa influência, até 1951 
apenas dois textos legais referem-se ao setor da radiodifusão no país: o 
Decreto 20.047, de maio de 1931, que estabelecia novas normas em 
substituição ao regulamento para os Serviços de Radiotelegrafia e 
Radiotelefonia (aprovado em 1924), reservando ao Estado o direito de 
conceder os serviços públicos de radiodifusão a empresas particulares, 
e as normas reguladoras dos serviços de radiocomunicação no território 
nacional, regulamentadas pelo Decreto 21.111, datado de março de 
1932 – ambos, portanto, redigidos e implantados durante o primeiro 
governo Vargas. Nesse período compreendido por uma década e meia 
no poder, Vargas instituiu o governo ditatorial identificado como 
Estado Novo (1937 – 1945). Entre as novas diretrizes do regime, um 
decreto em especial (Decreto-Lei 1.915, de dezembro de 1939) traria 
inúmeras alterações para o setor da radiodifusão. Naquela data nascia o 
DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), que durante quase seis 
anos coordenaria as seguintes áreas: divulgação, radiodifusão, cinema 
e teatro, turismo e imprensa (MOREIRA, 1995, p. 09). 

 
Dez anos após a inauguração da “Rádio Sociedade do Rio de Janeiro”, em 1923, o Brasil 

já possuía inúmeras estações de caráter comercial espalhadas pelo país. O rádio brasileiro 

estabelecia-se como meio de comunicação e, assim, receberia atenção redobrada do 

governo, com rigoroso controle do Estado. 
 

Os primeiros textos legais redigidos para regulamentar o setor da 
radiodifusão brasileira foram influenciados diretamente por Getúlio 
Vargas, que, desde a sua posse como chefe do Governo Provisório, em 
seguida à Revolução de 1930, dedicou especial atenção ao rádio. 
Durante os 15 anos em que Vargas permaneceu no poder, o rádio seria 
frequentemente utilizado como veículo de divulgação da propaganda 
ideológica do governo (MOREIRA, 1995, p. 7). 

 
 

Do surgimento das rádios nos anos de 1920 no Brasil e com o controle que as emissoras 

sofriam pelo Estado, partindo dos anos de 1930, o rádio seguiu uma trajetória sob rigorosa 

legislação mesmo após a abertura política brasileira datada de 1985. Já para as rádios 

comunitárias criadas no Brasil, a partir da década de 70, sem sustentação da lei, a história 

revela perseguições e fechamentos pela polícia federal. Somente a partir do ano de 1998 

que o governo brasileiro, na gestão do presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso, iria contemplar as emissoras comunitárias com uma legislação para a 

autorização de seu funcionamento, entretanto com restrições perante as demais rádios, 

conforme subsequente conceituação. De acordo com a Lei 9.612, datada de 19 de 

fevereiro de 1998, pelo Ministério das Comunicações, regulamenta-se que: 
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-Art. 1º Denomina-se Serviço de Radiodifusão Comunitária a 
radiodifusão sonora, em frequência modulada, operada em baixa 
potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações 
comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação 
do serviço. 

 
§ 1º Entende-se por baixa potência o serviço de radiodifusão 

prestado a comunidade com potência limitada a um máximo de 25 watts 
ERP e altura do sistema irradiante não superior a trinta metros. 

 
§ 2º Entende-se por cobertura restrita aquela destinada ao 

atendimento de determinada comunidade de um bairro e/ou vila (Lei 
9.612, 1998). 

 
 
 
Assim, de forma distinta das emissoras comerciais do país, a destacada característica das 

rádios comunitárias é a de total ligação com uma determinada comunidade, dirigindo os 

conteúdos de programação exclusivamente aos interesses dos habitantes da respectiva 

localidade, na qual estão sediadas, com toda a possibilidade de abrir os microfones à voz 

da população do entorno dessas emissoras. 

 
 
 
2 Referenciais do surgimento das rádios comunitárias no Brasil e contribuições 

destas para a promoção da cidadania 

 
 
 
Entre os estudos e as publicações acerca das rádios comunitárias do Brasil, ocorrem 

referências a respeito de sua contribuição para ações de cidadania e participação direta de 

ouvintes na programação, entre inúmeras prestações de serviços. Mendel; Salomon 

(1999, p. 52) explicam que “o termo emissoras comunitárias se refere às estações 

transmissoras de rádio e televisão independentes, baseadas na sociedade civil, que operam 

mais com finalidade social do que para gerar lucro”. Geralmente, tais emissoras contam 

com a atuação de voluntários, em sede disponibilizada pela própria comunidade, em 

locação alugada ou própria. 

Pelo histórico das rádios comunitárias, Peruzzo (1998, p. 252) destaca que “foi em 

novembro de 1995 que se institucionalizou o termo “rádio comunitária”, no I Encontro 

Nacional de Rádios Livres Comunitárias, definidas como aquelas que têm gestão pública, 

operam sem fins lucrativos e têm programação plural. Segundo dados do Ministério das 
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Comunicações divulgados no mês de abril de 2013, o número de emissoras comunitárias 

no Brasil é de 4.509 estações. No ano de 1999, este número era de 542 emissoras. 

Na América Latina, a Bolívia é o país que se destaca no pioneirismo das emissoras 

comunitárias. No caso, em comunidades mineiras, que criaram as próprias estações 

radiofônicas para a difusão de problemas locais. 
 

As rádios mineiras bolivianas são experiências históricas pioneiras, no 
continente latino-americano, no que se refere ao uso autônomo da 
tecnologia de comunicação por segmentos da classe trabalhadora. Sua 
origem remonta a 1947, mas foi a partir de 1952 que elas passaram a ter 
um desenvolvimento maior (PERUZZO, 1998, p. 192). 

 
 
Das experiências com rádios do segmento comunitário, no início dos anos 1970, uma 

ação peruana motiva a atividade comunitária de rádio no Brasil. Foi na Vila El Salvador, 

na cidade de Lima, em 1971, onde foram colocados alto-falantes num assentamento 

organizado pelo governo local. Desenvolveu-se, assim, um projeto de mobilização e 

educação. Quase vinte anos depois, em 1993, o grupo participante possuía uma emissora 

de rádio e outra de televisão. Na obra de Peruzzo, a indicação da influência radiofônica 

de Lima nas ações ocorridas de forma similar na cidade de São Paulo: 

 
 

A experiência peruana contribuiu para inspirar a implantação de 
sistemas similares na zona leste da cidade de São Paulo. Tudo começou 
em 1983, com o Proconel – Projeto de Comunicação Não Escrita da 
Zona Leste II, que em 1985, daria origem ao Cemi, Centro de 
Comunicação e Educação Popular de São Miguel Paulista, dentro do 
qual, em 1987 se constitui uma coordenação das Rádios do Povo [...] O 
pioneirismo coube à “Rádio do Povo de Vila Nossa Senhora 
Aparecida”, naquele bairro, que foi ao ar em 26 de abril de 1984 
(PERUZZO, 1998, p. 160 e 161). 

 
As rádios comunitárias seguem, portanto, uma abordagem distinta daquela que nos anos 

1930 chamava a atenção do governo, que transformava o rádio em meio comercial e 

mercantilista como instrumento de difusão que, por décadas, no Brasil, serviu de interesse 

do governo, de alternância de poder com garantia das classes dominantes. Da relação do 

poder com o sistema de radiodifusão brasileiro. 
 

Muito poderia ser dito a respeito. Um dos pontos cruciais é o próprio 
sistema de exploração da radiodifusão, há muito atrelado a uma 
sistemática em que o critério básico para a concessão é o do interesse 
político da amizade, da troca de favores. O interesse social e a 
competência tornam-se secundários. Convivem entre nós, emissoras 
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estatais e comerciais. A política brasileira para a exploração da 
radiodifusão está fundamentada na teoria da responsabilidade social 
pela iniciativa privada, com o Estado estabelecendo princípios que 
salvaguardem o uso social dos meios eletrônicos de comunicação. De 
um lado, estão os dispositivos legais, ressaltando e incentivando o uso 
social do rádio e da televisão. De outro, toda uma série de interesses de 
ordem político-ideológica que se manifestam por diversos tipos de 
pressões. É o jogo do poder determinando a real situação da 
radiodifusão no Brasil (ORTRIWANO, 1987, p. 18). 

 
Nesse contexto, percebe-se como a concessão de rádios e televisões beneficia classes 

dominantes em diversos períodos e governos, antes e mesmo após a Constituição 

Brasileira de 1988. Aliás, são inúmeros os registros das ações de concessões para políticos 

no país. O governo do presidente José Sarney (mandato de 1985–1990) teve 

historicamente uma das marcas mais significativas neste tipo de favorecimento, que 

chegou a ser chamado como o período do “toma lá, dá cá”. 
 

No total, a administração Sarney distribuiu 1.028 concessões de 
emissoras de rádio (AM e FM) e de televisão – 30, 9% dos canais 
existentes na época. Em apenas um mandato, José Sarney assinou um 
número de concessões superado apenas pela soma das permissões 
autorizadas por todos os Presidentes brasileiros entre 1934 e 1979: ao 
longo de 45 anos haviam sido outorgados 1.483 canais de rádio e TV, 
ou 44,5% das emissoras que estavam no ar em 1989 [...]. Nunca na 
história do Brasil como durante os cinco anos do mandato de José 
Sarney um número tão elevado de deputados, prefeitos, governadores e 
até ministros de Estado recebeu canais de rádio e de televisão 
(MOREIRA, 1998, p. 94). 

 
Dos políticos beneficiados com concessões de rádio e televisão constavam governadores 

que defendiam a prorrogação do mandato presidencial, sendo assim contemplados pelo 

recebimento de concessões. Um exemplo era o do então governador do estado de Sergipe, 

Antonio Carlos Valadares que, em 1986, recebeu três concessões: duas de rádio e uma de 

televisão. Moreira (1998, p. 96) revela que: “O festival de concessões passaria à história 

como uma das marcas registradas da Nova República”. No final dos anos 1970, 

intensificavam-se os movimentos pelo fim da ditadura militar no Brasil, pela anistia aos 

presos políticos e, enfim, pela abertura política. Marcava-se uma reação à situação vivida 

no Brasil desde o golpe militar de 1964, que rompeu o processo democrático brasileiro. 

Sobre o período em questão, constam dados na obra de Cotrim (1991, p. 13): “em 1967, 

foi elaborada nova Constituição tendo como objetivo institucionalizar os ideais e 

princípios do regime militar [...] Em 1969, três ministros militares impuseram nova 

Constituição ao país, revelando ainda mais a face autoritária do regime”. 
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Além do Ato Institucional 5 (AI-5), de 13/12/1968, editado pelo então presidente da 

República Arthur da Costa e Silva – que se registra como um dos períodos mais violentos 

da ditadura militar no país –, estão, entre outras ações de repressão, o fechamento do 

Congresso Nacional e a suspensão por dez anos de direitos políticos de qualquer cidadão. 

Um ano antes do AI-5, 1967, é também instituída a Lei de Imprensa no Brasil, revogada 

em 2009 por ser considerada incompatível com a Constituição de 1988, contendo Carta 

Magna com a garantia da forma irrestrita às liberdades de manifestação do pensamento e 

da informação jornalística. Passou-se assim das ocorrências de delitos referentes ao setor 

para os Códigos Civil e Penal. Marconi revela na obra “A censura política na imprensa 

brasileira” (1980) antes, porém, da abertura política em 1985 e da Constituição de 1988, 

o conteúdo do referido documento, do então rigor vigente à época da extinta Lei de 

Imprensa brasileira: 
 

Pela Lei de Imprensa, instituída em 1967 [...] mesmo que o jornalista 
tenha provas irrefutáveis de qualquer crime cometido por figuras do 
governo não poderá divulgar nada sobre o assunto, pois “não se admite 
a prova da verdade” quando se trata do Presidente da República, 
Ministros de Estado, presidentes do Senado e da Câmara, chefes de 
Estado ou governo estrangeiros e seus representantes diplomáticos, 
criando assim, artificialmente, uma casta acima de qualquer suspeita. 
Ainda por esta lei, o Ministro da Justiça pode determinar a qualquer 
momento, a apreensão, independente de mandado judicial, de qualquer 
jornal ou revista que contenham “propaganda de guerra, promovam 
incitamento à subversão da ordem política e social ou ofendam a moral 
pública e os bons costumes” (artigos 61, 62 e 63) (MARCORNI, 1980, 
p. 33). 

 
Mesmo com o rigor a Lei de Imprensa de 1967 e com toda a situação de controle e censura 

institucionalizada a partir daquele período, sobretudo com o AI-5, é baixado no ano de 

1969 um decreto-lei pela Junta Militar: a Lei de Segurança Nacional. 
 

O regime iniciado em 64 tem seu marco mais negativo com o AI-5 de 
68. Fez-se aí a primeira e clara divisão: antes e depois do ato radical. O 
AI 5 inicia uma escala radical, guinada mais profunda que a Junta 
Militar consolida e usa para dar cobertura à macabra rotina de violência, 
seguida depois no governo Médici. Isto é indiscutível e já entrou para a 
História com a adjetivação de “anos de chumbo” (COTTA, 1997, p. 
108). 
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No ano de 1985, ocorre o fim do regime militar no Brasil e o início da democratização do 

país. 
 

em janeiro de 1985, o então senador pelo PMDB de São Paulo, 
Fernando Henrique Cardoso, encaminhou à assessoria do Presidente 
eleito Tancredo Neves um documento intitulado Política de 
Comunicação e Democracia, com várias propostas para a área da 
radiodifusão nacional (MOREIRA, 1995, p. 96). 

 
Nesse contexto político, entre os anos de 1970 e 1980, têm-se registros mais intensos do 

aparecimento de rádios livres no Brasil. Indica Moreira (1995, p.97) que “as rádios livres 

pioneiras foram montadas em Sorocaba, interior de São Paulo, por estudantes 

secundaristas com algum conhecimento de eletrônica e sem pretensões políticas”. A fase 

de destaque da origem das rádios livres brasileiras tem coincidência exatamente com o 

período de significativa censura aos meios de comunicação. Na época, na presidência da 

República, estava o general do exército Emílio Garrastazu Médici (mandato de 1969 a 

1974), num governo que acentuou também as marcas de repressão e tortura no Brasil. 
 

Desde meados dos anos 70, familiares e ex-companheiros dos mortos e 
desaparecidos políticos lutaram (a ainda lutam) para obter informações 
sobre seus parentes e amigos, organizados em comissões e contando 
com o apoio de setores da sociedade civil, especialmente entidades 
voltadas para a defesa e promoção dos direitos humanos (MIRANDA; 
TIBÚRCIO, 1999, p. 13). 

 
A época registrava ânimos exaltados contra uma situação ditatorial, sob um clima de 

medo e insegurança, conforme a descrição de Cotta (1997, p. 109): “Os períodos da Junta 

Militar do Garrastazu Médici têm, por isto, muito mais cheiro de ditadura do que os 

anteriores e também o imediatamente seguinte, de Geisel”. A economia do Brasil é marca 

registrada também desse período de intensa desigualdade social. A respeito de tal 

situação, escreve Giordani (1986, p. 91): “Tínhamos ao final do governo Médici uma 

dívida externa na ordem de 12 bilhões de dólares. No governo Geisel, atingimos 40 

bilhões”. Nesse clima de insegurança surgem as já citadas rádios livres na cidade paulista 

de Sorocaba, sendo os primeiros estudos referentes ao tema publicados por Peruzzo 

(1998, p. 243): “Rádio Spectro”, de Sorocaba (SP), em 1976. A imprensa informou que 

essa cidade chegou a ter mais de quarenta emissoras desse tipo no início da década de 

oitenta. Outra pioneira seria em 1978, a “Rádio Globo de Criciúma” (SC)”. Nesta 

situação, registra-se no Brasil, entre 1970 e 1980, o aparecimento de emissoras de rádio 

fora do padrão comercial, naquele período já descrito como de forte censura, ditadura 

militar no país e movimentos pela abertura política. 
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as rádios livres começaram a aparecer nos anos setenta num época em 
que os meios de comunicação estavam, de forma predominante, nas 
mãos de pessoas ou grupos privilegiados com a concessão de canais, 
por decisão unilateral do poder executivo federal (PERUZZO, 1998, p. 
243). 

 
O final dos anos de 1970 já marcava o início do movimento das rádios comunitárias no 

Brasil. Ribeiro (2001, p. 298) descreve que “naquela época era denominado movimento 

de rádios livres. O boom da instalação e surgimento de rádios comunitárias ocorre entre 

o final da década de setenta e o início dos anos oitenta”. Exemplifica-se na busca pela 

origem destas rádios não comerciais a existência da “Rádio Paranóica”, na cidade de 

Vitória, no estado do Espírito Santo. 
 

A primeira experiência foi a “Rádio Paranóica”, de Vitória (ES), criada 
em outubro de 1970 e fechada em fevereiro de 1971. Seus idealizadores 
foram dois irmãos, na época com dezesseis e quinze anos, cujo interesse 
era tão-somente fazer rádio, o que não impediu que o mais novo fosse 
preso, acusado de subversão, algo que nem conhecia, assim como não 
tinha nenhuma ligação com grupos de esquerda. A emissora tinha o 
mote “Paranóica, a única que não entra em cadeia com a Agência 
Nacional”. Apesar de ter sofrido intervenção, voltou a funcionar em 
1983 e continua no ar ainda na segunda metade dos anos noventa, com 
o nome de “Rádio Sempre Livre”. (PERUZZO, 1998, 243). 

 
 
A década de 70 segue, em plena ditadura militar, com o aparecimento de inúmeras rádios 

livres intensificando-se em maior quantidade no início dos anos 80. A situação política 

de repressão favorecia os ânimos e, assim, o crescimento das rádios livres. Segundo 

Moreira (1995, p. 98) “Multiplicaram-se também as rádios comunitárias, ou de poste, que 

usavam apenas microfone e alto-falantes para a transmissão de informações e música para 

quem estivesse na redondeza dos estúdios, geralmente improvisados”. A censura no país 

era ameaçadora. A palavra “proibido” estava em todas as situações nos meios de 

comunicação e outras expressões, destaca Marconi (1980, p. 38): “Era uma época de 

intensas reivindicações populares e consequente repressão a estudantes, operários, 

intelectuais, religiosos e sobretudo jornalistas”. Para ilustrar, reproduz-se aqui um 

documento emitido pela Política Federal, datado de quatro de junho de 1973, época do 

governo do presidente Médici: 
 

De ordem superior fica terminantemente proibida a publicação de 
críticas ao sistema de censura, seu fundamento e sua legitimidade, bem 
como qualquer notícia, crítica, referência escrita, falada e televisiva, 
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direta ou indiretamente formulada contra órgão de censura, censores e 
legislação censória (MARCONI, 1980, p. 37). 

 
 

As rádios livres, ou de postes, expressavam a insatisfação da sociedade diante de vários 

aspectos da desigualdade social, o consequentemente elevado índice de desemprego e a 

maior marca de inflação da história do Brasil que, além de prolongada, agravou-se 

intensamente nos anos de 1980. O clima brasileiro do anúncio de mudanças políticas, 

informações sobre as greves e outras manifestações por melhorias nos campos 

trabalhistas, principalmente na região do Grande ABC Paulista pelo sindicato dos 

metalúrgicos, ultrapassava as fronteiras. Ganharam notoriedade internacional 

principalmente os movimentos ocorridos em São Paulo, a mais populosa cidade 

brasileira, que registrou também greves e manifestações como passeatas, organizadas 

pelos sindicados dos bancários e dos professores de escolas públicas no início dos anos 

de 1980. 
 

Também houve experiências de rádios em sindicatos e nos movimentos 
populares. Os bancários de São Paulo, que em 1981/1982 haviam 
adquirido prática com o sistema de alto-falantes móveis, puseram no ar, 
em 1985, a “Rádio Teresa”, com 120 watts de potência (PERUZZO, 
1998, 251). 

 
Avalia-se, na caracterização dessas emissoras, haver um sentido de protesto num 

instrumento de comunicação de resistência política. Registram-se também, na época, em 

formato diferente do convencional, as rádios cornetas e autofalantes, ou com instalação 

em postes, por este motivo também denominadas de rádio-postes. 
 

A rádio comunitária [...] surge num primeiro momento como “rádio 
popular” (ou comunitária) por meio de alto-falantes que, por sua vez, 
foram precedidos dos megafones (bocas sonoras portáteis para 
amplificação da voz), depois como rádio livre comunitária em FM (que 
já podia ser captada no dial), e em seguida a rádio comunitária em FM, 
propriamente dita, na forma como é institucionalizada a partir de 19 de 
fevereiro de 1998 (PERUZZO, 2010, p.3). 

 
 
As emissoras comunitárias surgem no Brasil sem pedir e, posteriormente, sem contar com 

o apoio do Estado para a ampliação desse sistema social de comunicação via rádio. Eram 

diferentes das emissoras criadas nos anos de 1920 que, como no caso da “Rádio Sociedade 

do Rio de Janeiro”, que contava com o comando de Roquette-Pinto. No histórico das 

rádios comunitárias, a situação é distinta. Elas tinham um plano para o desenvolvimento 
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da cidadania e a conscientização rumo ao conhecimento da população, da emancipação 

de um pensamento crítico e de validação dos direitos constitucionais. 
 

Para entender melhor a questão, convém salientar que as rádios 
comunitárias em FM surgem, no Brasil, sem amparo legal nos anos 
1970 e 1980 [...]. Há registros da existência desse tipo de sistema de 
comunicação ainda nos anos 1950, mas seu apogeu ocorre na década de 
1980. Trata-se de um tipo especial de “rádio” desenvolvido por 
movimentos sociais e associações comunitárias, além de igrejas, 
especialmente a Católica, e até mesmo isoladamente por 
comunicadores populares ativistas, com finalidades informativa, 
mobilizadora e educativa, para fazer frente ao impedimento legal de 
uso do espectro radiofônico oficial por parte do cidadão e das 
comunidades. Em outras palavras, não havendo possibilidade de 
partilhar o espectro eletromagnético em FM (frequência modulada) ou 
em AM (amplitude modulada), em diferentes momentos da conjuntura 
política brasileira, mas que, via de regra, se caracteriza por violenta 
repressão a quem ouse ferir as leis de teleradiodifusão, são criados 
canais de comunicação alternativos. (PERUZZO, 2010, p. 2). 

 
 
Livres, populares, ou comunitárias. Essas três expressões para as emissoras de rádio não 

comerciais aproximam-se nos estudos históricos e se entrelaçam. 
 

a radiodifusão comunitária surgiu, como todo o fato social, antes da 
norma jurídica. Contudo, hoje é um fato jurídico, cujos efeitos legais 
já prosperam, de maneira que essa contraditória postura de alguns 
membros do Ministério Público Federal vem sendo qualificada como 
não salutar e até mesmo omissa e estaria fugindo ao seu dever 
constitucional de defender os interesses difusos da sociedade e do 
próprio regime democrático (COELHO, 2002, p.103). 

 
 
A mudança do governo dos presidentes militares Ernesto Geisel (mandato de 1974 a 

1979) para o presidente João Batista Figueiredo (mandato de 1979 a 1985) marca o fim 

do bipartidarismo no Brasil. Figueiredo foi o último presidente do regime militar no país. 

A crise econômica, geradora de desemprego, e a alta inflação acirravam ânimos 

populares e o País seguia assim para o próximo governo, do presidente Sarney, 

empossado em 1985. Tognolli (2007, p. 73). recorda as declarações dadas na época: 

“Logo me vem à memória as frases de um ministro da Fazenda do governo José Sarney, 

que afirmava não haver inflação no Brasil, mas apenas a depreciação relativa dos preços”. 

No ano de 1985, no dia nove de outubro, morre o ex-presidente da República Emílio 

Garrastazu Médici. Coincidentemente, aquele ano de 1985 é marcado pela abertura 

política e fim da censura no país e as emissoras livres contavam com a atuação de 

universitários nas produções dos conteúdos das programações. 
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A capital paulista contava com dezenas em 1985, criando-se até uma 
Cooperativa dos Rádio-Amantes. Os nomes eram curiosos: “Rádio 
Totó”, “Rádio Ternura”, “Rádio Xilik”, “Rádio Trip”, Rádio Livre- 
Gravidade” [...] De 15 de maio a 19 de junho de 1987, também 
funcionou na biblioteca da Universidade Federal do Espírito Santo, 
operada por alunos do curso de Comunicação Social, a “Rádio TX 
107,3” (PERUZZO, 1998, p. 244). 

 
Segue-se nessa linha de resgate histórico para aqui observarmos a fase que antecede e 

acompanha a evolução das rádios comunitárias do Brasil e, assim, os fatores motivadores 

de sua existência e o entendimento da atual caracterização desse meio radiofônico. As 

antigas rádios iniciadas na década de 1920 tiveram de passar por legislações de controle 

e censura, que transformaram o ideal educativo de Roquette-Pinto em instrumento de 

interesse do Estado ditador e de alienação da população. 

 
 
 
3 Indicadores dos desafios e enfrentamentos das rádios comunitárias no Brasil 

diante de restrições previstas na legislação para funcionamento dessas emissoras 

 
 
Para as comunitárias, restou a restrição de alcance, destaca Ribeiro (2001, p. 298): “com 

o crescimento do movimento e a necessidade cada vez maior de uma ação política mais 

organizada, é fundada em 25 de agosto de 1996, a Associação Brasileira de Radiodifusão 

Comunitária – ABRAÇO”. As rádios comunitárias sempre focaram suas programações 

para uma classe social dos menos afortunados social e economicamente. Em seus 

históricos, constam como origem as manifestações de populares em busca de uma 

expressão de temas e outros assuntos não prestigiados pelas emissoras comerciais, muitas 

delas propriedades de políticos ou poderosos empresários que não privilegiam linhas de 

conteúdos como as caracterizadas pelas comunitárias. 

 
 

Dar oportunidade à difusão de ideias, elementos de cultura, 
tradições e hábitos sociais da comunidade. 2. Oferecer 
mecanismos à formação e à integração da comunidade, 
estimulando o lazer, a cultura e o convívio social. 3. Prestar 
serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de 
defesa civil, sempre que necessário. 4. Contribuir para o 
aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos 
jornalistas e radialistas, de acordo com a legislação 
vigente. 5. Permitir o exercício do direito de expressão das 
pessoas (LUZ, 2001, p. 16). 
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Entre as abordagens educativas, as rádios fundadas no Brasil nos anos de 1920 iniciam 

as atividades sobre projetos de também informar analfabetos. Já as rádios comunitárias 

brasileiras, com origem mais destacada a partir dos anos de 1970 e regulamentadas a 

partir de 1998, iniciam as atividades sobre uma perspectiva de inclusão social e de 

cidadania frente a um sistema ditador, com programação dirigida, sobretudo, aos menos 

favorecidos. 
 

O rádio só iniciou a produção de programas compatíveis com a 
racionalidade do sistema capitalista de produção em massa dez anos 
após a implantação da primeira emissora no país, em 1923. Inicialmente 
foi organizado basicamente em termos não comerciais. As primeiras 
emissoras eram mantidas por sociedades ou clubes: o ouvinte tinha de 
pagar ao Estado uma contribuição pelo uso das ondas. Roquette-Pinto, 
fundador da primeira emissora no país, a Rádio Sociedade do Rio de 
Janeiro, defendia a tese de que o rádio deveria ser colocado a serviço da 
transmissão de programas educativos e culturais para reduzir os 
elevados índices de analfabetismo do país. Ao colocar em prática esse 
projeto, contudo não atingiu o seu objetivo de popularizar o 
conhecimento. A programação educativa produzida pela emissora, na 
década de 20 – seguida pelas congêneres que surgiram posteriormente 
–, era recheada de palestras científicas e literárias, acessíveis apenas a 
um público seleto, que dispunha de recursos para adquirir um aparelho 
receptor importado. A veiculação dessa programação sofria contínuas 
interrupções e era insuficiente para preencher inteiramente os horários 
diurno e noturno (BIANCO; MOREIRA, 1999, p. 186). 

 
Para as rádios comunitárias ocorre a permissão legal da transmissão em até um quilômetro 

de distância do local sede, na qual estão instaladas. Mesmo com avanços tecnológicos, 

inúmeras instituições e associações de apoio, as elas enfrentam inúmeras dificuldades. 

Um exemplo é de ordem econômica para qualificar integrantes da equipe de trabalho e 

remunerar serviços de manutenção de equipamentos e da própria sede na qual estão 

lotadas. Pela legislação do Ministério das Comunicações, apresentam objetivos bem 

definidos de caráter de restrição à veiculação de programação e de captação de verbas: 
 

Trata-se de radiodifusão de sons, em frequência modulada (FM), de 
baixa potência (25 Watts), que dá condições à comunidade de ter um 
canal de comunicação inteiramente dedicado a ela, abrindo 
oportunidade para divulgação de suas ideias, manifestações culturais, 
tradições e hábitos sociais. Ademais, uma rádio comunitária não pode 
ter fins lucrativos nem vínculos de qualquer tipo, tais como: partidos 
políticos, instituições religiosas etc. As entidades detentoras de outorga 
para execução do serviço de radiodifusão comunitária devem ser 
abertas à participação de todos os residentes na área de cobertura da 
rádio, e a sua programação veiculada na rádio deve ser aberta à 
participação da comunidade local. Essas entidades, assim como no caso 
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das rádios educativas, são selecionadas por meio de chamamento 
público, os Avisos de Habilitação, abertos em determinadas localidades 
a cada ano, segundo o Plano Nacional de Outorgas correspondente. A 
ação é gerenciada pela Secretaria de Serviços de Comunicação 
Eletrônica (Ministérios das Comunicações, setembro, 2014). 

 
 
Em vários aspectos, nos serviços das rádios comunitárias consta a promoção da cidadania 

e da inclusão social em pautas e no tratamento dispensado aos ouvintes, seja de forma 

presencial, via telefone ou online. E assim, como já descrito anteriormente, 

principalmente para cidadãos de baixo poder aquisitivo ou em áreas menos favorecidas, 

como em subúrbios e periferias. A questão das restrições às rádios comunitárias, os 

fatores de ausência de estruturas para estas emissoras em registros na legislação vigente, 

como também a impossibilidade de patrocínio para estas rádios passam por inúmeras 

críticas. Ocorre ainda a ausência de reconhecimento destas emissoras por parte dos 

veículos de comunicação de caráter comercial, em cujas pautas o tema rádio comunitária 

geralmente não figura. 
 

a rádio comunitária que faz jus a este nome é facilmente reconhecida 
pelo trabalho que desenvolve. Ou seja, transmite uma programação de 
interesse social vinculada à realidade local, não tem fins lucrativos, 
contribui para ampliar a cidadania, democratizar a informação, 
melhorar a educação informal e o nível cultural dos receptores sobre 
temas diretamente relacionados às suas vidas. A emissora radiofônica 
comunitária permite ainda a participação ativa e autônoma das pessoas 
residentes na localidade e de representantes de movimentos sociais e de 
outras formas de organização coletiva na programação, nos processos 
de criação, [e quiçá] no planejamento e na gestão das emissoras. Enfim, 
se baseia em princípios da comunicação libertadora que tem como norte 
a ampliação da cidadania. Ela carrega, aperfeiçoa e recria o 
conhecimento gerado pela comunicação popular, comunitária e 
alternativa no contexto dos movimentos sociais na América Latina 
desde as últimas décadas do século XX (PERUZZO, 2007, p. 69). 

 
 
As rádios comunitárias, sinaliza Silveira (2001, p. 25), “devem existir, pois do contrário 

estar-se-ia anulando um direito fundamental, talvez o mais expressivo depois da vida, que 

é o direito de livremente trocar ideias e de se comunicar”. Essas emissoras não requerem 

especialização ou outro tipo de registro profissional ao comunicador, aponta Luz (2001, 

p. 53): “numa rádio comunitária nove entre dez pessoas da comunidade podem ser 

locutoras. Tem espaço pra todo mundo”. As manifestações de cidadãos para participação 

nas rádios comunitárias normalmente são voluntárias, independentemente de capacitação 

em locução, redação ou outra função do radialismo. Valem-se muito da questão da 
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promoção e do envolvimento dos fatos que ocorrem na comunidade e também, muitas 

vezes, pela afinidade com o meio rádio. 
 

Inseridos no direito da livre manifestação do pensamento encontram- 
se, naturalmente: a) a livre expressão da palavra, pelo livre discurso, 
oral ou impresso, que constitui o direito de informar e discutir as ideias, 
e o seu viés necessário; b) o direito de livremente ser informado, ou de 
ser livre recipiente dessa informação ou ideias. Por essa ótica, percebe- 
se, com facilidade, que o direito de informar está intimamente 
relacionado ao direito de ser informado, constituindo binômio 
indissociável (SILVEIRA, 2001, p. 55). 

 
 
Na questão participativa nos conteúdos das rádios, Kaplún (1984, p.10) apresenta que “se 

começa a compreender que não há desenvolvimento sem uma participação consciente dos 

setores populares, que estes se mobilizem, assumam um papel protagonista e sejam 

criadores de suas próprias soluções”. A busca por solucionar problemas da comunidade 

parte também pela autocrítica de quem atua neste meio. No caso, esta avaliação própria 

vem do convívio e do desenvolvimento das atividades realizadas nas emissoras, a partir 

da percepção da responsabilidade de atuação diante dos microfones. Dessa forma, 

desenvolve-se também a consciência participativa, o entendimento sobre ações 

democráticas, a compreensão sobre a comunidade e entre outros fatores relevantes à busca 

constante da atualização histórica das rádios comunitárias e da legislação sobre este meio. 

A radiodifusão comunitária foi oficializada como um serviço público regular a partir da 

Lei 9.612, assinada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e 

por seu ministro das Comunicações, Sergio Motta, em 19 de fevereiro de 1998. Dez anos, 

portanto, após a promulgação da atual Constituição brasileira, que assegurou à população 

um processo de redemocratização do país, o direito à livre manifestação de ideias e 

opiniões, em qualquer processo ou meio, sem qualquer restrição. A Carta reconheceu a 

importância da participação da sociedade civil na formulação, na execução, no 

acompanhamento e na fiscalização das políticas públicas. O maior mérito da Constituição 

brasileira, inicialmente destacado pelos meios de comunicação da época, referia-se à 

defesa textual das garantias fundamentais, no artigo 5º, e também sobre os direitos 

individuais. Em discurso transmitido e publicado por todos os meios na época, o deputado 

Ulysses Silveira Guimarães (1916-1992), que durante oito meses comandou os trabalhos 

do Congresso Constituinte, no dia cinco de outubro de 1988, anunciava a nova Carta 

como “A Constituição Cidadã”. Em discurso na referida data, expressou: “Declaro 
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promulgado o documento da liberdade, da dignidade, da democracia e da justiça social 

do Brasil”. 

A participação ganha, a partir de 1988, novos incentivos, fundamentais para o 

desenvolvimento das rádios comunitárias. Era uma situação, porém, não resolvida logo 

no ato da promulgação da Constituição brasileira, em 1988, e seguida com dificuldades 

até o presente momento, sinaliza Dias (2000, p. 58): “o primeiro obstáculo a ser vencido 

tem sido a batalha legal para a própria existência dessas rádios. O segundo é, sem dúvida, 

a disputa pela audiência”. Neste caso, pelo forte atrativo e alcance oferecido pelas 

emissoras comerciais, detentoras de patrocínio para estrutura jornalística ou de 

entretenimento, com departamentos jornalísticos, produtores, setores de marketing e 

promoção, além da possibilidade de seguirem orientações editoriais de política 

relacionadas ao governo. 
 

As rádios comerciais têm o controle e o domínio do processo de 
produção de mensagens radiofônicas. Com o domínio da produção dos 
diversos gêneros, as emissoras comerciais são líderes de audiência e às 
rádios comunitárias cabe o papel de transmitir seus programas para um 
público reduzido. É neste cenário controlado hegemonicamente pelas 
rádios comerciais que surgem as emissoras comunitárias como arma 
favorita para ajudar o povo a sair de seu isolamento e atraso (DIAS, 
2001, p. 58). 

 
Neste contexto, apontam-se as dificuldades de estrutura das rádios comunitárias, 

incluindo-se o amadorismo de radialistas iniciantes diante dos microfones, fato que não 

ocorre em emissoras comerciais, que conta com profissionais de formação técnica e 

superior. Pelo caráter de voluntariado nas rádios comunitárias, tal situação é recorrente, 

o que não significa que atuem sem eficiência diante dos fatos a serem explorados na 

programação. A mensagem é transmitida mesmo sem o aparato com fundo musical e 

locução das rádios comerciais. A espontaneidade equilibrada com a formalidade é 

perceptível nas rádios comunitárias, ação que proporciona a eficiência da transmissão 

verbal e o entendimento do ouvinte. 
 

Alguém poderá estar pensando que a diferença entre uma rádio e outra 
consiste no modo de produção. Comunitário seria o artesanal; 
espontâneo, a rádio de amadores, diante das emissoras profissionais 
com alta qualidade técnica. Essa concepção bastante superada 
representa um suicídio anunciado. Esquivando a concorrência, as rádios 
comunitárias sairiam do campo. E assim, mais a curto que a longo 
prazo, ficariam reduzidas à marginalidade. Talvez por falta de recursos 
tenhamos de começar com equipamentos de segunda mão e locutores 
improvisados. Mas não façamos da carência uma virtude. Aos poucos, 
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se o projeto for bem encaminhado, iremos consolidando a empresa, 
melhorando a produção e os produtores. Precisamente por ser 
comunitárias – ao povo o melhor –, desafiaremo-nos a ser tanto ou mais 
profissionais que as rádios comerciais. E a pagar bons salários, até 
melhores que os deles. Muitas emissoras comunitárias trabalham faixas 
mais ou menos amplas de sua programação com pessoal voluntário. Isso 
mostra o poder de convocação do meio e a vocação de servir de muitos 
colegas. Mas não garante a qualidade da programação. Ingenuamente à 
parte: tão necessária é a opção quanto à técnica, é tão importante querer 
fazer quanto saber fazer (VIGIL, 2003, p. 599 e 600). 

 
As restrições e a caracterização das rádios comunitárias geralmente são perceptíveis 

também pelos espaços físicos, suas sedes, em notáveis carências materiais, assim como 

ausência de qualificação dos radialistas comunitários. Essa é muitas vezes suprida por 

atuações voluntárias de membros de universidades ou integrantes de associações das 

quais fazem parte as emissoras em questão. Um dos exemplos ocorre com a “Rádio 

Comunitária Heliópolis”, na zona Sul de São Paulo, vinculada a uma associação de 

moradores, a UNAS – União de Núcleos, Associações e Sociedade de Moradores de 

Heliópolis e São João Clímaco –, uma entidade sem fins lucrativos decretada de utilidade 

pública federal, fundada em 1986, oriunda de outras iniciativas organizadas pela população 

local em defesa dos direitos à moradia. Semelhante entidade realiza reuniões semanais 

com finalidades diversas sobre os vários projetos sociais que realiza, entre eles, discutir 

a situação da “Rádio Comunitária Heliópolis”. Nesse sentido, discute aspectos da 

programação, vínculo com entidades apoiadoras para capacitação dos radialistas, gestão 

financeira e outros temas correlatos à organização geral da rádio e sua sede. 
 

Em geral, as rádios comunitárias, organizadas por movimentos culturais 
e populares, ocupam uma sala apertada em um dos cômodos onde 
funcionam as demais atividades do projeto ou movimento ao qual estão 
vinculadas. O estúdio se torna pequeno principalmente para receber os 
apresentadores e ouvintes que algumas vezes visitam a rádio em grupo. 
Um ou dois aparelhos de CDs, decks também em número de um ou 
dois, os microfones que podem chegar a três, a mesa de som e raramente 
a presença de um computador (hoje comum a qualquer rádio 
comercial), compõem os equipamentos do estúdio das rádios 
comunitárias (OLIVEIRA, 2007, p. 82). 

 
 
 
O alcance das transmissões, sob a legislação do Ministério das Comunicações para as 

rádios comunitárias é outro fator de limitação sofrido por elas. Devido à restrição de 

cobertura, um ouvinte que estiver acompanhando a transmissão de uma determinada rádio 

comunitária em automóvel, ao deslocar-se da distância limite da estação radiofônica, 
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perderá o sinal de transmissão e, assim, consequentemente, não continuará a ouvir a 

programação. 
 

Da forma sintética e de acordo com os desdobramentos políticos e 
técnicos que desde 1998 se incorporaram ao arcabouço legal, a 
legislação em vigor define a rádio comunitária como um serviço de 
radiodifusão sonoro que opera em frequência modulada, baixa potência 
e alcance restrito. Sua área de cobertura é limitada ao raio de no máximo 
mil metros, contados a partir de sua antena transmissora. Seu 
equipamento transmissor, obrigatoriamente certificado pela Anatel, 
opera com potência máxima de saída de 25 watts. Trata-se em tese, de 
uma pequena estação de rádio (GOMES, 2007, p. 37). 

 
 

As programações tendem a possuir conteúdos bem específicos, distintos das rádios 

comerciais. Nesta ação, independentemente de ser a emissora comercial ou comunitária, 

recorda-se Kaplún (1978, p. 10), que assim se refere ao meio: "o ideal seria que o rádio 

não falasse apenas para as pessoas, mas que, através de seus microfones, deixasse 

especialmente de ser um instrumento de alienação". Desse modo, mesmo sem evidente 

qualificação, de forma espontânea e com carências estruturais, as rádios comunitárias 

tendem ao ideal mencionado pelo autor. 

Nota-se, porém, mesmo com uma abordagem de incentivo à participação comunitária, 

um quesito paralelo e preocupante, constatado através da escuta de emissoras 

comunitárias. De fato, constatando sua prestação de serviços, seguindo inclusive a 

legislação própria que as rege, sob alguns aspectos, como na programação musical, 

existem fatores semelhantes aos das emissoras comerciais. Observa-se, pois, que essa 

estratégia ocorre para manter-se o atrativo de audiência, com músicas em voga no 

mercado, ou seja, uma seleção musical com os grandes sucessos. 
 

Na perspectiva legal do poder concedente, uma rádio comunitária tem 
como objetivo proporcionar informação, cultura, entretenimento e lazer 
a pequenas comunidades: uma rádio comunitária deve divulgar a 
cultura, o convívio social e os eventos locais; noticiar os 
acontecimentos comunitários e de utilidade pública; promover 
atividades educacionais e outras para a melhoria das condições de vida 
da população. A programação diária de uma rádio comunitária deve 
conter informação, lazer, manifestações culturais, artísticas, folclóricas. 
Deve estimular tudo aquilo que possa contribuir para o 
desenvolvimento da comunidade, sem discriminação de raça, religião, 
sexo, convicções político-partidárias e condições sociais. Deve 
respeitar sempre os valores éticos e sociais da pessoa e da família e dar 
oportunidade à manifestação das diferentes opiniões sobre o mesmo 
assunto (GOMES, 2007, p. 38). 
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Assim, as rádios comunitárias cumprem as necessidades básicas, realizando o devido 

atendimento na programação, na medida em que são tidas como de urgências da 

população local. Como exemplo, a divulgação da perda de documentos, do 

desaparecimento de pessoas e animais domésticos, mensagens de ouvintes para ouvintes, 

anúncios de empregos, divulgação de festas locais e problemas de ruas, como buracos, 

ausência de iluminação ou falta de água. De um modo geral, cumprem o verdadeiro papel 

do rádio, aquele idealizado por Roquette-Pinto. 
 

A comunicação radiofônica em AM pode ser partilhada por todos 
através dos rádios comuns de pilha [hoje, até pelos celulares e 
computadores]. Suplanta as dificuldades do analfabetismo e possibilita 
a dinamização dos comitês de saúde, habitação, educação, etc. dos 
bairros populares, que frequentemente encontram dificuldades  pela 
falta de um meio de comunicação eficiente e instantâneo. Em suma, o 
rádio comunitário é um meio aberto ao diálogo entre os moradores: 
pais, professores, alunos, operários, sambistas, todos terão um meio de 
expressão para toda a comunidade (BORDENAVE, 1985, p. 70). 

 
As rádios comunitárias têm por função promover expressões culturais e iniciativas 

artísticas de cidadãos da comunidade. Ocorrem, porém – reafirma-se aqui – situações 

notadas atualmente nas rádios comunitárias que, concomitantemente com os serviços 

para a comunidade, executam musicais comerciais, em voga no mercado, e, assim, geram 

homogeneização do gosto. É uma condição indicada pela força do marketing em torno 

das produções dessas músicas, tendo também a presença de divulgadores de produtos nas 

emissoras comunitárias. Tal situação normalmente ocorria por parte de gravadoras ou de 

produtoras independentes somente nas rádios AM e FM (e em outros meios comerciais, 

como emissoras de televisão, jornais, revistas e sites). De certa forma, apresenta-se um 

caráter positivo de reconhecimento das rádios comunitárias por expressões comerciais 

artísticas musicais. De outra forma, no entanto, ao ouvir a programação musical de uma 

rádio comunitária, nota-se a idêntica programação das rádios comerciais. A atribuição ao 

sistema de produção e manutenção das rádios comunitárias passa também por outras 

caracterizações. 
 

Entendendo, pois, que uma rádio “comunitária” necessita de algo mais 
do que simplesmente estar circunscrita a uma localidade e falar das 
coisas desta. Elencamos a seguir algumas das características que nos foi 
dado detectar nesse tipo de emissora no Brasil. a) Sem fins lucrativos. 
A rádio comunitária vende espaços para anúncios e busca patrocínios 
culturais, mas canaliza os recursos arrecadados para custeio, 
manutenção  ou  reinvestimento  e  não  para  o  lucro  particular.  b) 
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Programação comunitária. Ela desenvolve uma programação que tende 
a ter um vínculo orgânico com a realidade local, tratando de seus 
problemas, suas comemorações, suas necessidades, seus interesses e 
sua cultura. c) Gestão coletiva. Ela possui um sistema de gestão que 
envolve a participação direta da comunidade, por meio de órgãos 
deliberativos como os conselhos e a assembleia (PERUZZO, 1998, 
p.257). 

 
A caracterização do rádio sugere inúmeras possibilidades educativas, de formação e 

participação, que vão além da palavra. A música é uma importante face da linguagem 

radiofônica que mantém a indústria fonográfica, mas também pode revelar talentos 

independentes com interessantes alternativas participativas e formadoras de opinião, livre 

de interesses manipuladores. Um dos exemplos recai sobre os artistas cantores e 

compositores funqueiros cariocas Cidinho e Doca, moradores da favela Cidade de Deus, 

no Rio de Janeiro, no bairro Jacarepaguá. Em 1995, eles compõem o funk “Eu só quero 

ser feliz”, com letra inspirada na desigualdade social e versos seguidos de críticas às 

autoridades. Zanon (2009, p.27) destaca que a letra falava também da humilhação que 

os funqueiros sofriam nos bailes cariocas, além da violência que ameaça os moradores 

inocentes e trabalhadores que moravam nos subúrbios. Inicialmente, a dupla realizava 

apresentações nos bailes funks cariocas e as músicas eram executadas nas rádios 

comunitárias (na época, em 1998, ainda consideradas piratas por não contarem com 

legislação própria) do Rio de Janeiro sem a pretensão da dimensão que a produção obteve 

na mídia. 

Com o lançamento do filme Tropa de Elite, a canção passou a fazer parte da trilha sonora 

principal. A dupla de funqueiros realizou também lançamentos nos Estados Unidos e em 

Portugal, com inúmeras apresentações em programas de TV, principalmente na Rede 

Globo. Na sequência, a letra de “Eu só quero ser feliz”,  na íntegra: 
 

Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é. 
E poder me orgulhar, E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. 
Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência 
eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. 
A tristeza e alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para 
uma santa protetora, mas sou interrompido a tiros de metralhadora. 
Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é 
humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de 
violência, só peço à autoridade um pouco mais de competência. 
Diversão hoje em dia não podemos nem pensar, pois até lá nos bailes, 
eles vem nos humilhar. Fica lá na praça que era tudo tão normal. Agora 
virou moda a violência no local. Pessoas inocentes, que não têm nada a 
ver, estão perdendo hoje o seu direito de viver. Nunca vi cartão postal 
que se destaque uma favela, só vejo paisagem muito linda e muito bela. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tropa_de_Elite_(filme)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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Quem vai pro exterior da favela sente saudade; o gringo vem aqui e 
não conhece a realidade. Vai pra zona sul, pra conhecer água de coco, 
e o pobre na favela vive passando sufoco. Trocaram a presidência, uma 
nova esperança; sofri na tempestade, agora eu quero a bonança. O povo 
tem a força, precisa descobrir, se eles lá não fazem nada, faremos tudo 
daqui (SILVA; JESUS, 1995). 

 
Na análise de Barbosa sobre o rádio, num tom crítico o autor faz, ao mesmo tempo, 

sugestões sobre a valorização e revalorização radiofônica diante de suas possibilidades 

interativas, independentemente de segmentação comercial ou comunitária no tocante aos 

gêneros inseridos neste meio sobre os efeitos do entretenimento: 
 

No entretenimento podemos encontrar um pouco da magia que reveste 
a linguagem radiofônica formada por palavras, mas também por 
música, efeitos sonoros, ruídos e silêncio. O entretenimento alimenta o 
prazer proporcionando às pessoas durante sua jornada de trabalho ou 
mesmo no relaxamento encontrado nos momentos de descanso, 
conquistando uma audiência fiel e assídua; e é uma das ferramentas 
mais eficazes de construção de modos úteis de apresentação da 
realidade para os segmentos de público com baixos índices de 
escolaridade [...]. Não podemos confinar um meio que apaixona, 
encanta, educa, informa, diverte, que causa cumplicidade e vínculos 
mediadores entre quem fala e quem ouve, num ambiente mágico de 
interação, a um uso restrito com ínfimas possibilidades e pouca 
integração. A classificação que sugerimos tem como base o que o rádio 
produz ou produziu, evidenciando não apenas suas características 
jornalísticas ou artísticas, mas também, a educativa, a de 
comercialização (inegavelmente o rádio é um excelente vendedor), a de 
propagação de visões de mundo (BARBOSA, 2007, p. 87). 

 
Nota-se que, na análise do IBOPE, as emissoras de rádios comerciais de maior audiência 

são as FMS, que apresentam programação musical popular, inspiram muitas emissoras 

comunitárias que reproduzem os sucessos musicais das chamadas primeiras colocadas 

com o intuito também da manutenção de audiência. Assim, pelas fontes do IBOPE (último 

trimestre de 2014) as cinco emissoras de rádio FM brasileiras de maior audiência, com os 

respectivos números de ouvintes por minuto, são: “Nativa FM” com 271.626,16 ouvintes, 

“Tupi FM” com 261.453, 41 ouvintes, “Transcontinental FM”, com 245.209,03 ouvintes, 

“Band FM” com 187.691,77 ouvintes e “Gazeta FM” com 186.034,64 ouvintes. Todas 

com programação musical com destaque para os ritmos caracterizados como populares, 

segundo o colunista Feltrin 
 

Os números apontam que as cinco rádios FM mais ouvidas de São Paulo 
(e do Brasil) são de música para o povão: neosertanejo, pagode e "brega 
chic". A rádio com maior audiência hoje é a “Nativa FM”, do Grupo 
Band, com quase 272 mil ouvintes por minuto e 1,6% de participação 
nas rádios ligadas entre 7h e 19h (o horário nobre das rádios). Ela é 
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seguida bem de perto “Tupi FM”, que tem 261 mil ouvintes/minuto e 
1,54% de participação. Em terceiro lugar está a pagodeira 
“Transcontinental”, com 245 mil ouvintes/minuto. No quarto lugar, 
novamente uma rádio do Grupo Band, a “Band FM”: com brega e 
sertanejo. Em quinto, outra rádio neosertaneja: a “Gazeta”.24 

 
 
 
Fatos curiosos e semelhantes, como no caso da dupla Cidinho e Doca, que iniciaram 

sucesso em ação comunitária indo em seguida para os meios comerciais, são também 

observados pela descaracterização do ambiente comunitário. Marina Martinelli, 

representante da “Rádio Muda”25, descreve situação semelhante ao Hip Hop: 
 

As rádios comunitárias livres sempre foram um dos principais meios de 
divulgação do Hip Hop. Até o começo da última década [referindo-se 
aos anos 2000], o rap nacional, um segmento musical marginalizado, 
por ser ignorado pelo mercado fonográfico, não tinha espaço nas rádios 
comerciais, mas possuía cada vez mais admiradores e praticantes. 
Através da proliferação de rádios comunitárias, principalmente nas 
periferias de São Paulo, o rap foi se consolidando como um dos mais 
populares gêneros musicais, chegando ao ponto de ser incorporado pelo 
mercado fonográfico e por rádios comerciais. A “Rádio 105 FM”, de 
Jundiaí, que alcança toda a Grande São Paulo e boa parte do interior, 
foi a primeira na comercialização do rap, invertendo o caráter 
comunitário do início do movimento, mantendo apenas a linguagem e 
a retórica descontextualizada. Possui uma enorme audiência, como se 
fosse a Globo [TV? OK?]do rap.26 

 
Mesmo assim, diante da diversidade musical e cultural brasileira, é possível remeter o 

tema ao conceito da indústria cultural que, para Adorno e Horkheimer, difere da chamada 

cultura de massa, com origem nas manifestações populares, regionalizações, 

independentemente  da ação de comércio, como enfatiza Coelho: 
 

No Brasil, porém, a cultura formada pela indústria cultural está longe 
de ser homogênea. Como foi dito, as desigualdades gritantes na divisão 
da renda nacional impedem que se fale na existência no Brasil, de uma 
sociedade de consumo; há bolsões de consumo, em certas regiões, ao 
lado de grupos voltados para o subconsumo e de outros entregues ao 
desespero da simples sobrevivência (COELHO, 1983, p. 91). 

 
 

Os projetos de rádios comunitárias no Brasil são trabalhosos e carecem de idealismo, 

semelhante ao educativo do início do rádio no país. Da ideia de formar uma emissora 

 
 

24 www.uol.com.br, Acessado em 16/12/14. 
25localizada  em  Campinas,  no  campus  da  Unicamp,  caracterizada  como  rádio  livre.  Disponível  em 
www.radiomuda.hpg.com.br. Acessado em 15/10/2014. 
26 MARTINELLI, disponível em www.radiomuda.com.br. Acessado em 28/10/2014. 

http://www.uol.com.br/
http://www.radiomuda.hpg.com.br/
http://www.radiomuda.hpg.com.br/
http://www.radiomuda.com.br/
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comunitária em determinada localidade, definir um espaço (locação/endereço), adquirir 

equipamentos, organizar pessoal e documentação, até a concretização deste projeto e 

torná-lo legal, exige um trabalhoso caminho a se percorrer e questões políticas e legais 

para se entender. Além dessas exigências sobre “deveres” para constituir uma rádio 

comunitária, aponta-se também os direitos bem definidos e ações conscientizadoras e, 

assim, esclarecedoras. 
 

A autorização governamental para a execução do serviço de 
radiodifusão comunitária há de ser considerada, necessariamente, sob 
dois aspectos inarredáveis, sob pena de legitimar-se a tirania estatal: 1. 
O autoexercício do direito individual fundamental e a autoaplicação da 
norma constitucional que o expressa e o reconhece; 2. A questão 
federalista. À luz do primeiro enfoque, lícito não é falar em “Poder 
Concedente”, como fez a Lei n. 9.612/98, seguindo os passos das 
legislações anteriores, o que dá a entender que o exercício do direito 
individual, ou coletivo, mas fundamental, como o da informação, fica 
na dependência da vontade política do governo em autorizá-lo. Na 
verdade, não é assim. As novas leis sobre telecomunicação e 
radiodifusão já incorporam, em seu bojo, o espírito da Constituição 
Federal, que privilegia os direitos fundamentais, colocando-os acima e 
fora do alcance do Estado, senão quando este tem razões relevantes para 
regulamentá-lo. A figura do Estado, nesse contexto, é meramente 
regulatória, de mera gestão, no sentido de proporcionar o uso pacífico 
ordeiro e generalizado do direito por todos (SILVEIRA, 2001, p. 141 e 
142). 

 
Diante da realidade da existência de uma rádio comunitária, após todos os processos para 

constituí-la, em determinada comunidade, na forma legal, organizada e estruturada, essas 

emissoras ainda enfrentam outras questões, como a formação e a orientação da equipe de 

trabalho. Os itens a respeito do direito à expressão popular, impressos na Constituição 

Brasileira, proporcionam contribuições e a mencionada conscientização para as 

iniciativas de produtores comunitários, revela o autor: 
 

Como o Estado é instrumental, assim como a própria Constituição, 
sendo ambos veículos de vida, e não de morte, ambos ficam sujeitos à 
vontade do povo, que pode legitimamente modificar a Constituição, 
reformatar o Estado e destituir os governantes. Mais importantes do que 
eles é a sociedade, como um todo, miniaturizada na comunidade, e o 
indivíduo, em particular, eis que são o povo, que é a fonte primária do 
poder político, que somente dele emana (SILVEIRA, 2001, p. 270). 

 
Manter uma rádio comunitária em funcionamento e motivar a equipe e a participação de 

ouvintes é tarefa trabalhosa, não somente diante da concorrência de rádios comerciais, 

mas também em função de discriminações sofridas, muitas vezes por veículos de 

comunicação de outro segmento e sob imagens de alegação de pirataria em torno dessas 
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rádios. Seguem-se argumentos da ordem do direito à livre manifestação do pensamento, 

a qual inclui a defesa do cidadão de informar e ser informado. 
 

Com um sistema político assentado em três poderes, o Executivo, o 
Legislativo e o Judiciário, o equilíbrio destes poderes é essencial para a 
construção de uma sociedade democrática. Entretanto, apesar da 
consagração constitucional de incontáveis direitos, as leis, na prática, 
frequentemente permanecem como letras mortas, ou, quando muito, se 
transformam em privilégio de uma minoria que recebe guarida nos 
tribunais. Eis a razão para um exame do instrumental jurídico que serve 
de base para a repressão às rádios comunitárias (COELHO, 2002, 
p.107). 

 
Na integração desse assunto, questiona-se a atribuição ou a classificação de ilegalidade 

às rádios comunitárias e, mesmo sob a argumentação diante da Constituição do País e da 

Lei dessas emissoras, datada do ano de 1998, muitas ainda são chamadas de piratas por 

setores e mesmo por indivíduos que, pela deformação de opinião, não conhecem seus 

serviços e sua  importância. 
 

Dizem que são rádios ilegais. De onde tiraram isso? Ilegal é quem se 
coloca à margem da lei. Ou contra a lei. Mas nas Constituições de 
nossos países reconhece-se a liberdade de expressão e o direito de 
qualquer cidadão de difundir suas ideias, sem limitação de fronteiras, 
por qualquer meio de comunicação. Essa é a primeira lei. Ilegais, 
inconstitucionais são os que não concedem frequências às organizações 
civis quando estas as solicitam. Dizem que são rádios piratas. Piratas 
do quê? Pirata é quem se joga à abordagem para apropriar-se de um 
tesouro que não é seu. O espectro radioelétrico é um tesouro, sim. Por 
meio de suas ondas, nos comunicamos a distância. Um tesouro 
valiosíssimo, porém coletivo, patrimônio da humanidade (VIGIL, 
2003, p. 498). 

 
O debate acerca da presente temática é amplo e passa por questões que oferecem reflexões 

da real caracterização das rádios comunitárias no cumprimento da representação dos 

assuntos sociais e culturais das comunidades que representam. Apesar da documentação 

de autorização para seu funcionamento, muitos gestores utilizam o espaço para outras 

finalidades sem a devida fiscalização. 
 

Muitas rádios que estão no ar hoje no Brasil se dizem comunitárias. E 
não são. Não são porque não cumprem nenhum desses princípios, nem 
querem cumpri-los. São rádios que pertencem à Igreja, ao empresário, 
ou é dominada pelo político. Todos esses setores podem ter sua rádio, 
mas por favor, não a chamem de comunitária. Comunitária é outra 
coisa. Mesmo o fato de uma rádio ter a Autorização do Ministério das 
Comunicações para funcionar não faz dela uma rádio comunitária. Não 
é um papel que faz uma rádio comunitária. O papel é o menos 
importante (LUZ, 2007, p. 22). 
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Na ampla discussão que envolve as motivações e as iniciativas para a criação e 

desenvolvimento das rádios comunitárias figuram argumentos que ampliam o campo 

informativo, ou seja, os conteúdos das programações, sejam do caráter jornalístico ou de 

variedades, sejam em programas musicais. 
 

As rádios comunitárias – de baixa potência e reduzido alcance – podem 
constituir uma alternativa de qualidade e participação na comunicação, 
especialmente para as pessoas de situação social menos favorecida. As 
comunitárias podem unir pessoas diversas dos bairros abrangidos pelas 
rádios, jornalísticas e estudantes. Elas podem transmitir outras versões 
sobre os fatos, colocar no ar gêneros musicais que não são apresentados 
nas rádios comerciais e abrir espaço para a população participar. Além 
disso, essas emissoras podem comunicar debates e eventos de 
associações de moradores e outros grupos de interesse local que não 
aparecem nos grandes meios. As rádios comunitárias podem ser um 
lugar de livre manifestação do pensamento e canais de informações que 
se constituem em direito fundamental para o exercício, a conquista e a 
manutenção de outros direitos (LAHN, 2008, p. 33). 

 
Por este entendimento, as temáticas em torno da produção radiofônica comunitária, as 

limitações de estrutura e de transmissão deste segmento e o direito à informação 

aproximam-se na presente pesquisa. São, dessa forma, indissociáveis, proporcionando o 

estreitamento dessas questões num mesmo debate e numa mesma reflexão. Recaem, 

ainda, sobre questões relacionadas ao direito à informação, à opinião, à participação e, 

nesse sentido, o direito à cidadania. 
 

O direito à informação e o direito de opinião constituem dois dos 
principais pilares da democracia contemporânea. Este é um ponto de 
partida. As lutas sociais pela democracia carregam, na dinâmica que 
lhes é inerente, o direito de estar informado, o direito de saber o que 
está acontecendo à sua volta, porque, sem acesso ao fato histórico, o 
homem não passará a protagonista da ação social. Faz parte também da 
conquista democrática o livre acesso aos canais de informação para que 
seja garantido o direito de opinião. Não se caracteriza o liberalismo 
clássico, mas o que se expande a toda sociedade. O direito à informação 
e o direito de opinião são os suportes da participação de todos no seu 
próprio destino (GOLDEMBERG; MELO; MEDINA, 1990, p.70). 

 
Uma das importantes caracterizações da produção comunitária de rádio é a participação 

do ouvinte e a consciência nele despertada para as ações atuantes de reconhecimento da 

realidade em que vive e as referências sobre a promoção da cidadania. 
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4 Análise do papel das rádios comunitárias no Brasil pelas ações participativas de 

cidadãos 

 
 
Diferente de uma emissora comercial, de longo alcance e de significativa audiência, uma 

rádio comunitária, enfatiza Luz (2001, p. 17): “não centraliza conhecimentos, nem ideias, 

nem decisões. Ela divide. Ela distribui o conhecimento com a comunidade, favorecendo 

a cultura, a inteligência, a melhor qualidade de vida”. Observa-se que emissoras 

comunitárias nascem de iniciativas de grupos, que buscam uma representação, de fato, de 

uma população que sente seus problemas e cultura distantes das pautas das rádios 

comerciais. 

Apesar de a Constituição Brasileira, datada do ano de 1988, ter sido apelidada de 

Constituição Cidadã, tratando, entre outros aspectos, dessa linha sobre a livre 

manifestação do pensamento e que os meios de comunicação têm de atender aos bens 

coletivos, existem no Brasil realidades contraditórias também nesta própria Carta. 
 

A Constituição Cidadã também deixa claro, no Capítulo que trata da 
comunicação, a vedação ao monopólio e oligopólio no setor da 
comunicação. No entanto, pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos 
e Pesquisa em Comunicação (Epcom), intitulada “Donos da Mídia”, 
revela o tamanho da concentração de meios de comunicação. Apenas 
cinco grupos de mídia controlam mais da metade de todos os veículos 
ligados a pelo menos alguma rede, totalizando mais de 840 veículos de 
comunicação. Apenas um grupo, a Rede Globo, controla cerca de 40 
por cento desse total (RIBEIRO, 2001, p. 292). 

 
Os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil destinam, entre outros 

pontos, um importante destaque, o das concessões públicas. Afirma Ribeiro (2002, p. 

291): “ao compreender que a comunicação social é algo de tamanha relevância que ao 

Estado compete sua exploração, seja diretamente ou indiretamente, por meio de 

outorgamento”. 

Assim, a centralidade da Comunicação Social teve pela Constituinte de 1988 papel 

fundamental na organização social, na formação de valores e na transmissão de cultura. 

Por semelhante razão, não é um serviço que deva ser explorado apenas sob os ditames do 

livre mercado e da livre iniciativa. Outro ponto, declara Ribeiro (2002, p. 291) “é o da 

preferência a finalidades artísticas, culturais, informativas e educativas, flagrantemente 

desrespeitado pela grande maioria dos veículos de comunicação privados”. 
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No Artigo 5º, no campo dos direitos e garantias fundamentais, no Capítulo I, dos direitos 

e deveres individuais e coletivos, o mencionado artigo destaca no início: “Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” O Capítulo V, da 

Comunicação Social estabelece: 
 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

 
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir 

embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer 
veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, 
V,X,XIII e XIV. 

 
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, 

ideológica e artística. 
 

§ 3º Compete à lei federal: 
 

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder 
público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 
recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre 
inadequada; 

 
II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a 

possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio 
e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da 
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à 
saúde e ao meio ambiente. 

 
§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, 

agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, 
nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que 
necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.27 

 
 
 
Na comunicação, destacando-se aqui a rádio comunitária, a participação é fundamental 

nas mais distintas situações e funções que um sistema como esse pode ocasionar. Da 

organização, referente às produções, até as mensagens que serão transmitidas aos 

mecanismos de interatividade; sendo a rádio comunitária pensada exatamente com o 
 
 

 

27Disponívelem: 
em:http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=CONSTITUI%C3%87%C3%83O+FE 
DERAL%2C+ART.+220. Acessado diversas vezes durante este estudo, no período de 2014 a 
2016. 

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_13.07.2010/art_5_.shtm
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_13.07.2010/art_5_.shtm
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_13.07.2010/art_5_.shtm
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_13.07.2010/art_5_.shtm
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_13.07.2010/art_5_.shtm
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_13.07.2010/art_221_.shtm
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%2BFEDERAL%2C%2BART.%2B220
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%2BFEDERAL%2C%2BART.%2B220
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propósito da participação. Sem a ação participativa, não é possível desenvolver a rádio 

comunitária. Um meio eletrônico como o rádio oferece forte atrativo à comunicação de 

cunho social seja ela de mobilização, de reivindicação, de inclusão e de exercício da 

cidadania. Ou seja, da democracia. 
 

Ao mesmo tempo, a participação nestas lutas pelas estradas, escolas, 
postos de saúde, etc. serve para fortalecer a consciência de classe, 
preparando o povo para passar a lutar por transformações mais drásticas 
das estruturas sociais. A participação não tem, pois, somente uma 
função instrumental na codireção do desenvolvimento pelo povo e o 
governo, mas também exerce uma função educativa da maior 
importância, que consiste em preparar o povo para assumir o governo 
como algo próprio de sua soberania, tal como está escrito na 
Constituição. Através da participação, a população aprende a 
transformar o Estado, de órgão superposto à sociedade e distante dela, 
em órgão absolutamente dependente dela e próximo dela 
(BORDENAVE, 1985, p. 56). 

 
 
A experiência histórica dos primeiros anos do rádio no Brasil, descrita no início deste 

texto, já revelava a disposição participativa diante dos microfones, por fatores diversos. 

Entre eles, a característica da linguagem para os ouvidos, que permite ao receptor 

desenvolver outras atividades, como serviços domésticos, enquanto ouve uma 

determinada programação. Assim, ainda sob a referência de Bordenave (1985, p. 74), “a 

participação não é um conteúdo que se possa transmitir, mas uma mentalidade e um 

comportamento com ela coerente”. Necessário, no entanto, um melhor entendimento 

sobre o universo da comunicação comunitária. Muitas vezes, a expressão “comunitária”, 

pode ser interpretada de forma romântica, de sinônimo de participação, integração e 

inclusão ou, dependendo de quem a recebe, como extremamente popular sob um caráter 

de pobreza. 
 

Por ocorrer uma vulgarização do uso do termo “comunitário”, há visões 
distorcidas do que ela venha a ser na prática. Em última instância, não 
basta a um meio de comunicação ser local, falar das coisas do lugar e 
gozar de aceitação pública para configurar-se como comunitário. A 
comunicação comunitária que vem sendo gestada no contexto dos 
movimentos populares é produzida no âmbito das comunicações e de 
agrupamentos sociais com identidades e interesses comuns. É sem fins 
lucrativos e se alicerça nos princípios de comunidade, quais sejam: 
implica a participação ativa, horizontal e democrática dos cidadãos; a 
propriedade coletiva; o sentido de pertença que desenvolve entre os 
membros; a corresponsabilidade pelos conteúdos emitidos; a gestão 
partilhada; a capacidade de conseguir identificação com a cultura e 
interesses locais; o poder de contribuir para a democratização do 
conhecimento e da cultura (PERUZZO, 2005, p. 22). 
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Assistimos nos anos de 1990 surgimento de ONGs e associações com o propósito 

participativo da população. 
 

Que o interesse por participar tem se generalizado nos últimos anos, no 
Brasil e no mundo todo, não resta a menor dúvida. Aqui e acolá surgem 
associações as mais diversas: amigos de bairro, movimentos 
ecológicos, associações de moradores, comunidades eclesiais de base, 
e outras. É como se a civilização moderna, com seus enormes 
complexos industriais e empresariais e com seus meios eletrônicos de 
comunicação massiva, tivesse levado os homens primeiro a um 
individualismo massificador e atomizador e, mais tarde, como reação 
defensiva frente à alienação crescente, os levasse cada vez mais à 
participação coletiva. Houve um tempo em que o triunfalismo dos 
regimes totalitários convenceu alguns filósofos sociais de que os 
homens tinham medo à liberdade e por isso trocavam facilmente sua 
autonomia pela segurança do autoritarismo. Tais filósofos, no entanto, 
ficariam certamente surpresos ao ver os poderosos movimentos 
populares que hoje se levantam no mundo inteiro contra os regimes que 
negam ao povo o direito de participar (BORDENAVE, 1985, p. 7). 

 
 

São claros, contudo, os problemas e as resistências aos processos participativos. No caso 

das emissoras comunitárias de rádio, são inúmeras as reivindicações por mais espaço para 

a participação. Luz (2007, p. 127) reafirma que “por isso a rádio comunitária só aparece 

na mídia quando é pirata sendo flagrada em operação. A verdade é que sempre que algo 

representa, ou pode representar um perigo político para as elites, elas satanizam e criam 

o preconceito junto à população”. O que provocaria, então, o intimidar da participação? 

Falta de conhecimento? Ausência de consciência em torno da cidadania? Medo de se 

expor, ou vergonha disso? Alienação? 
 

O homem alienado é um homem desprovido de si mesmo. Se a história 
distancia o homem do animal, a alienação reanimaliza o homem. Se nos 
reconhecemos como um ser único e indivisível, a alienação explode a 
nossa individualidade, através dela o homem se constrói (CODO, 1988, 
p. 9). 

 
 

Nos meios comunitários, a participação é facilitada, revela o caráter da democracia e 

amplia as possibilidades do exercício da cidadania. Nos meios populares comerciais, 

como rádio e TV, os programas de maior audiência são exatamente aqueles apontados 

como populares, pelo fato de atingirem uma parcela mais significativa da população, 

localizada na base da pirâmide de classe social, que tem as classes “D” e “E, como mais 

populosas. São os programas de auditório, no caso da televisão, com artistas populares, 

atrações   como   jogos,   competições,   incluindo   produções   musicais   com   artistas 
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interpretando canções de apelos grotescos, entre outros entretenimentos. É uma situação 

que permanece há muitos anos, como já descrevia Sodré (1971, p. 64): “na televisão, 

como a norma é atingir o maior público possível, as mensagens são empobrecidas ou 

reduzidas ao suposto denominador comum”. O elemento grotesco, bastante estudado pelo 

autor, sobretudo nos anos 70, época de censura e ditadura, torna-se muito mais explícito 

a partir da abertura política, incluindo as cenas de sexo nas programações. 
 

A cada dia que passa, o sexo ganha mais espaço na pauta dos programas 
de TV. Seja nas novelas, seriados, humorísticos, shows, ou filmes, o 
volume de erotização descarregado hoje em dia pelas emissoras, 
diariamente, nos lares brasileiros, faria estancar, de pelos em pé, até o 
mais devasso dos mortais. A impressão que dá é a de que os 
responsáveis pela programação da maioria das emissoras resolveram 
fazer da TV um grande bordel resgatando a mais antiga das profissões 
do mundo, utilizando seus (suas) apresentadores (as), atores e atrizes 
como se fossem profissionais do sexo, ofertando-os aos telespectadores 
em doses cavalares de sexo virtual. Sempre com a desculpa pouco 
convincente da disputa interminável dos pontos de audiência 
(BEZERRA, 1999, p.25). 

 
O citado elemento grotesco é notado também nas chamadas rádios populares, seja nas 

produções de entretenimento ou nas musicais. As emissoras, sobretudo as AMs 

paulistanas, que repercutem os bastidores da televisão, adiantam capítulos de novelas, 

reproduzem as sonoras destas produções, entrevistam atores e executam as trilhas 

musicais: o grotesco se reproduz. 
 

se torna a categoria estética dominante. Se antes estava presente 
basicamente nos programas de auditório, hoje está em todo lugar, 
colonizou tudo. Mais do que no passado, o grotesco tornou-se uma 
categoria realmente explicativa dos conteúdos televisivos (SODRÉ, 
1983, p. 62). 

 
No entanto, não se trata aqui de uma pregação ao retorno da censura sobre os meios, nem 

situação semelhante ao antigo “controle da programação”, até porque, pela referência já 

mencionada de Sodré, o grotesco segue há muito tempo nos meios televisivos (e 

radiofônicos também) comerciais. 
 

A censura nos meios de comunicação, portanto, jamais poderá formar 
uma mentalidade e compor a sociedade do jeito que pretende o grupo 
no poder no Estado. Os efeitos do controle da informação e da censura 
são sempre epidérmicos. É por isso que, como no caso brasileiro, vários 
anos de regime autoritário não conseguiram impor uma nova concepção 
de mundo nem uma nova política; uma vez iniciado o processo de 
“abertura” os mesmos grupos afixados nos anos anteriores se 
articularam outra vez até com mais vigor contra o Estado e a sua 
política. Qualquer determinação vinda de cima por uma política, uma 
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ideologia, uma moral, acaba funcionando como castração, como 
violência. Formação e participação real só se constroem com a troca e 
com a consideração efetiva dos grupos inferiores (MARCONDES, 
1990 p. 101). 

 
Sem os atrativos das emissoras de rádios comerciais e sem a mesma estrutura de 

tecnologia e profissionais, as emissoras comunitárias não encontram também 

representação nos meios de grande audiência. Ou seja, neles não são notadas pautas nas 

programações para os trabalhos que as rádios comunitárias desenvolvem. Dessa forma, 

não ocorrem chamadas ou apelos à participação nas comunitárias, que figuram 

normalmente em populosas comunidades carentes, sendo também significativas 

audiências aos programas populares dos meios comerciais. 
 

Exibir a nossa desgraça, os nossos defeitos, as nossas deformações, 
tornou-se uma prática na televisão brasileira. Chacrinha, o Abelardo 
Barbosa, era apresentador de um programa onde se vendia circo de 
horrores. As pessoas eram humilhadas por não saberem cantar, ou por 
terem deformações. Mas foi mitificado pelos grandes meios de 
comunicação – afinal, dava audiência, vendia – tornando-se um ícone 
do tropicalismo. Ainda hoje há quem o idolatre pelo que fez. Os efeitos 
dessa pregação sistemática de preconceitos contra o povo brasileiro está 
nas ruas e alcança todas as camadas (LUZ, 2007, p. 127). 

 
Pode-se pensar, muitas vezes, que a expressão “popular” vinculada aos meios de 

comunicação tem necessariamente de ter um vínculo com pautas que incluem o 

popularesco ou o grotesco ou outras situações similares. Imagina-se também que a pauta 

voltada para a comunidade esteja atrelada à expressão popular do referido nível acima. É 

importante, no entanto, compreender melhor esse processo, que envolve comunidade, 

participação e cidadania. 
 

Um jornal comunitário [...] é elaborado por membros de uma 
comunidade que procuram através dele obter mais força política, 
melhor poder de barganha, mais impacto social, não para alguns 
interesses particularizados (anunciantes, figuras proeminentes), mas 
para toda a comunidade que esteja operando o veículo (MARCONDES, 
1987 p. 161). 

 
 
 
No presente estudo, as rádios comunitárias do ABCD Paulista são destacadas por estarem 

sediadas num território no qual se registra a presença de uma única emissora de rádio 

comercial, a28”ABC AM”, 1570 kHz, com endereço na cidade de Santo André. Ela tem 

 
 

28 A rádio ABC AM, 1570 kHz, está localizada na  Avenida Pereira Barreto, 1200, Paraiso, Santo André, 
SP. A emissora foi fundada em 1954. 
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a missão, junto às demais estações radiofônicas comunitárias da cobertura e ou registros 

dos fatos dos municípios da região. 

Os habitantes das sete cidades da região do ABCD Paulista, segundo o IBGE, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, no censo de 2014, chegam ao número de dois 

milhões e setecentos mil pessoas29. Obviamente que diante desses indicativos o tema 

cidadania torna-se presente. No caso desta pesquisa, relacionada com a iniciativa da 

criação de rádios comunitárias no ABCD, que surgem nesta região, por iniciativa de 

cidadãos ali residentes. Todas as emissoras do mencionado segmento estabeleceram-se 

ali com dificuldades estruturais de formação, encontradas para a obtenção de uma sede, 

aquisição de equipamentos, outros recursos financeiros, e também a capacitação de 

equipe de comunicadores para a geração de conteúdos. Tal situação não difere de outras 

localidades do país. É constante a luta das rádios comunitárias no Brasil para ampliação 

de espaço de alcance de transmissão e assim de cobertura como também pela manutenção 

de infraestrutura e outros enfrentamentos para permanecerem no ar. Lutam ainda para 

terem reconhecimento junto à população e a outros meios de comunicação comerciais 

que, em muitos casos,  classificam-nas simplesmente como piratas ou fora da legalidade. 

A participação em rádios comunitárias à frente de programas e assim às transmissões de 

informações da comunidade e anúncios de entretenimento, como programações musicais, 

contribui de forma significativa para o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

radialistas, uma vez que se explora seu potencial comunicativo. 
 

assim vão melhorando a sua autoestima. Por vezes, pessoas passam a 
ter seus talentos reconhecidos, seja pela música, pelo espírito de 
liderança ou pela qualidade de locução. Melhoram os relacionamentos 
sociais. Simultaneamente, a experiência em veículos de comunicação 
comunitária também pode ajudar a apontar a alguns jovens novos rumos 

 
 
 
 
 
 

 

 
29 “O grande ABC chegou a 2.702.071 habitantes, segundo estimativa divulgada [...] pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). Entre 2013 e 2014, as sete cidades registraram crescimento de 0,67%, 
menor que o verificado no País, cuja população aumentou 0,86% e atingiu 202,7 milhões de moradores. Os 
dados foram calculados até o dia 1º de julho (de 2014).Proporcionalmente, o município do Grande ABC 
que mais cresceu no período foi Rio Grande da Serra, que aumentou em 1,25% o número de moradores, 
passando de 47.142 em 2013 para 47.731 neste ano. Em contrapartida, o que menos cresceu foi Santo 
André, cuja variação foi de 0,38%, passando de 704.942 para 707.613 habitantes”. Disponível em: 
http://www.dgabc.com.br/Noticia/829197/grande-abc-soma-2-7-milhoes-de-habitantes. Acessado em 
16/12/2014. 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/829197/grande-abc-soma-2-7-milhoes-de-habitantes
http://www.dgabc.com.br/Noticia/829197/grande-abc-soma-2-7-milhoes-de-habitantes
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para o estudo e atividades profissionais, como a prática vem 
demonstrando.30 

 
 
As emissoras comunitárias enfrentam com as comerciais disputas desiguais por audiência 

e em posição de inferioridade. Por lei, não é permitida às comunitárias a publicidade não 

possuem apelos de marketing e estrutura para tanto no nível das rádios comerciais. Tais 

fatores colocam as rádios comunitárias abaixo do patamar das comerciais e comprometem 

a alternativa de expressão popular e de participação na comunicação, principalmente para 

a população em situação social menos afortunada ou posição social vulnerável. É possível 

a liberdade de expressão – e imprensa – no Brasil, pós ditadura militar (existente no país 

até 1985) e também a partir da Constituição brasileira promulgada em 1988. 
 

A liberdade de imprensa no Brasil acaba privilegiando o direito à livre 
expressão e ao acesso à informação às elites e às classes médias. Às 
elites porque é delas o controle majoritário dos grandes meios de 
comunicação. Às classes médias – e também às elites –, que, pelo 
poder aquisitivo e pela educação recebida, conseguem ter acesso à 
mídia e possuem capacidade de abstração para usufruir das benesses da 
sociedade da informação (PERUZZO, 2002, p. 83). 

 
Na maioria das vezes, a iniciativa da criação de uma emissora comunitária surge da ideia 

e da conscientização de uma necessidade de comunicação focada nos problemas de 

representação de uma comunidade por cidadãos que nem sempre a conhecem. Em muitos 

casos, desafiando o poder das rádios comerciais, têm cidadãos carentes, com pouca ou 

nenhuma escolaridade formal, ocupando espaços diante de microfones de rádios 

comunitárias, que, mesmo nestas condições de desnível escolar, revelam-se 

comunicadores, discutem as situações de descasos sociais, encontram interatividade e 

promovem debates para solução de problemas da comunidade ou divulgação de suas 

ações. 

A questão de escolaridade dos profissionais não se refere, porém, a uma condição padrão 

dos radialistas comunitários. No presente momento, percebe-se também a participação 

nas rádios comunitárias de uma minoria de locutores ou produtores com registro 

profissional, via cursos técnicos, ou nível superior em comunicação (jornalismo ou 

radialismo), em andamento ou completo. Muitos porque, apesar de formados, ainda não 
 

 

 
30   PERUZZO,  p.  12.  Disponível  emhttp://coral.ufsm.br/comefe/files/artigos/radio-cecilia_peruzzo.pdf. 
Acessado 15/15/2015. 

http://coral.ufsm.br/comefe/files/artigos/radio-cecilia_peruzzo.pdf
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encontraram colocação no mercado em emissoras comerciais devido à saturação do 

mercado nesta área. Ocorre, também haver desvantagem na concorrência com formados 

em universidades com melhores classificações de ensino e reflexo da qualidade, como 

relata Ruth Costas para artigo publicado na BBC Brasil, em São Paulo: 
 

A decepção do mercado com o que já está sendo chamado de "geração 
do diploma" é confirmada por especialistas, organizações empresariais 
e consultores de recursos humanos. "Os empresários não querem 
canudo. Querem capacidade de dar respostas e de apreender coisas 
novas. E quando testam isso nos candidatos, rejeitam a maioria", diz o 
sociólogo e especialista em relações do trabalho da Faculdade de 
Economia e Administração da USP, José Pastore.[...] Ocorre que a 
explosão de escolas superiores não foi acompanhada pela melhoria da 
qualidade. A grande maioria das novas faculdades é ruim", diz Pastore. 
[...] Na prática, isso significa que quatro em cada dez universitários no 
país até sabem ler textos simples, mas são incapazes de interpretar e 
associar informações. Também não conseguem analisar tabelas, mapas 
e gráficos ou mesmo fazer contas um pouco mais complexas.[...]. 
Segundo Lima, tal fenômeno em parte reflete o fato da expansão do 
ensino superior no Brasil ser um processo relativamente recente e estar 
levando para bancos universitários jovens que não só tiveram um ensino 
básico de má qualidade como também viveram em um ambiente 
familiar que contribuiu pouco para sua aprendizagem.31 

 
Assim, muitos radialistas comunitários que não passaram por bancos escolares ou que 

nestes estiveram, mas não concluíram totalmente os ciclos de séries e cursos oferecidos 

pela política educacional, rumo à universidade, exercem ação cidadã pelo que sentem e 

sofrem nas comunidades onde vivem. Apresentam ao ouvinte, diante do microfone, a 

realidade local na qual estão inseridos, promovendo uma consciência política e 

incentivadora de participação de indivíduos em ações diversas da comunidade. 

 
A trajetória histórica e a conceituação da cidadania aproximam-se do conceito de 

participação do indivíduo na sociedade. No exemplo da iniciativa das rádios 

comunitárias, tais questões partem normalmente de movimentos sociais populares ou 

civis e valem-se do apelo democrático de direitos a todos. 

 
[...]na medida em que os direitos de comunicação e de participação 
política são constitutivos para um processo de legislação eficiente do 
ponto de vista da legitimação, esses direitos subjetivos não podem ser 
tidos como os de sujeitos jurídicos privados e isolados: eles têm que ser 

 
 

 
31http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/10/131004_mercado_trabalho_diplomas_ru. Acessado 
em 30/03/2015. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/10/131004_mercado_trabalho_diplomas_ru
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apreendidos no enfoque de participantes orientados pelo entendimento, 
que se encontram numa prática intersubjetiva de entendimento 
(HABERMAS, 2003, p. 53). 

 
O destaque histórico veio neste momento favorecer o entendimento e comparativos das 

motivações cidadãs que justificam a fundação de rádios comunitárias. No presente 

trabalho, o foco na região do grande ABCD Paulista revela condições similares às 

existentes em outras partes do país, sobre a atuação da radiodifusão comunitária, no que 

diz respeito à cidadania, à participação e outras conjunturas desse contexto que envolve 

populações em situações de desigualdades sociais como as restrições à moradia, saúde, 

educação, saneamento básico,  qualidade de vida e à comunicação. 
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CAPÍTULO 3 

 
 

Histórico das emissoras de rádios comunitárias do Grande ABCD 

Paulista 

 
 
 

As rádios comunitárias vão morrer, 

enquanto não discutirem a questão da distribuição financeira 

(Wellington Nobre , coordenador da rádio comunitária “Navegantes FM”) 

 
 
Os fatores típicos da formação do ABCD Paulista, por imigração e migração, refletem-se 

nos discursos dos dirigentes e de outros participantes das emissoras comunitárias que 

estão sediadas nas seguintes cidades: 

 Diadema – rádios “Navegantes FM ” e “Nova Diadema FM”; 

 Mauá  – rádios “Z FM” e “Mauá FM”; 

 Ribeirão Pires – rádio “Pérola da Serra FM”; 

 Rio Grande da Serra – rádio “Esplanada FM”; 

 São Bernardo do Campo – rádios “Lírio dos Vales FM”, “Nova Riacho FM”, 

“Paraty FM”, “Princesa FM” e “Represa FM”. 

 
 
As ações de cidadania da região, assim como a criação das rádios comunitárias ali 

encontram origem indistintamente na própria evolução daquela localidade, com 

características peculiares. Da identidade do ABCD Paulista consta também a acentuada 

referência da movimentação reivindicatória por sindicatos trabalhistas entre outras ações 

de lutas por direitos e igualdade com manifestações de classe trabalhadora, 

principalmente ao longo da segunda metade do século XX, com a intensa produção de 

indústrias, como indica o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA: 
 

No ABCD Paulista, todos os municípios – Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Caetano do Sul e Diadema – foram caracterizados como 



94 
 

 
 
 
 

de perfil industrial com relevância, o que assinala a importância da 
indústria na dinâmica econômica do sudeste da Região Metropolitana 
de São Paulo (          _, 2011, p. 471). 

 
A inquietação em torno do exercício e da promoção da cidadania e a busca por 

conhecimento de direitos são fatores imprescindíveis para a formação das rádios 

comunitárias do ABCD. Observar a trajetória histórica do ABCD, antes da criação dessas 

emissoras comunitárias foi fundamental nesta pesquisa. Desde a exploração da terra, da 

força de trabalho, da formação de cidades, do desenvolvimento populacional e, assim, ao 

entendimento da importância de comunicação que, em distintas épocas, assemelha-se à 

necessidade do exercício da cidadania almejado por muitos, frente ao poder exercido por 

poucos. Pelo contato com os radialistas das onze emissoras comunitárias do ABCD 

Paulista, aqui estudadas, percebe-se a questão da cidadania, palavra que surge 

naturalmente quando se questiona a motivação em seguir neste trabalho radiofônico. Não 

que os entrevistados a explicitem, mas o que se deduz de suas falas é que, ao só pensarem 

na comunidade e fazerem tudo por ela, que está ao seu entorno, inclusive com evidentes 

e relatadas perdas sociais – de presença mais constante na família, de mão no bolso 

sempre disponível para pagar contas, de luta com os poderes públicos e o comércio para 

conseguir algum patrocínio, por pequeno que seja –, eles exercem constantemente sua 

cidadania. E dão exemplo de cidadãos, embora seu discurso às vezes possa até parecer 

paternalista e populista. É o modus operandi dos radialistas das rádios comunitárias. E é 

assim que ele funciona. 

A maior parte dos profissionais das rádios comunitárias do ABCD não revela escolaridade 

superior. São quase todos imigrantes nordestinos, com históricos semelhantes: deixaram 

a terra natal para tentar melhoria de vida no ABC; empregaram-se como operários; 

constituíram família e, ante o politizado ambiente que encontraram, a maior parte deles 

trabalhando em metalúrgicas, depararam-se com ações sindicais e tomaram consciência 

da necessidade de participação e de uma comunicação popular comunitária. 

Assim, a linguagem radiofônica comunitária, que hoje se mantém na região surge pelo 

demonstrado prazer que os nordestinos depoentes para esta pesquisa têm de expressar-se, 

encorajar e contagiar com sua vontade de crescimento seus interlocutores, 

independentemente de seguir a norma padrão da língua portuguesa, a dita norma culta. 



95 
 

 
 
 
 

Com os demais radialistas das emissoras comunitárias também constantes aqui tal fato 

não é diferente. Mostram-se claros na mensagem com sotaque típico facilitando 

entendimentos, com regionalismos sobre temas que envolvem críticas, sugestões e 

também elogios às situações de suas comunidades locais. Ademir Rocha, de 52 anos de 

idade, nascido em Recife, Pernambuco, coordena a rádio comunitária “Nova Riacho”, em 

São Bernardo do Campo, e cursou o ensino médio incompleto. Defende que o caminho 

para o exercício da cidadania é a participação pela comunicação e pela educação: 

A nossa cultura vem de baixo e temos de insistir na educação porque a 
educação é o caminho de tudo. O nosso governo estadual corta a verba da 
escola estadual. Isso para mim é um crime [...]. A rádio comunitária foi o único 
espaço que sobrou para a classe baixa. Chegar em uma classe grande é muito 
difícil para nós. Eu fico olhando essas pessoas que passaram pela rádio pirata 
como o Ratinho e hoje estão na televisão. Isso é raro. Muita gente passou por 
rádio pirata. Nós não temos condições de pagar cursos. Temos que trabalhar 
para manter no dia a dia e para tocar a rádio que tem que gostar muito.32 

 
 

A sequência do histórico das onze emissoras comunitárias da região do Grande ABCD 

Paulista33 (“Esplanada”, “Lírio dos Vales”, “Mauá”, “Navegantes”, “Nova Diadema”, 

“Nova Riacho”, “Paraty”, “Pérola da Serra”, “Princesa”, “Represa” e “Z”) revela muitos 

aspectos em comum. Todas estão autorizadas para funcionamento pela Secretaria de 

Serviços de Comunicação Eletrônica, do Ministério das Comunicações34. Conforme a 

normativa do referido órgão, ocupam a frequência modulada no canal de 87,5 

megahertz35. 
 
 

 

32 Ademir Rocha, coordenador da rádio comunitária “Nova Riacho”, de São Bernardo do Campo, 
em depoimento para esta pesquisa no dia 22/01/15. 
33 Região do Grande ABCD Paulista, como já mencionado no capítulo 1 do presente trabalho, 
compreende as cidades de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo 
do Campo, São Caetano do Sul e Santo André, com uma população total de dois milhões 
quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e oito habitantes e oitocentos e vinte e cinco 
quilômetros quadrados de território, pelas informações divulgadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro 
de Geografia e estatísticas, do ano de 2010. A estimativa populacional da região do Grande ABCD 
Paulista, do mencionado órgão de pesquisa para o ano de 2014 era de dois milhões, setecentos e 
dois mil e setenta e um habitantes (Disponível em: http://censo2010.ibge.gov.br/). Acessado em 
20/01/2015. 
34 A Secretaria de Comunicação Eletrônica, do Ministério das Comunicações é um órgão 
governamental responsável pela regulamentação da outorga para exploração dos diversos serviços 
de radiodifusão. 
35 O art. 5º. da Lei 9.612/98 estabelece que as RCs de todo o país devem transmitir em um só 
canal (uma faixa limitada de frequências). Em 1998, através da Resolução 60, a Anatel designou 

http://censo2010.ibge.gov.br/
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A exceção está na rádio “Esplanada”, instalada na cidade de Rio Grande da Serra, que 

conta com a frequência de 92,5 megahertz, por uma deliberação da Agência Nacional de 

Telecomunicações ANATEL36, pela falta de espaço na frequência oficial das emissoras 

comunitárias – a 87,5 MHz. 

As rádios comunitárias do ABCD Paulista recebem visitantes, independentemente de 

agendamentos, sejam ouvintes, pesquisadores, divulgadores de músicas ou fiscais da 

ANATEL. Em comum, todas elas têm recepção ao visitante equilibrada entre a 

formalidade e a informalidade, seja na exposição das dependências ou na apresentação 

das demais estruturas. Dos programas gravados aos de exibições ao vivo, as rádios 

comunitárias da citada região, descritas a seguir, funcionam com vinte e quatro horas de 

programação diária, com a maior parte da grade de apresentação ocupada por execução 

musical, principalmente dos segmentos dos ritmos sertanejo e forró. Um fato que sinaliza 

a origem nordestina da maioria daqueles radialistas ocorre quando – em meio às falas 

animadas no ar ou em depoimentos para o presente estudo – mudam de semblante, ao se 

aprofundarem nos temas sobre desigualdades sociais ou dificuldades em manter suas 

emissoras. Desse assunto para a descrição dos programas musicais, passam da seriedade 

para a animação. A seleção musical é um forte atrativo para as audiências e 

cuidadosamente elaborada pelos locutores e programadores. Mesmo sendo a atividade de 

apresentador nas emissoras comunitárias de caráter voluntário, ou com baixíssimo 

rendimento para ele, o espaço dessas rádios comunitárias mostra-se sagrado para quem 

está diante dos microfones. É uma referência, ou um porto seguro para essas pessoas, que 

dividem com outros empregos a vida familiar e a profissional, para dedicação à atividade 

radiofônica comunitária. A ideia de fidelidade também é passada por ouvintes, que 

telefonam ou enviam e-mails para a programação, ou visitam as rádios. Sabem que serão 

ouvidos, que terão os nomes pronunciados no ar e serão bem recebidos pessoalmente, o 

que de fato acontece e pôde ser testemunhado ao longo da apuração para este estudo. O 
 
 
 
 

 

o canal 200 (faixa de 87,9 MHz, a 88,1 MHz). Em 2004, através da Resolução 356, a instituição 
disponibilizou opcionalmente os canais 198 e 199 (faixa de 87,5 MHz e 87,7 MHz), como novas 
opções. Por conta dessa imposição, em municípios que possuem mais de uma RC, está havendo 
sobreposição de sinais, gerando conflitos entre emissoras e comunidades (Disponível em 
file:///C:/Users/psvaz/Downloads/a%20saga%20das%20radios%20comunitarias%20(1).pdf). 
Acessado em 15/03/15. 
36ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações, criada em 16/07/1997, pela Lei 9.672, com 
a finalidade de regulamentar, outorgar e fiscalizar as telecomunicações no Brasil. 
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orgulho da atividade que realizam está presente nos ambientes e estampadas em fotos e 

selfies com publicação em redes sociais, com os estúdios servindo como cenário. Os 

radialistas revelam uma satisfação, um status ostentado também por emissoras 

comerciais. Nota-se que a motivação de atuarem no rádio vai além de qualquer 

remuneração. Fazem-no profissionalmente, com seriedade e também por prazer, o que 

reforça a característica do meio como paixão, não somente dos radialistas comunitários 

mas também daqueles que atuam nas emissoras comerciais. Dáurea Gramático, na obra 

Histórias de gente do rádio, relata a motivação de trabalho dos profissionais do rádio: 

Os radialistas, com raras exceções, ganham pouco; trabalham em horários 
difíceis desempenhando muitas vezes mais de uma função; funcionando como 
elo de ligação entre povo (os ouvintes) e as autoridades. [...] procurando 
formar a consciência de cada cidadão, tornando-o capaz de tirar suas próprias 
conclusões sobre cada ocorrência. O rádio [...] é uma cachaça, que vicia e 
embriaga quem dele participa. Só que quando o vício da cachaça é prejudicial 
a quem bebe e a quem convive com o bebedor, o vício do rádio torna mais 
inteligentes e felizes os que dele se embriagam. [...] Conheci pessoas de bom 
poder aquisitivo sem o vício do rádio, mal informadas e apáticas. Conheci 
também pessoas humildes, sem boa formação cultural, que, no entanto, se 
mostram participantes e inteligentes, pelo hábito diário de ouvir rádio 
(GRAMÁTICO, 2002, p. 151). 

 
Os radialistas comunitários, mesmo não tendo renome nacional – às vezes nem mesmo 

estadual – figuram como celebridades em suas comunidades. Passam a ter prestígio e 

consciência da responsabilidade, a partir do momento em ocupam a rotina dos 

microfones. A vivência comunitária resgata um tempo do rádio em que não se exigia 

escolaridade formal de locutores, apresentadores, produtores, sonoplastas ou repórteres. 

No caso, a situação de formação acadêmica é mesclada entre os profissionais das 

emissoras aqui apresentadas. 

No rádio, antigamente trabalhavam muitos jornalistas sem formação em 
comunicação social. Eram pessoas que tinham uma bela voz, interesse no 
veículo e acabavam desempenhando funções diversas na redação, estúdios e 
reportagem. [...]. Alguns eram pessoas simples que se interessavam em levar 
a informação aos ouvintes a qualquer custo e proporcionavam boas histórias 
sobre sua forma de trabalhar (GRAMÁTICO, 2002, p. 113). 

 
Os locutores das rádios comunitárias do ABCD Paulista – com ou sem escolaridade 

formal ou nível superior – seguem a característica da simplicidade, da humildade. São 

voluntários nas suas emissoras e exercem mais de uma função, entre outras, a de locução 
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e sonoplastia (as exceções nesta abordagem de trabalho são as rádios “Esplanada”, da 

cidade de Rio Grande da Serra, com programação integralmente gravada por um único 

profissional – mais descrições dessa emissora ao final do capítulo – e a rádio “Paraty”, de 

São Bernardo do Campo, com o locutor Felipe Diogo, deficiente visual, que conta com 

o auxílio de outro locutor e sonoplasta para a realização das apresentações que realiza. 

Em destaque, nas programações dessas rádios comunitárias, estão as músicas em voga 

nas emissoras comerciais. Elas atendem ainda a pedidos de ouvintes via telefone e pelos 

sites das emissoras. Cantores independentes e de início de carreira são notados nas 

exibições, entre os intérpretes de maior exposição em nível nacional. Assim como ocorre 

nas emissoras comerciais, as rádios comunitárias listadas no presente estudo também 

recebem divulgadores ou os próprios artistas para apresentação de trabalhos musicais. 

Cabe ressaltar e rememorar um resumo da legislação das rádios comunitárias, constante 

de inúmeros outros estudos sobre o tema – fato comum de muitas críticas – sobre a 

regência para a permissão de funcionamento das emissoras comunitárias. Paiva sintetiza 

tal situação comumente reclamada por radialistas desse setor e apontada por 

pesquisadores do tema, no que tange às desvantagens sofridas pelas emissoras 

comunitárias de rádio. 

Além da falta de reconhecimento por parte da sociedade civil, as rádios 
comunitárias lutam, ainda, contra uma série de obstáculos impostos pelo 
próprio governo para que possam funcionar. A área restrita de atuação mantida 
na Lei das Rádios Comunitárias é uma das dificuldades enfrentadas por esses 
projetos, que ficam limitados a um raio de 1 km de abrangência e, no máximo, 
25 watts de potência. Outro ponto polêmico da legislação é a proibição da 
veiculação de qualquer tipo de publicidade, o que obriga as rádios 
comunitárias a viverem com pouco ou nenhum orçamento. Ou, ainda, encarem 
a clandestinidade como a possibilidade mais viável para sua sobrevivência 
(PAIVA, 2015, p. 04). 

 
A frequência única de 87,5 MHz para as rádios comunitárias é um fator que muito 

desagrada os radialistas. “Se um ouvinte estiver acompanhando a programação pelo 

autorrádio e passar de uma rua para outra, ou mudar de bairro, conforme a localização, 

ele perde a nossa frequência e deixa de nos escutar”, reclama Amarildo Reis, um dos 

coordenadores da rádio comunitária “Paraty”, do bairro Vila Baeta Neves, em São 

Bernardo do Campo. Ele também afirma que no ABCD muitos projetos de emissoras 
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comunitárias não foram adiante “pois a morosidade para autorização e burocracia são 

tantas que o pessoal desiste”, declara.37 No artigo “O rádio comunitário em São Paulo: 

um breve olhar sobre o cenário atual”, Eduardo Vicente explica essa circunstância numa 

referência à Lei 9.612, de 1998, que regulamenta o serviço de radiodifusão comunitária 

no país. 

As FMs comunitárias de uma cidade devem, ainda, operar todas na mesma 
frequência que, no caso de São Paulo, é a de 87,5 MHz. Também deve ser 
destacada, entre as dificuldades encontradas pelas emissoras comunitárias, a 
questão da morosidade do processo de autorização, tanto que apenas em 2008, 
ou seja, dez anos depois da aprovação da lei, foi obtida a primeira autorização 
de funcionamento por uma emissora da cidade de São Paulo. A partir daí, no 
entanto, o número de autorizações parece ter crescido significativamente. 
Dados de 23 de janeiro de 2012, do Ministério das Comunicações, apontam 
para a existência de 575 rádios comunitárias já autorizadas ou em processo de 
autorização no Estado de São Paulo, estando 34 delas na capital (VICENTE, 
2012, p. 02). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

37Os contatos com o coordenador da rádio “Paraty FM”, Amarildo Reis, para a realização desta 
pesquisa ocorreram em seis visitas à emissora iniciados a partir de contato telefônico em 
15/07/2014. A checagem e outras atualizações foram efetuadas para oficialização de descrições 
no presente texto a partir do dia 20/12/2015. 
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Mapa do Grande ABCD Paulista com indicação das rádios comunitárias visitadas para 
esta pesquisa por localização de distanciamentos nas cidades da região 

 
 

 

Ilustração exclusiva para esta pesquisa 
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Para um melhor entendimento, seguem abaixo por ordem alfabética, itens e subitens com 

os nomes das cidades do ABCD Paulista e a descrição de suas rádios comunitárias. 

Constam como ilustração, neste capítulo 3, para uma referência de distância entre as 

emissoras, a inserção de mapas da região e das cidades com indicações dos locais de sedes 

das emissoras. Entre elas, ocorrem aspectos comuns nas programações, nas ações de 

promoção da cidadania e nos históricos dos administradores. As questões opinativas dos 

radialistas também figuram neste contexto. No caso, para não se distanciar históricos, 

ideais dos gestores – e de outros agentes dessas rádios – enfrentamentos políticos, ações 

de participação e de promoção da cidadania, das produções artísticas e informativas 

exercidas em cada emissora. Diluir tais referências não seria o ideal para a compreensão 

pretendida, uma vez que os enredos não se dissociam das programações. 

Algumas emissoras apresentam-se com perfis mais detalhados, outras menos, pela própria 

estrutura e/ou por concessão de informações pelos depoentes. Na maioria dos casos, 

notam-se revelações de situações administrativas dessas rádios, sucessos e dificuldades. 

Em determinadas emissoras, nem todos os dados foram apresentados, como valores de 

despesas e outras particularidades, nem houve insistência no sentido de serem fornecidas 

tais revelações, por respeito às particularidades mantidas pelos depoentes. As 

nomenclaturas dos cargos de gestão das estações radiofônicas estudadas são distintas. 

Ocorrem funções com os seguintes nomes: “presidente”, “diretor” e “coordenador”. 

Inicialmente, neste capítulo, apresenta-se a cidade de Diadema, com as rádios 

“Navegantes” e “Nova Diadema”. Em seguida, Mauá, com as rádios “Mauá” e “Z”. Na 

sequência, Ribeirão Pires, com a rádio “Pérola da Serra”. A quarta cidade, nesta ordem, 

é Rio Grande da Serra, com a “Esplanada”. Outro projeto vem sendo desenvolvido nessa 

última cidade, ainda em fase de formulação de documentação, que deverá chamar-se rádio 

“Alternativa”, com possível vinculação com a “Esplanada”. É um projeto que chama a 

atenção, pois visa a questões relacionadas principalmente com foco na pessoa com 

deficiência e em novos imigrantes que se dirigem à região, como haitianos e africanos. 

No último item, figura São Bernardo do Campo, com as rádios “Lírio dos Vales”, “Nova 

Riacho”, “Paraty”, “Princesa” e “Represa”. 



102 
 

 

2.2  Diadema 
 

Diadema foi a primeira cidade governada por um partido de esquerda no país, 
o PT, em 1983. Com isso, surgiram os movimentos sociais, os conselhos populares. 

São esses conselheiros que debatem os rumos do que vai ser aprovado. 
 

(Wellington Nobre,  coordenador da rádio comunitária “Navegantes FM”) 
 
 
 

Mapa da cidade de Diadema, com indicação das rádios comunitárias visitadas para esta 
pesquisa por localização de distanciamentos no município: “Navegantes”, no bairro 
Eldorado,  e “Nova Diadema”, no bairro Canhema 

 
 
 

 
Ilustração exclusiva para esta pesquisa 
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As duas rádios autorizadas para funcionamento em Diadema, que possui 386 mil 

habitantes, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, do 

ano de 2010 (a população estimada pelo citado instituto de pesquisa para o ano de 2015 

é de 412.000 habitantes)38, são as emissoras “Navegantes” e “Nova Diadema”. A 

Associação de Apoio à Criança em Risco, ACER Brasil, criada no ano de 1993, está 

localizada em Diadema e apresenta as seguintes referências da cidade: 

O município de Diadema, localizado na região metropolitana de São Paulo, 
no Grande ABCD possui 386.000 habitantes distribuídos em 30,796 Km², 
sendo a segunda maior densidade demográfica do Brasil. Com uma população 
predominante de baixa renda, ocupando em anos recentes a triste liderança 
nacional em índices de criminalidade, e com situações alarmantes apontadas 
em pesquisas e estudos que determinam índices de exclusão social e de 
desenvolvimento infantil. Os desafios atuais de Diadema têm origem 
histórica, causas sobretudo do crescimento desordenado da população, que 
viveu uma grande explosão demográfica nas décadas de 80 e 90, ocasionada 
por migrantes atraídos pela industrialização da região. Acentuaram esta 
situação a falta de um planejamento na urbanização dos bairros e regiões mais 
afastadas, a ocupação irregular de áreas de mananciais e o crescimento de 
favelas.39 

 
 

1.1 Rádio comunitária “Navegantes FM” 
 
 
 

Acho que os comerciantes pequenos são resistentes para dar apoio às rádios 

comunitárias por motivos culturais.  Eles não acreditam muito nas comunitárias, o que 

deveria ser exatamente o contrário. Não podem anunciar em um veículo grande, mas 

também não acreditam em um pequeno. 
 

(Jornalista Ivan Brasil, ex-coordenador da rádio comunitária “Navegantes 
FM”) 

 
 
 
 
 
 
 

 

38Fonte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, http://www.cidades.ibge.gov.br/ 
paulo%7Cdiadema. Acessado em 30/10/15. 
39Disponível em: http://www.acerbrasil.org.br/diadema.html. Acessado em: 15/03/15. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang&amp;codmun=351380&amp;search=sao-paulo%7Cdiadema
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang&amp;codmun=351380&amp;search=sao-paulo%7Cdiadema
http://www.acerbrasil.org.br/diadema.html
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A rádio “Navegantes”, inicialmente descrita neste item, está localizada no bairro 

Eldorado, com sede na Rua Eldorado, 31, esquina com a Rua Carati, endereço da igreja 

São José (foto abaixo). A região é de mananciais, nas proximidades da represa Billings. 

A ACER está situada exatamente no mencionado bairro, com as indicações que seguem 

sobre a localidade. 

O bairro Eldorado, comunidade onde se situa a ACER e reside a maior parte 
das crianças e jovens assistidos por nossos programas preventivos, possui uma 
área de 6,690 km² sendo o maior bairro de Diadema em área, onde habitam 
42.637 pessoas. (Censo IBGE 2010). Eldorado é o quarto bairro mais 
populoso do município, sendo o mais afastado do centro de Diadema, fazendo 
divisa com a periferia Sul da cidade de São Paulo e São Bernardo do Campo, 
repleto de regiões remotas e habitações precárias, com índices de violência 
extremamente elevados. Mesmo com o empenho das administrações públicas 
na solução de suas dificuldades e importantes conquistas recentemente 
alcançadas, em especial com a implementação da Lei Seca, que diminuiu 
representativamente os índices de homicídios, o município sofre ainda com a 
situação de desigualdade na distribuição de serviços públicos, apontada por 
estudiosos como um dos fatores determinantes para a vulnerabilidade do 
adolescente e do jovem à violência.40 

 
A rádio “Navegantes” possui documento de autorização de funcionamento emitido pela 

Secretaria de Serviços de Estação de Radiodifusão Comunitária, do Ministério das 

Comunicações, datado em 04/04/2007, na gestão do ministro das Comunicações Hélio 

Costa (mandato de 2005 a 2010). A emissora foi criada por iniciativa da associação 

católica Dom Décio Pereira, da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, que tem o comando 

do padre Odair Agostin. Não é, no entanto, destacada como emissora católica. A 

programação musical é variada, com prestação de serviços, participação de ouvintes e 

entrevistas diversas principalmente com políticos. Antes da legalização, a estação 

funcionou com o nome de rádio “Imigrantes”. O projeto contempla também um estúdio 

de televisão, com planos de transmissão pela internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40 Disponível em: http://www.acerbrasil.org.br/diadema.html). Acessado em: 15/03/15. 

http://www.acerbrasil.org.br/diadema.html
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A coordenação da rádio “Navegantes” esteve durante cinco anos sob a gestão do jornalista 

Ivan Brasil, até o ano de 2014, passando posteriormente, no ano de 2015, a ficar a cargo 

do teólogo e radialista (de formação universitária) Wellington Nobre, de 35 anos. 

O jornalista Ivan Brasil, que coordenou a “Navegantes”, revela que em sua gestão houve 

um foco com ações sociais para a comunidade e a realização de entrevistas com 

moradores da cidade e comerciantes do bairro. Ele também comandou um programa 

intitulado “Giro na Cidade”, com duas horas de duração, das 10h às 12h. Das impressões 

relacionadas aos apoios para a emissora ele destaca: 

Acho que os comerciantes pequenos são resistentes para dar apoio às rádios 
comunitárias por motivos culturais. Eles não acreditam muito nas 
comunitárias, o que deveria ser exatamente o contrário. Não podem anunciar 
em um veículo grande, mas também não acreditam em um pequeno. E o 
problema não é só aqui. Em todas as rádios comunitárias de que eu tenho 
conhecimento é mais ou menos parecido. Nós não podemos receber 
patrocínio. Neste caso não é estabelecido um valor. Cada um contribui com o 
que pode. Então fica difícil realizar uma proposta para que seja legal para as 
duas partes. A grande maioria pensa que, se a rádio é comunitária é nossa, e 
se é nossa, ela tem de ser de graça. Só que não é assim que funciona, porque 
nós só temos deveres. Temos que passar o horário político, nós temos um 
horário para iniciar e terminar, somos obrigados a transmitir a “Voz do 
Brasil”, enfim, pagamos anuidades e, se houver qualquer irregularidade, 
recebemos multas que são pesadas, temos de pagar anuidade etc. Então fica 
complicada esta relação entre apoiadores e a própria rádio. A sobrevivência 
aqui é custeada pela própria igreja. Para as principais despesas recebemos 
algum apoio cultural de alguns comerciantes basicamente para pagar luz, água 
e telefone. Nosso objetivo é atender à comunidade, independente de qualquer 
religião. Por isso temos programa evangélico e católico e de outras religiões, 
se aparecerem41 (Ivan Brasil).42 

 
 

Ivan Brasil, mesmo com o trabalho de gestão na rádio, atuava e continua atuando, após a 

saída da emissora, em trabalhos sociais na cidade. Ele dirige o abrigo para menores Lar 
 
 
 
 
 
 
 

 

41Os contatos com o ex-coordenador da rádio comunitária “Navegantes FM’, Ivan Brasil, para a 
realização desta pesquisa ocorreram em 28/12/2014, via telefone e em 10/01/2015 
presencialmente. A checagem e outras atualizações foram efetuadas para oficialização de 
descrições no presente texto a partir do dia 20/12/2015. 
42Entrevista concedida a este autor em 10/01/2015. 
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Mãos Pequenas, com 42 crianças, cujos pais perderam o pátrio poder. Além desse 

trabalho, desde o ano de 2008, ele promove o projeto “Todo Dia é Dia da Criança”, uma 

atividade recreativa infantil realizada na rua, com brincadeiras e distribuição de 

brinquedos, palestras sobre meio ambiente, sobre drogas e prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis. São ações que contam com a divulgação da rádio 

“Navegantes”. 

A gestão posterior à de Ivan Brasil – sob o comando de Wellington Nobre – a partir de 

novembro de 2014, segue num trabalho também de promoção da cidadania, com a 

participação da população. Para incentivar ainda mais as ações participativas e a 

interatividade com moradores da região e ouvintes de outras localidades, o gestor 

desenvolve um trabalho de potencializar a rádio “Navegantes” também pelo sistema web, 

assim como uma televisão na sede da emissora, utilizando transmissão pelo site da estação 

http://www.radionavegantesfm.com.br/. O Facebook da “Navegantes” é 

https://www.facebook.com/radioetvnavegantesoficial/. “Isso é o que vai propiciar uma 

melhoria de capital bancar uma estrutura razoável”43 considera o radialista, que critica a 

legislação de restrição de transmissão e de captação de recursos imposta pelo governo 

para as rádios comunitárias. “Através das redes sociais, da webradio e integrando a TV, 

tem-se a possibilidade de mais audiência”, entende Wellington, que aposta na 

convergência das mídias e no fator potencializador das rádios comunitárias via internet. 

Logo que eu entrei aqui não tinha internet nem telefone. Pegávamos o sinal de internet 

do vizinho para fazer o streaming, recorda o radialista, que revela, assim, a motivação de 

participação da população local: 

O vizinho vem aqui, traz café, o bolo, vem bater papo, discutir política. E 
dentro deste assunto da política eu achei pertinente que fosse uma rádio focada 
com os assuntos políticos da cidade. Tá começando a ter este caráter e lutas 
por alguns temas que serão aqui abordados. Hoje o governo federal não é isento 
de críticas, porque ele está no poder. É o espelho. Independente do partido que 
estiver no poder, vai ser a vitrine, vai ser a mira (Wellington Nobre).44 

 
 
 
 
 

 

43Os contatos com o coordenador da rádio “Paraty FM”, Welligton Nobre, para a realização desta 
pesquisa ocorreram em 18/02/2014, via telefone e em 12/01/2105 presencialmente. A checagem 
e outras atualizações foram efetuadas para oficialização de descrições no presente texto a partir 
do dia 20/12/2015. 
44Entrevista concedida a este autor, em 12/01/2015. 

http://www.radionavegantesfm.com.br/
http://www.facebook.com/radioetvnavegantesoficial/
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Na rádio “Navegantes”, Wellington Nobre – que também é cinegrafista – apresenta um 

programa de entrevista destacando sempre políticos. Ele enfatiza que a cidade de 

Diadema é uma das mais politizadas da região: “Hoje, em qualquer lugar, ou esquina de 

Diadema que você sentar para tomar um café, se fala de política”. De formação religiosa 

evangélica e sendo a rádio sediada no mesmo endereço de uma igreja católica, a 

programação dirigida por Nobre segue de forma variada, com programas que falam de 

religiões afro, católica, e também neste contexto com debates sobre as questões de 

gêneros e homossexualidade. Pela escuta da emissora e convivência na sua sede, é 

possível perceber a participação da população. O visitante que chega para conhecer a 

rádio é facilmente orientado pelos moradores sobre seu endereço. Segundo Ezra Pound, 

filósofo e teórico da literatura, o artista é a antena da raça. Parafraseando-o, pode-se dizer 

que o radialista das pequenas emissoras é, metonimicamente, a extensão da antena real e 

é a antena da comunidade. E, simultaneamente, exerce funções que extrapolam a 

comunicação. Pode servir tanto de psicólogo como de mediador de conflitos. Isso 

“regado” a música, tanto popular quanto religiosa. A antena da estação no alto da torre da 

igreja também serve como referência para a chegada à sede da “Navegantes”. A entrada 

para os estúdios e para a redação pode ocorrer pelo interior da própria igreja, ou pela rua 

lateral. 
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Igreja São José, que serve de sede para a “Navegantes”, e antena da emissora, na Rua 
Dourado, 31, no bairro Eldorado, em Diadema, região do Grande ABCD Paulista, São 
Paulo 

 

 
 

Foto: Pedro Serico Vaz Filho 
 
 
 
O diretor da “Navegantes”, Wellington Nobre, é nascido em Diadema, filho de imigrantes 

baianos (falecidos). O pai era motorista de ônibus na cidade. A mãe, do lar. 

Meus pais tiveram forte influência na minha escolha pelo radialismo, pela 
comunicação. Ele me colocava de castigo para assistir o “Jornal Nacional”.[...] 
Não só isso, meu pai era apaixonado por literatura de cordel, e eu aprendi a 
gostar também de cordel porque ele falava:“Agora lê para mim”. Isso 
enriqueceu a questão da minha cultura. Meu avô um dia leu “Eclesiastes 12” 
para mim. Eu não acreditava em Deus, achava que era uma mitologia. Quando 
comecei a ouvir, quis saber mais sobre a Bíblia e comecei a ler para a minha 
mãe e depois me formei em Teologia para ter um conhecimento (Wellington 
Nobre).45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45 Entrevista concedida a este autor em 12/01/2105. 
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Wellington Nobre, coordenador da “Navegantes”, na emissora, com a outorga da rádio. 
À direita, Vinícius Nobre (sobrinho de Wellington Nobre) no estúdio de apresentação de 
programas 

 
 
 

  
 

Fotos: Pedro Serico Vaz Filho 
 
 
 
Licença para funcionamento da “Navegantes”, emitida pela Secretaria de Serviços de 
Estação de Radiodifusão Comunitária, do Ministério das Comunicações, datada de 
04/04/2007 
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Wellington Nobre tem fala risonha, é bem articulado, demonstra conhecimento religioso 

é atualizado sobre política e legislação da radiodifusão no Brasil e a compara com as leis 

de outros países. Fala também com segurança sobre teorias da comunicação. Parte desses 

temas para a prática radiofônica e informa que a rádio comunitária “Navegantes” atinge 

uma média de 40.000, mas com muitas oscilações, pelo fato de estar localizada numa 

região montanhosa. As questões políticas destacam-se nos informativos, entre a variada 

programação musical, os debates e as entrevistas: 

Hoje nós temos o programa sobre futebol de várzea da região e cobrimos 
campeonatos regionais. Na parte religiosa, temos também transmissão de 
missa da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Assim, nós procuramos 
colocar prioridade nos assuntos da região. Depois, nos assuntos da cidade. 
Recebemos políticos e queremos que esta seja uma rádio que dialogue com a 
população. Eu saio, vou embora para casa, sei que tem um morador da frente 
aqui à nossa sede que está olhando para ninguém mexer nas nossas coisas. 
Isso é fazer com que a população participe. Se tiver um buraco na rua, que 
venham aqui falar, esse é o objetivo da rádio comunitária. Se fugir desse 
intuito, eu estou fora. Diadema foi a primeira cidade governada por um partido 
de esquerda no país, o PT, em 1983. Com isso, surgiram os movimentos 
sociais, os conselhos populares. São esses conselheiros que debatem os rumos 
do que vai ser aprovado. O governo atual rompeu com isso, não dialoga mais 
com a população. Só que Diadema culturalmente cresceu com isso. Então, a 
população participava, e a cidade foi se desenvolvendo com essa participação, 
era o povo que decidia através destes conselhos, destes debates, em todos os 
bairros. A cidade foi crescendo com essa proposta. Por isso que hoje a cidade 
vai se desenvolvendo, mas tudo é discutido. Por isso que eu falo: se hoje num 
restaurante o pessoal fala sobre a questão da política, gestão, oposição e vai 
saber o que está acontecendo na sessão da Câmara dos Vereadores, a cidade 
vai saber o que está sendo conversado lá. As redes sociais repercutem, a rádio 
também, os vereadores não perdem o espaço de poder falar. Uma ação da 
prefeitura sai no carro de som. Então, a cidade cresceu com essa ideia de ser 
politizada por esta questão da participação do povo (Wellington Nobre).46 

 
 
Observadas durante as visitações para esta pesquisa, as duas gestões da rádio comunitária 

“Navegantes” revelaram organização e zelo pela sede da emissora, que apresenta um 

ambiente limpo, bem conservado e com equipamentos modernos. Nota-se manutenção 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

46 Entrevista concedida a este autor em 12/01/2105. 
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constante pela pintura e outros revestimentos das paredes, disciplina dos trabalhadores da 

estação, outros cuidados na receptividade aos visitantes e segurança do local. 

 
 
 
 
Avisos afixados no estúdio da rádio “Navegantes”: demonstração de organização e 
disciplina 

 
 

  
 
 
As opiniões políticas entre os radialistas comunitários do ABCD Paulista aqui 

apresentados convergem em muitos pontos. Em Diadema, os gestores das duas rádios 

comunitárias da cidade, “Navegantes” (Wellington Nobre) e “Nova Diadema” (José 

Antonio Fernandes) questionam, assim como os demais radialistas da região, a defasagem 

das emissoras comunitárias em relação às comercias. No campo político partidário, esses 

dois radialistas, todavia, entram em discordância. As diferenças opinativas entre eles 

serão notadas posteriormente, sobretudo no que se refere ao Ministério das 

Comunicações, na gestão do antigo ministro da mencionada pasta, Franklin Martins 

(mandato de 2003 a 2010). Para Wellington Nobre, o político teve ótimo desempenho. 

Opinião contrária à do colega José Antonio Fernandes, da rádio “Nova Diadema”. 

Wellington Nobre enfatiza: 

Nós tínhamos um baita ministro que se chamava Franklin Martins [Franklin 
de Sousa Martins, jornalista, foi ministro chefe da secretaria de comunicação 
social no governo, durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva]. 
Ele era um cara que, não sei por quê, não se manteve. Começou com um 
processo, que era muito forte, que era a redemocratização das comunicações 
que é a grande saída para que rádios comunitárias, jornais impressos, grandes 
e pequenos. Nós não podemos admitir, em hipótese alguma, que uma “Rede 
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Globo”, por exemplo, fique com mais de 55 % do que se tem de publicidade 
no país. Os outros 45% são partilhados. E hoje, para você implantar um projeto 
de Lei Rouanet, conseguir um incentivo fiscal é muito burocrático. E você tem 
de contratar uma empresa para conseguir os valores. Então, a 
redemocratização seria uma saída, mas, infelizmente, esse nosso presidente da 
Câmara já sinalizou que não vai mexer, então, para esse momento, eu sou 
pessimista. Eu tenho uma página nas redes sociais defendendo o povo, que 
não é bobo, e abaixo a “Rede Globo”, com mais de 3.000 pessoas me 
seguindo. Eu defendo porque a própria concessão paulista da tevê “Globo” é 
ilegal. O Lula teve a carta na mão, para poder, em 2007, cancelar a concessão 
da tevê “Globo” pelos meios legais. A TV não pode ter retransmissoras. Ela 
pode ter afiliadas, desde que tenha programações locais. É como eu falei, eu 
acho inadmissível uma rádio comunitária não ter programação do bairro, a 
tevê “Globo” deveria ter programações locais, e ela tem apenas 
retransmissoras, mais de 120 (Wellington Nobre).47 

 
 
Wellington Nobre faz coro com os demais radialistas comunitários do ABCD Paulista 

quanto à crítica à distribuição publicitária que favorece os grandes meios de comunicação 

do país. Ele – como os colegas de profissão – não enxerga possibilidades de crescimento 

das rádios comunitárias enquanto houver predomínio de verbas de patrocínio para 

emissoras de televisão classificadas com as maiores audiências pelos institutos de 

pesquisa, assim como para os jornais impressos de grande circulação. Tal ideia do 

radialista coincide com a análise do jornalista, professor universitário (da faculdade 

Cásper Líbero), editor da revista Fórum e presidente da “Associação Brasileira de 

Empresas e Empreendedores da Comunicação” (Altercom), Renato Rovai, que, em 

entrevista à rádio “Brasil Atual”, da Rede Brasil Cidadania, analisa: 

A televisão recebe mais de 60% de verbas publicitárias do governo federal, 
pelos dados que a gente tem disponível mais facilmente. E, hoje, a TV aberta 
não representa 60% da comunicação total do país. Não representa, 
provavelmente, nem 30%".[...] Isso deveria, inclusive, ser inconstitucional, 
como é em muitos países. [...]. Se a TV passa dos 30% de audiência, tem que 
se vender parte dela. Tem restrições de diferentes ordens. Aqui não. É terra de 
ninguém e alguns poucos têm interesse que se mantenha dessa forma. [...] É 
um escudo que eles utilizam para interditar o debate. Toda a tradição da 
esquerda jornalística, das pessoas que atuam na área da defesa dos 
movimentos populares, é democrática. [...] Sempre tivemos posições distintas 
perante esses temas, diferentemente desses veículos que hoje ‘clamam’ pela 

 
 
 
 
 

 

47 Entrevista concedida a este autor em 12/01/2105. 
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democracia, que se dizem contra a censura, mas que cresceram durante a 
ditadura militar, onde as pessoas eram torturadas, assassinadas, jogadas ao 
mar. Ficaram calados não porque existia censura, mas porque defendiam a 
censura.48 

 
Wellington Nobre avalia que as emissoras de maior audiência e os jornais de grande 

circulação estão acima do governo, denunciam suas irregularidades, pressionam; o 

governo, entretanto, rende-se à abordagem desses meios pela dimensão da formação de 

opinião que proporcionam. Ainda assim, patrocinam suas programações e publicações: 

Em volta do Congresso Nacional tem umas plaquinhas na grama com o nome 
da “Rede Globo”. Não entendi o porquê das plaquinhas até hoje. Então, vai 
mexer com poderoso. Todos os dias nos telejornais o governo é atacado. 
Imagina se o Congresso e o Senado começam a mexer com isso, com uma 
“Rede Globo” de televisão. É o medo. Porque não tem santo ali. É a mesma 
coisa que eu falo aqui em Diadema. Hoje nós temos um jornal grande na 
cidade, o Diário Regional, e o jornal da região, o Diário do Grande ABC. 
Esses levam a maior parte da fatia da publicidade da prefeitura. Os outros 
estão endividados. Seria justo pegar jornais estabelecidos, com mais de cinco 
anos, e distribuir a fatia, mas não, esses jornais pequenos vão morrer, as rádios 
comunitárias vão morrer, enquanto não discutirem a questão da redistribuição 
financeira. O governo tem de acordar para a realidade, que termina com um 
telejornal que bate no governo. No final tá lá “apoio Petrobras, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica”. Poxa, porque não ajudar as rádios comunitárias que 
ainda vão falar das ações do governo? (Wellington Nobre).49 

 
 

Wellington Nobre defende o modelo fracionado para as emissoras comunitárias. Para o 

radialista manter o sistema atual é estagnar-se. Ele afirma também que esta possibilidade 

é inviável para as rádios comerciais e que tal condição favorece o espaço comunitário 

local. 

Hoje, estão fracionando. E é esse o modelo da comunicação ideal, fracionado. 
E quem corresponde ao modelo são as rádios comunitárias, são as TVs 
comunitárias, as TVs cidadãs, os canais reservados para a comunidade. Para 
se atender um público determinado, tem de fracionar a comunicação. Acho 
que esse é o caminho. Agora, pensar no apoio do comércio local, do 

 
 
 
 

 

48 Disponível em: http://www.redebrasilatual.com.br/cidadaniago5903.html. Acessado em 22/07/2015. 
 
 

49 Entrevista concedida a este autor em 12/01/2105. 

http://www.redebrasilatual.com.br/cidadaniago5903.html
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empresário local é difícil, porque eles correspondem ao momento que o país 
vive. Hoje é um momento de crise. O capitalismo está em crise e o que vai 
sobrar do keynesianismo50? Ele vai falar sobre o bem-estar social. Hoje, o 
fôlego do capitalismo é a participação do governo nas ações sociais, pondo 
dinheiro na economia. E se querem fazer a imprensa sobreviver, as rádios 
comunitárias sobreviverem, o povo sobreviver, o dinheiro tem de vir do 
governo (Wellington Nobre).51 

 
 
 
A “Navegantes” conta com o predomínio de execuções musicais e títulos de programas 

como: “Forroteria” – somente forró – de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h; “Espaço 

Musical” – ritmo sertanejo – de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h e “Espaço Musical” 

– ritmo rock eletrônico – de segunda a sexta-feira, das 16h às 17h. Das 22h à meia-noite 

e desse horário até às 6h, do dia seguinte a programação é musical variada (exceto sexta- 

feira, das 23h à meia-noite com programa religioso evangélico “Intimidade com Deus”). 

Aos sábados: das 9h às 10h, “Zona da Mulekada” – musical variado. Em seguida 

“Arrocha Navegantes” – forró – das 10h às 11h e “Samba do boy” – samba – das 13h às 

15h. Entre os anúncios e “desanúncios” de músicas, são realizadas prestações de serviços, 

como indicação da “hora certa” e “achados e perdidos”; utilidade pública – notas de 

falecimento, missas de sétimo dia etc. Assim também a divulgação de eventos da 

comunidade, informativos diversos, incluindo notícias gerais, que vão de informações 

além da região e menção às participações de ouvintes. Nesse caso, com os pedidos 

musicais, eventuais sorteios de prêmios e outras formas de interatividade como pedidos, 

doações, denúncias e observações da população. 

Conforme a informação do coordenador Wellington Nobre, as produções religiosas da 

rádio têm diversificação de credos. Diariamente, das 21h às 22h, a “Navegantes FM” 

exibe o programa “Simples atitudes”, com mensagens educativas e motivacionais. Todas 
 
 
 
 

 

50O keynesianismo é uma teoria econômica do começo do século XX, baseada nas ideias do economista 
inglês John Maynard Keynes, que defendia a ação do Estado na economia, com o objetivo de atingir o pleno 
emprego. Defesa da intervenção estatal na economia, principalmente em áreas onde a iniciativa privada não 
tem capacidade ou não deseja atuar. Defesa de ações políticas voltadas para o protecionismo econômico. 
Contra o liberalismo econômico. Defesa de medidas econômicas estatais que visem à garantia do pleno 
emprego. Esse seria alcançado com o equilíbrio entre demanda e capacidade de produção. (Disponível em 
http://www.suapesquisa.com/economia/keynesianismo.htm). Acessado em 30/10/15. 

 
51 Entrevista concedida a este autor em 12/01/2105. 

http://www.suapesquisa.com/economia/keynesianismo.htm
http://www.suapesquisa.com/economia/keynesianismo.htm
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as segundas-feiras, a emissora leva ao ar, das 20h às 21h, o programa “A voz dos orixás” 

– candomblé e, às 23h, o programa evangélico “Resgatando Vidas”. Às sextas-feiras, 

das 23h à meia-noite, e sábados, das 15h às 16h, o programa evangélico “Intimidade com 

Deus”. Nesse dia também, das 17h às 18h, programa “Gerando Profetas” – evangélico. 

Aos domingos, das 8h às 9h, é transmitida missa da Igreja São José, que abriga a sede da 

emissora. Na sequência, programação musical variada. 

No horário das 6h às 7h, de segunda a sexta-feira, são divulgadas vagas de empregos. Às 

segundas-feiras, das 16h às 17h, é exibido o programa “Saiba seus direitos”, com 

referências a questões trabalhistas e políticas. Os gêneros jornalísticos são mais 

explorados nos horários das 17h às 18h e, em seguida, no programa “Entrevista” que, 

comumente, recebe políticos, médicos e outros especialistas e pessoas com variadas 

iniciativas sociais. As produções jornalísticas da emissora têm apurações próprias, 

realizadas principalmente pelo coordenador Wellington Nobre, por meio de entrevistas e 

reportagens, assim como as outras ações voltadas à cidadania por ele promovidas que 

ficam postadas no site da emissora, radioetvnaveganstes.com.br. Esses conteúdos 

informativos são ilustrados com fotos, sonoras e audiovisuais. Entre as manchetes, 

destacam-se títulos como: 
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“Governo Alckmin: Despoluição do Tietê já custou R$8,1 bilhões e está longe 
de acabar”; “Perfil do Prefeito Lauro Michels [da cidade de Diadema] no 
Facebook discute com moradores que cobram ações”; “Em Vídeo Prefeito 
Lauro diz que dinheiro de viaturas vem de Pancadões”; “Gilson Menezes será 
Candidato a Prefeito [de Diadema] em 2016”; “Chacina: Na Periferia [de 
Diadema] não promove protestos e panelaço”; “Rede Globo mentiu sobre 
envolvimento da mídia no escândalo da FIFA”; “Josa [vereador Josa Queiroz 
de Diadema] questiona o impasse da prefeitura na reabertura do Hospital 
Infantil”.52 

 
 
Além do noticiário, a “Navegantes” registra também em suas páginas on line iniciativas 

como o “Projeto rádio-escola”, proposto pelo vereador Josa Queiroz, iniciado na 

emissora com estudantes da rede pública do estado, em 21/08/2015. Trata-se de oficinas 

de rádio com duração de quatro horas, num roteiro que conta com a história do rádio no 

Brasil, referências da teoria radiofônica, legislação das emissoras comerciais e 

comunitárias e técnicas do meio. Cada módulo atende a dez jovens, que recebem lanche 

antes do início da jornada dos trabalhos, que conta com atividades práticas de realização 

de programas, com direito a certificado de participação. 

Os alunos depois almoçam encerrando assim a atividade. Na semana seguinte 
[a oficina],  a rádio “Navegantes” vai à escola fazer a entrega dos certificados 
e se coloca à disposição de dar consultoria, na possibilidade de surgirem 
novas rádios, sejam elas comunitárias e WEB Rádios, além de informações 
técnicas e legais sobre rádios educativas e comerciais.53 

 
Outra ação da emissora foi realizada no dia 31/08/2015, com o lançamento da “TV 

Navegantes”, projeto vinculado à rádio, com o slogan “padrão povo de qualidade”, 

parodiando a “Rede Globo de Televisão” – “padrão Globo de qualidade”. O objetivo do 

trabalho da televisão, via sistema web, é o mesmo da rádio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

52 Disponível em: radioetvnaveganstes.com.br. Acessado em 13/12/15. 
53Disponível em: http://radioetvnavegantes.com.br/radio-navegantes-lanca-o-projeto-radio-escola/. 
Acessado em 14/12/2015. 

http://radioetvnavegantes.com.br/governo-alckmin-despoluicao-do-tiete-ja-custou-r81-bilhoes-e-esta-longe-de-acabar/
http://radioetvnavegantes.com.br/governo-alckmin-despoluicao-do-tiete-ja-custou-r81-bilhoes-e-esta-longe-de-acabar/
http://radioetvnavegantes.com.br/perfil-do-prefeito-lauro-michels-no-facebook-discute-moradores-que-cobram-acoes/
http://radioetvnavegantes.com.br/perfil-do-prefeito-lauro-michels-no-facebook-discute-moradores-que-cobram-acoes/
http://radioetvnavegantes.com.br/em-video-prefeito-lauro-diz-que-dinheiro-de-viaturas-vem-de-pancadoes/
http://radioetvnavegantes.com.br/em-video-prefeito-lauro-diz-que-dinheiro-de-viaturas-vem-de-pancadoes/
http://radioetvnavegantes.com.br/gilson-menezes-sera-candidato-a-prefeito-em-2016/
http://radioetvnavegantes.com.br/gilson-menezes-sera-candidato-a-prefeito-em-2016/
http://radioetvnavegantes.com.br/chacina-na-periferia-nao-promove-protestos-e-panelaco/
http://radioetvnavegantes.com.br/chacina-na-periferia-nao-promove-protestos-e-panelaco/
http://radioetvnavegantes.com.br/rede-globo-mentiu-sobre-envolvimento-da-midia-no-escandalo-da-fifa/
http://radioetvnavegantes.com.br/rede-globo-mentiu-sobre-envolvimento-da-midia-no-escandalo-da-fifa/
http://radioetvnavegantes.com.br/josa-questiona-o-impasse-da-prefeitura-na-reabertura-do-hospital-infantil/
http://radioetvnavegantes.com.br/josa-questiona-o-impasse-da-prefeitura-na-reabertura-do-hospital-infantil/
http://radioetvnavegantes.com.br/josa-questiona-o-impasse-da-prefeitura-na-reabertura-do-hospital-infantil/
http://radioetvnavegantes.com.br/radio-navegantes-lanca-o-projeto-radio-escola/
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[...]destinada e voltada para noticiar temas da cidade, desde documentários, 
jornais, reportagens, campeonatos amadores e até os times profissionais, 
Carnaval, enfim, a TV que nasce com a missão de não ser apenas uma TV, 
mas ser a TV Democrática e de participação popular[...] a TV Navegantes já 
tem conteúdo para transmitir os primeiros programas jornalísticos, mas a 
equipe está a todo vapor para implantar uma programação que atenda os 
anseios da população [...] foi assim, que nasceu a TV Navegantes, que irá 
trazer ao morador de Diadema informação de toda a cidade e contará com a 
participação popular, criando assim o PADRÃO POVO DE QUALIDADE. 
ACESSE: www.radioetvnavegantes.com.br.54 

 
 
 
O intuito dessas iniciativas, revela o coordenador da “Navegantes”, é explorar as 

possibilidades oferecidas pela tecnologia, que avançam além da legislação das rádios 

comunitárias, que restringem espaços de alcance à população. Pelas redes sociais e canal 

web, ele pretende expandir os trabalhos de produção da emissora, para a promoção da 

participação da população de Diadema e arredores, contando ainda com os acessos além 

do público local mas também pelos recursos oferecidos pela rede mundial – internet. 

Dessa forma, apresenta a “Navegantes” como modelo ou inspiração para que outras 

emissoras do segmento desenvolvam projetos semelhantes e assim conheçam outras e 

novas ações da rádio – iniciadas em agosto de 2015 – incluindo vinhetas de incentivo na 

programação aos músicos, outros artistas da comunidade e também a divulgação de lista 

de ofertas de empregos de diversas localidades. Na pasta de trabalhos da rádio, uma das 

prioridades é a questão de conscientização e interatividade, como o projeto de uma 

agenda de debates referente à democratização dos meios de comunicação, voltado 

principalmente para integrantes de rádios comunitárias. 

 
 

A democratização da comunicação refere-se à ampliação de direitos de 
comunicação. Direitos de comunicação envolvem liberdade de opinião e 
expressão, governança democrática da mídia, propriedade e influência dos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

54  Disponível em: http://radioetvnavegantes.com.br/tv-navegantes-e-lancada-em-grande-estilo/. Acessado 
em 13/12/2015. 

http://www.radioetvnavegantes.com.br/
http://www.radioetvnavegantes.com.br/
http://radioetvnavegantes.com.br/radio-e-tv-navegantes-vai-debater-a-democratizacao-dos-meios-de-comunicacao/
http://radioetvnavegantes.com.br/tv-navegantes-e-lancada-em-grande-estilo/
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meios de comunicação, participação dos cidadãos nas decisões sobre a própria 
cultura, direitos linguísticos, direito à educação, direito à privacidade, direito 
de reunião e direito à autodeterminação. Esses direitos também estão 
relacionados com inclusão ou exclusão social, com acesso a meios de 
comunicação de qualidade. Com base nisso, a rádio “Navegantes” vai 
promover debates e inserir, no meio da discussão, Mídia Ninja, repórteres de 
pequenos veículos de comunicação, jornais de bairros e de cidades, e as rádios 
comunitárias. Serão ao todo quatro terças-feiras, porém ao final, o grupo irá 
discutir o que fazer com o material gravado nos quatro programas. O programa 
quer esclarecer também a dúvida de muitas pessoas sobre o que é a 
democratização dos meios de comunicação, esclarecendo e apresentando 
como alternativa os veículos de comunicação de participação popular. Esse é 
um projeto que visa buscar alternativas de comunicação que não sejam 
somente os grandes veículos que apenas trabalham movidos pelo capital.55 

 
A atmosfera em torno da cidade percebida no ambiente e nos trabalhos da rádio 

“Navegantes” resgata uma referência oferecida por Antolini e Rebouças (2015, p. 03), 

diante dos trabalhos de oferecer à população local um espaço de aprendizado, consciência 

política, participação e incentivo ao entendimento sobre a democratização da 

comunicação: 

 
Empoderar, portanto, é um princípio essencial no processo de participação, na 
medida em que mune de recursos e dá voz às pessoas. Recursos para que os 
atores sociais possam participar, cobrar, sugerir e intervir na melhoria da vida 
comunitária, na resolução pacífica dos problemas comuns – ou seja–para que 
possam de fato exercer a cidadania. [...] E não basta que eles existam, é preciso 
que funcionem como mecanismos reais de escuta, debate, diálogo e 
desenvolvimento conjunto de planos e ações.56 

 
 
 
 
O coordenador da “Navegantes”, Wellington Nobre, busca na tecnologia os recursos que 

a legislação imposta às rádios comunitárias não oferecem. Pelas iniciativas dos projetos 

da emissora, fica claro que o radialista não entra em drible com a Lei 9.612. Sobre essa 
 
 
 
 
 
 

 

55Disponível   em   http://radioetvnavegantes.com.br/radio-e-tv-navegantes-vai-debater-a-democratizacao- 
dos-meios-de-comunicacao/. Acessado em 14/12/2015. 

 
56 ANTOLINI; REBÇOUCAS. Disponível em: http//www.unicentro.br/redemec/2015/anais/DT- 
13.pdf. Acessado em 14/12/2015. 

http://radioetvnavegantes.com.br/radio-e-tv-navegantes-vai-debater-a-democratizacao-dos-meios-de-comunicacao/
http://radioetvnavegantes.com.br/radio-e-tv-navegantes-vai-debater-a-democratizacao-dos-meios-de-comunicacao/
http://www.unicentro.br/redemec/2015/anais/DT-
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ele não enxerga flexibilidade para ampliação dos espaços das emissoras comunitárias. 

Assim, mantém a rádio nos padrões legais exigidos e da mesma forma utiliza-se de forma 

criativa de ferramentas técnicas e tecnológicas disponíveis, incentivando também a 

inclusão digital dos habitantes da comunidade à qual pertence. 

 
 
 

1.2 Rádio comunitária “Nova Diadema FM” 
 
 
 

Eles não querem ouvir quem está longe deles. Esse é o medo das grandes 

rádios. O povo quer seu representante, o seu locutor. Por isso nós fazemos rádio para a 

nossa comunidade. 
 

(José Antonio Fernandes,  coordenador da rádio comunitária “Nova Diadema 

FM”) 
 
 
 
A “Nova Diadema” está localizada na Avenida Dom João VI, 225, sala 08, no bairro 

Canhema, em Diadema. Fica sediada em edifício de um único andar, entre 

estabelecimentos comerciais, com acesso via escadaria, por uma estreita porta. A 

emissora está, aproximadamente, a 20 km de distância da rádio comunitária 

“Navegantes”. A estação possui dois estúdios, em 40 m² (contanto com sala de visita e 

cozinha. Sanitários são coletivos no prédio). Os equipamentos e os revestimentos dos 

estúdios são modernos, e a emissora revela aspecto de limpeza e organização. Conserva 

também uma aparência caseira. Um dos estúdios abriga os microfones num conjunto de 

mesa redonda de cozinha, e uma toalha de plástico cobre a mesa (imitação do tecido 

chitão) com estampa típica nordestina. A decoração chama a atenção, causando a 

impressão de ingresso numa residência simples e aconchegante. A informalidade na 

recepção é semelhante à das demais emissoras comunitárias da região do ABCD assim 

como a simpatia e a receptividade ao ambiente da rádio, que possui documento de 

autorização de funcionamento emitido pela Secretaria de Serviços de Estação de 

Radiodifusão Comunitária, do Ministério das Comunicações, datado em 08/10/ 2010, na 

gestão do ministro das Comunicações Hélio Costa. Com orgulho, o coordenador da 
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“Nova Diadema”, José Antonio Fernandes, resume parte do histórico e do trabalho de 

“sua” emissora: 

A outorga da emissora foi emitida em outubro de 2010. Estamos em uma 
região densa. Dentro de um raio de cinco quilômetros, falamos para oitocentas 
a um milhão de pessoas. Sem contar celular e internet. Temos ouvintes até do 
Japão, Estados Unidos, do Nordeste do país. Ficamos no ar das 6h à meia- 
noite (José Antonio Fernandes)57 

 
 
José Antonio Fernandes é também professor de artes cênicas, tem 58 anos, e apresenta- 

se pelo apelido de “Peninha”. Formado em História, nascido na cidade de Teófilo Otoni, 

no estado de Minas Gerais, Peninha transferiu-se para Diadema aos cinco anos de idade. 

Engajado em movimentos políticos, no ano de 1999 foi eleito vereador em Diadema e 

passou a atuar em defesa da radiodifusão comunitária e iniciou o projeto da “Nova 

Diadema”, em 1999. Ela funcionava sem autorização do Ministério das Comunicações, 

até pelo fato de a legislação destinada às emissoras comunitárias vigorar somente a partir 

de 1998 (Lei 9.612/98): 

Em Brasília, briguei no congresso ao lado do deputado federal Arnaldo Faria 
de Sá [deputado Federal, PTB, SP], para melhorar a potência das rádios 
comunitárias. Quem estava pilotando um projeto de defesa das rádios 
comunitárias também era o deputado federal Fernando Ferro58, de 
Pernambuco. Mas, nessa luta com o Ministério das Comunicações, só se 
conseguiu a potência de 25 watts para as comunitárias. Diante desse resultado, 
eu disse que essa potência não iria contemplar a região metropolitana. Ele 
virou para mim e falou: “Olha, não compensa para vocês, mas para mim, em 
Pernambuco compensa”. Naquele estado, com vinte e cinco watts, se chega a 
100km, mas aqui em Diadema não. Temos muitas interferências. Resultado: 
era isso ou nada. Então acabamos concordando com essa potência (José 
Antonio Fernandes).59 

 
 
 
 
 

 

57Os contatos com o radialista José Antônio Fernandes, o Peninha [não é o político do PV 
paulista], para a realização desta pesquisa ocorreram em 26/01/2015, via telefone e no dia 
28/01/2015 presencialmente. A checagem e outras atualizações foram efetuadas para 
oficialização de descrições no presente texto a partir do dia 20/12/2015. 
58 Fernando Ferro Isenta as rádios comunitárias da cobrança de direitos autorais sobre a música 
popular brasileira (MPB). Disponível em: http://amarcbrasil.org/wp. Acessado em 01/07/2015. 

 
59 Entrevista concedida a este autor, em 28/01/2015. 

http://amarcbrasil.org/wp
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Apesar da mencionada luta pela defesa da melhoria de potência entre as rádios 

comunitárias, Peninha revela que enfrentou conflitos com a “Navegantes”, na ocasião da 

instalação da “Nova Diadema”: 

A autorização para a “Nova Diadema” saiu no ano de 2010. Quando instalei 
o transmissor, não conseguíamos chegar à rua por causa da nossa baixa 
potência. Aí houve conflito com a “Navegantes”, que tinha mais potência. 
Assim, enviei para a ANATEL uma notificação, de acordo com a lei, para 
defender o nosso espaço. Ou a “Navegantes” baixava a rotação deles ou eu 
seria obrigado a denunciá-los. Me ligaram de lá (da “Navegantes”) dizendo 
que tinham mais direito, pois era uma rádio oficial. Então eu respondi que não, 
pois toda rádio é oficial. Eles [da “Navegantes”] ficaram com raiva de mim e 
a ANATEL foi para cima. Ficaram bravos comigo, mas notifiquei (José 
Antonio Fernandes).60 

 
 
Radialista, locutor da rádio comunitária “ Nova Diadema”, em Diadema, num dos 
estúdios da emissora 

 

 
 

Foto: Pedro Serico Vaz Filho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60 Entrevista concedida a este autor, em 28/01/2015. 
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Integrantes da equipe de esportes da “Nova Diadema”, Antonio Viana e Almir 
Afonso.Motivos de Natal na decoração do estúdio da emissora 

 
 

 
 

Fonte: rádio “Nova Diadema” 
 
 
 
Licença de funcionamento da rádio comunitária “Nova Diadema”, emitida pela Secretaria 
de Serviços de Estação de Radiodifusão Comunitária, do Ministério das Comunicações, 
datada de 08/10/2010 
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À esquerda, o corredor de entrada da rádio comunitária” Nova Diadema”; na foto central, 
o coordenador Peninha, na porta de entrada da emissora. Na foto à direita, a antena da 
estação sobre o prédio sede da rádio 

 

   
 

Fotos: Pedro Serico Vaz Filho 
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Em cinco anos na gestão da rádio “Nova Diadema”, Peninha comemora a audiência, 

através do controle que realiza pela participação dos ouvintes. 

Colocamos o aplicativo da rádio primeiro que a “Jovem Pan”. Tenho um nicho 
de ouvintes que as grandes rádios não atingirão. Eu atinjo aqui um raio de 
quatro quilômetros com um grupo de ouvintes, que nem a “Pan” nem a 
“Bandeirantes” vão me tirar. Eles querem ouvir o Peninha, a nossa 
programação. Eles não querem ouvir quem está longe deles. Esse é o medo 
das grandes rádios. O povo quer seu representante, o seu locutor. Por isso nós 
fazemos rádio para a nossa comunidade. Fizemos uma festa de cinco anos de 
aniversário da rádio e conseguimos 300 pagantes. Foi na paróquia da Igreja 
São Paulo Apóstolo, debaixo de chuva. Serve para ajudar a comprar um 
microfone e uma coisinha aqui, pois coloquei tudo do meu bolso. A sala é 
minha, pago condomínio, mas paguei a reforma. As coisas miúdas como 
limpeza, o pessoal daqui ajuda. Coisa grande eu compro, do meu bolso. 
Aniversário, casamento, anunciamos como tem que ser uma rádio 
comunitária. E mantemos as campanhas do governo: da AIDS, do aposentado 
etc. Não ganhamos nada, mas acho que se deve fazer isso. As grandes 
emissoras não fazem a parte delas (José Antonio Fernandes).61 

 
 
O radialista não poupa críticas à legislação das rádios comunitárias e ao governo, que 

impede a ampliação do sinal de alcance, e mostra-se revoltado e sem esperanças para a 

melhoria das estações comunitárias de todo o país: 

Consigo chegar para um público de oitocentas mil pessoas. Tenho de trabalhar 
com vinte e cinco watts. Não posso ter nem vinte e quatro nem vinte e seis 
watts, se não a ANATEL vem e multa. Se tiver uma variação do transmissor 
das rádios comunitárias, nós estamos sujeitos a multas violentíssimas. Olha a 
perseguição! Se nós tivermos 1% abaixo da variação normal do transmissor, 
somos penalizados. As leis são feitas para fecharem as rádios comunitárias. 
Não podemos ter anúncios e sim apoios culturais. O filé mignon hoje são os 
anúncios. Isso não temos. Só vamos sobreviver quando as grandes redes 
varejistas acharem as rádios comunitárias. Hoje, se colocarmos preços, somos 
penalizados. Quando mudar, começaremos a andar com as próprias pernas, 
sem precisar de ajuda de ninguém, nem do governo. A gente fez pesquisas, ao 
longo desse Brasil, e o governo, através de Franklin Martins, foi um desastre. 
Ele veio de uma origem socialista e só pensa para dentro do PT e não percebe 
o mal que ele fez pelas rádios comunitárias. Dentro dessa linha de raciocínio, 
o governo disponibiliza milhões e milhões de reais para as agências 
reproduzirem o pensamento  do  governo. Seja na área da saúde, como a 

 
 

 

61 Entrevista concedida a este autor, em 28/01/2015. 



125 
 

 
 

dengue. Eles pagam alguma rádio de amigos com dinheiro do governo e para 
as rádios comunitárias, que é onde está o problema do governo, já que as 
pessoas menos esclarecidas estão na 

 
 
 

comunidade, nada. Já tentei, mas não consegui. Fico irritado, pois eles gastam 
milhões em campanhas e enviam para gente veicular de graça. É um absurdo 
(José Antonio Fernandes).62 

 
 
A indignação de Peninha soma-se aos demais radialistas da região. Sua fala é carregada 

de emoção com os olhos a lacrimejar, quando menciona descasos para com a radiodifusão 

comunitária. A paixão pela emissora também é sentida a cada passo dele na sede da 

emissora. A proatividade com os colegas também é visível, assim como o bom humor e 

o clima de harmonia interno que ele proporciona. Peninha mostra-se incansável e 

orgulhoso da atividade radiofônica que exerce. Revela profissionalismo e, assim, extrema 

preocupação com os conteúdos da programação que coordena. A variação do semblante 

risonho para a demonstração de irritação, porém, é imediata quando reflete sobre as ações 

do governo para as rádios comunitárias: 

No episódio da crise hídrica, Dilma Pena [presidente da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, no período de 
2011/2015], disse numa entrevista: “Não adianta gastar milhões com grandes 
rádios sendo que não investem em rádios comunitárias. O governo de São 
Paulo tem em mãos as rádios comunitárias e não sabe trabalhar. O governo 
Alckmin [Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, governador do Estado de 
São Paulo, com dois mandados no mencionado cargo. O primeiro mandado 
com eleição no ano de 2010 e o segundo, com reeleição no ano de 2014] gasta 
milhões investindo em propaganda na “Rede Globo” para economizarem 
água, com fulano, e nós estamos aqui, com migalhas. Somos os pombos. Todo 
mundo acha importante rádio comunitária, mas ninguém quer nos ajudar. 
Acham que temos doenças nocivas. Com uma migalha ajudaria o pombo, mas 
nem isso. Eles querem matar o pombo (José Antonio Fernandes).63 

Observador incansável de todos os assuntos relacionados à radiodifusão, Peninha 

acompanha diariamente os expedientes do Ministério das Comunicações. Existia por 

parte dele e dos demais radialistas comunitários ouvidos nesta pesquisa uma expectativa 

em relação às últimas quatro gestões (incluindo a presente) do governo federal. Todos os 
 
 

 

62 Entrevista concedida a este autor, em 28/01/2015. 
63 Entrevista concedida a este autor, em 28/01/2015. 
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radialistas ouvidos revelavam uma esperança nesse sentido e, mesmo diante de 

dificuldades que relatam, ainda esperam uma melhora para a comunicação comunitária 

radiofônica. Os radialistas da região do ABCD Paulista se reúnem eventualmente, a fim 

de discutir assuntos relacionados ao futuro de suas emissoras. Peninha é um dos nomes 

que representa a indignação dos colegas: 

A gente veio da luta desde quando as rádios não eram oficiais. Sempre 
defendemos no máximo 50 watts. Era um sonho que a gente tinha desde que 
o primeiro transmissor foi feito na Unicamp (Universidade Estadual de 
Campinas). Uma das primeiras rádios a serem transmitidas foi em Mauá, no 
meio da favela do bairro Zaíra, em 1994. Desde 1995, Diadema sempre esteve 
engajada, quando fizemos nosso primeiro encontro com o já falecido 
Camarão, um tenente aposentado da polícia. Ele era proprietário da rádio 
“Navegantes”. O primeiro encontro realizado foi na Câmara Municipal. Em 
1996, foi colocada a primeira rádio no ar, chamada “MIC: música, informação 
e cultura”. Muitas denúncias eram feitas, toda hora vinha polícia para fechar 
as rádios. Chamávamos a comunidade para conversar com a própria polícia. 
Eles viam que fazíamos um trabalho de comunidade mesmo. Ninguém fazia 
nada parecido: procurávamos ajuda de cesta básica, fazíamos campanha do 
agasalho e de alimentos. Em três oportunidades que a Polícia Federal 
compareceu, não tiveram coragem de fechar. No ano 2000, houve campanha 
para prefeitura de São Paulo e minha mãe, dona Nair, hoje na cadeira de rodas, 
cuidava da rádio. O Paulo Maluf queria fazer campanha nas rádios, pagando. 
Minha mãe falou assim: “A gente não gosta dele, e rádio comunitária não é 
para fazer política”. Conclusão: Acabou a eleição e veio um pessoal da Federal 
do Mato Grosso para fechar a rádio por questões políticas. Não porque nós 
fizemos, mas porque não deixamos o Maluf falar no ar. Ele ficou muito bravo. 
A geração X, da qual fiz parte, é mais conservadora, mais rígida. Adorei ser 
educado dessa maneira. Tinha questões morais. Do pai que não foi à escola e 
queria que você estudasse. Hoje a sociedade mudou, e a mídia destaca. Não 
sabem o que é moral. A eleição do Lula foi histórica. Eu vendia cachorro 
quente para comprar material para fazer a campanha dele. Queríamos a 
mudança, e o cara que perdeu o dedo seria a solução. Tenho foto com ele, mas 
tenho vergonha. Decepcionou. Também tenho foto com o Itamar Franco e não 
vejo problema nenhum, pois ele era um cara sério. Não estou pedindo para 
ninguém ser anjo, mas não precisa ser demônio. Entraram de cabeça e 
enriqueceram, esquecendo o país. E não adianta mudar de governo. A 
discussão é democratizar a comunicação no Brasil. Os únicos que têm voz 
hoje falam através das rádios comunitárias. O restante é massa de manobra. 
Esperávamos um avanço que o Lula não conseguiu, e a Dilma não avançou 
(José Antonio Fernandes).64 

 
 
 
 

 

64 Entrevista concedida a este autor, em 28/01/2015. 
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A militância de Peninha a favor das rádios comunitárias avança a cada dia. O radialista 

tem o prazer da fala no ar, ao vivo na programação e fora dela. Pregador de direitos e 

deveres, ele mostra-se bem informado, articulado e apresenta as ideias num formato 

organizado, didático, 

 
 
com ênfase e demonstração de propriedade de conteúdos sobre o que de fato considera 

desigual. Além das comunitárias, analisa o histórico das emissoras comerciais e faz os 

comparativos: 

É um grande monopólio das grandes rádios desde a época de Getúlio Vargas. 
Não mudou nada. No ano passado, teve uma audiência pública, ministrada 
pelo professor José Carlos Rocha [presidente do Fórum Democracia na 
Comunicação, FDC], que está gravada no canal 2, com os promotores 
federais. Um cara da ANATEL foi enquadrado. Falei tanta verdade e mesmo 
com tanta prepotência, ele saiu como um cordeirinho, pedindo desculpa, quase 
chorando. Um rapaz de Campinas o desmascarou também. No debate, 
concluímos que até hoje estamos na ditadura e quem permanece no ar são os 
amigos do rei. São os grandes, os conglomerados da comunicação que 
dominam esse país. Em 2013, fomos a Belo Horizonte num encontro com 
outras rádios comunitárias do Brasil. Só de São Paulo foi um ônibus com mais 
de 40 pessoas. Esteve também o deputado Arnaldo Faria de Sá. Fizemos um 
enterro do ministro das comunicações. Ele só esteve a serviço das grandes 
rádios. Incoerentemente, o PT fica fazendo essa discussão. Está tão ruim que 
é um dos mais atrasados, lá no Ministério das Comunicações em Brasília. O 
pessoal do Hélio Costa [jornalista, político, foi ministro das Comunicações no 
Brasil, no período de 2005 a 2010], do PMDB, por mais atrasado, foi o mais 
adiantado. Eles têm muitos interesses, pois Sarney, Renan Calheiros, todos 
são donos de rádios e TVs. Mesmo assim, foi o menos pior. Para nós, o melhor 
ministro das comunicações foi o jornalista carioca do PDT Miro Teixeira. O 
desastre maior foi o Paulo Bernardo [Ministro das Comunicações], que impôs 
uma lei em que as rádios comunitárias poderiam ser invadidas por qualquer 
pessoa. Ele chegou ao absurdo de fechar uma rádio comunitária numa região 
por expandir mil metros, como se pudéssemos controlar as ondas da FM. 
Maldosamente ele estava a serviço de grandes rádios e conseguiu fechar 
alguma delas (José Antonio Fernandes).65 

Sobre o rumo das rádios comunitárias no Brasil, Peninha expressa sentimentos numa 

fusão ao mesmo tempo de esperança e desolação. Estimula a participação e a promoção 

da cidadania a todo tempo, dentro e fora da “Nova Diadema”. Recebe alunos de 

faculdades e ouvintes para quem, por uma abordagem missionária, passa as ideias e as 
 
 
 

 

65 Entrevista concedida a este autor, em 28/01/2015. 
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referências que possui sobre a comunicação popular. O radialista – que esperava mais do 

atual governo – reenfatiza: 

Sofremos muito nesses últimos quatro anos com o senhor Paulo Bernardo. As 
rádios comunitárias estão fechando, pois não temos recursos. Existe uma falsa 
democracia no Brasil. Os direitos são para quem está no poder criando um 
sistema danoso para a democracia. Se a Dilma não tivesse feito tanta besteira, 
como fez no primeiro mandato, estaria forte. É um bando de parasitas no 
congresso, salvo algumas exceções, que só pensam no poder, não pensam no 
país. Querem o poder a qualquer custo e, quando conseguem, querem 
perpetuar no poder. A maioria das pessoas não acredita nos políticos. Hoje, 
nem sabem quem colocam no poder. Um sistema fraudulento de eleição. Se 
tirassem essas porcarias do governo, andaria do mesmo jeito. Estão 
apavorados, não sabem o que fazer com as redes sociais. Em todos os lados 
contratam equipes para ficar torpedeando a internet, mas não têm controle, 
nem com o marco civil, pois a internet é livre. Estamos há 30 anos buscando 
direitos e não estamos conseguindo (José Antonio Fernandes).66 

 
 
Na “Nova Diadema”, Peninha conta com um parceiro que chama de “braço direito”, o 

Almir Gomes da Silva67, de 67 anos, nascido em Vitória da Conquista, na Bahia. Ele é 

locutor da emissora, auxiliou na montagem da rádio há cinco anos, e dedica-se 

principalmente à apresentação musical da programação. É também cantor de música 

sertaneja. O gosto musical e a abordagem espontânea na apresentação vêm da origem 

pobre como trabalhador roceiro no sertão baiano. Deixou a terra natal ainda na juventude 

em busca de trabalho em São Paulo. Prestou serviços em padarias, em empresas de bateria 

e pilhas de rádio. Foi ajudante geral e depois se tornou técnico de segurança e manutenção 

em empresas de Diadema até aposentar-se. Acompanhou os movimentos grevistas da 

região e declara: “Não gosto de greve e, quando meus colegas faziam, eu caía fora. E não 

gosto do Lula e nunca gostei.68 A afinidade com o colega e amigo Peninha é notória, pela 

organização da rádio e pelas ideias: 

A rádio comunitária merece ajuda do governo, pois não temos condições de 
sustentar a emissora. Aqui, todas as despesas saem do bolso do Peninha. 
Precisamos de ajuda, mas do governo. Aqui sou o diretor técnico e de 
produção e também sou jornalista amador. Faço a programação das 18h às 

 
 

66 Entrevista concedida a este autor, em 28/01/2015. 
 

67Os contatos com o radialista Almir Gomes da Silva, da rádio “Nova Diadema FM”, para a 
realização desta pesquisa ocorreram em 26/01/2015, via telefone e posteriormente em 10/02/2015 
presencialmente. A checagem e outras atualizações foram efetuadas para oficialização de 
descrições no presente texto a partir do dia 20/12/2015. 
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21h. Começo com a “Hora da Ave Maria”, que tem uma audiência incrível, 
com mais de 120 nomes. Em seguida, tem a hora do samba ou dos visitantes. 
Depois da “A Voz do Brasil”, começa a noite sertaneja, que vai até às 23h. Os 
ouvintes ligam muito, recebo dezenas de ligações pedindo músicas. As mais 
pedidas são as sertanejas de raiz. Tocamos também vários outros estilos: 
forró, brega, MPB, sertanejo universitário. Inclusive nossa banda. Eu não 
tenho estudo, mas não me troco por quem tem duas faculdades, porque a 
atividade e a inteligência da pessoa vêm de Deus. Às vezes, o cara tem 
condições de estudar, mas não tem o dom de atividade artística ou de fazer 
reportagens para o povo. Vejo caras da “Gazeta”, “Record” e “Cultura” 
narrando jogo e fico até com vergonha. Sinto que faço melhor que eles, só me 
faltam oportunidades. Tem ouvintes que pedem para eu ficar no ar durante a 
noite inteira, porque, segundo eles, quando saio do ar, eles ficam tristes. Mas 
tenho de dormir também. Tenho amor por essa rádio igual ao dono, tenho 
ciúmes, cuido bem, limpo, desinfeto com álcool. Recebo artistas, recebi o ex- 
prefeito, recebi o coronel da polícia militar, Caju e Castanha. Já não gostava 
de política e cada dia que passa fica pior, mas se vir aqui, recebo de braços 
abertos, igual recebi você (Almir Gomes da Silva).69 

 
 
A “Nova Diadema” conta com o site nova diademafm.com.br, e com, o Facebook, 

https://www.facebook.com/radionovadiadema/. A atualização é constante. Um dos 

destaques no Facebook é a programação de esportes da emissora, que tem parceria com 

o Sistema de Transmissão Integrada STI nas transmissões de jogos, como os times da 

segunda divisão da Liga de Futebol de Diadema, entre outros. 

Nossa programação é bem variada com gente aqui da comunidade. Às 8h, 
temos música sertaneja com Isaac, que é frentista de um posto de gasolina da 
região. Além disso, ele é da equipe de esporte. Às 9h, tem um programa 
evangélico e das 10h ao meio-dia, mais música. Depois, vem a equipe de 
esportes do campeonato paulista A1, A2, A3 que transmitimos. Isso tudo com 
recurso de cada um dos integrantes da equipe. Das 13h às 14h, temos 
programação evangélica, com o pastor Alexandre. Na sequência, até às 15h, 
músicas variadas e depois, até às 18h, programa de forró, com o apresentador 
Ratinho. [não tem relação com o famoso radialista da SBT] Em seguida, tem 
a hora da “Ave Maria”, com uma hora de duração e a “Voz do Brasil” .Das 
20h até à meia-noite, só sertanejo. Seguindo as normas das rádios 
comunitárias, abrimos também para as outras religiões. É só chegar. Entre as 
programações musicais, temos prestação de serviço, achados e perdidos, 
pessoas desaparecidas, aniversariantes do dia, participação de ouvintes com 

 
 

69Os contatos com o radialista Almir Gomes da Silva, da rádio “Nova Diadema FM”, para a 
realização desta pesquisa ocorreram em 26/01/2015, via telefone e posteriormente em 10/02/2015 
presencialmente. A checagem e outras atualizações foram efetuadas para oficialização de 
descrições no presente texto a partir do dia 20/12/2015. 

https://www.facebook.com/radionovadiadema/?fref=ts
https://www.facebook.com/radionovadiadema/?fref=ts
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assuntos diversos, ações de pedidos variados e todo o tipo de promoção da 
participação e cidadania. Incentivamos também para que as mulheres, pessoas 
aposentadas, tenham espaço aqui (José Antonio Fernandes). 70 

A emissora atua com outras eventuais parcerias como a que realiza com a webradio 

intitulada “Destaque Esportivo” (http://radiodestaqueesportivo.blogspot.com.br, 

Acessado em 30/08/15). 

Um exemplo foi a cobertura do carnaval de Diadema do ano de 2013, mesmo com as 

restrições por falta de verbas da prefeitura local. 

Sem recursos da Prefeitura de Diadema, a Uesda (União das Escolas de Samba 
de Diadema) confirma que a competição entre as escolas de samba do grupo 
de elite não ocorrerá pelo segundo ano consecutivo. O prefeito Lauro Michels 
(PV) justifica que irregularidades das agremiações atestadas pelo TCE 
(Tribunal de Contas do Estado) impedem que o governo repasse verbas para 
realização do evento. Agora o presidente da entidade, Jurandir Sousa, tenta 
auxílio de custo para ao menos garantir apresentações culturais durante o 
período de festa. Para Michels, o Administração ainda está impossibilitada de 
subsidiar os custos das escolas de samba por conta de irregularidades na 
prestação de contas das agremiações com TCE. O cenário é semelhante ao de 
2013, quando a corte questionou a parceria entre a antiga responsável pelo 
evento, a Liesda (Liga das Escolas de Samba de Diadema) com o a gestão 
municipal, o que impossibilitou a organização do desfile oficial.71 

 
 
 
A “Nova Diadema” também divulga – em muitos momentos da programação e nos 

informativos – assuntos nacionais, internacionais e locais, como ações da prefeitura de 

Diadema, entre outros informes. No entanto, Peninha revela: 

O poder público aqui não ajuda em nada. A comunidade faz as denúncias aqui, 
manda avisar para a prefeitura, mas eles não ligam. Ou seja, o poder público 
não dá a mínima para a comunidade. O presidente da câmara já veio aqui e 
eu ofereci a ele um espaço na rádio, sem ônus, mas também não se interessou 
pelo projeto. Já abrimos espaço para o secretário de comunicação, mas 
ninguém se interessou. Na outra administração tínhamos mais proximidade 
com os poderes públicos. Nessa ninguém veio participar aqui da rádio. Eu 
acho que o vereador tem a obrigação de no mínimo prestar conta à 
comunidade. Ele tem de prestar contas. É um agente público. Se fosse numa 

 
 

 

70 Entrevista concedida a este autor, em 28/01/2015. 
 

71Disponível em:  http://www.abcdmaior.com.br/materias/politica/diademaoficialsegundo-ano.  Acessado 
em 30/08/2015. 

http://radiodestaqueesportivo.blogspot.com.br/
http://www.abcdmaior.com.br/materias/politica/diademaoficialsegundo-ano
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“Globo”, ou numa “Bandeirantes” eles estariam lá. Agora, nós não. Falamos 
mal. Não temos esse poder. As rádios comunitárias não podem fazer 
proselitismo. O que me choca é quando as rádios comerciais só dão notícias 
ruins daqui. Fazem um estrago. Quando as prefeituras querem anunciar de 
graça nos procuram, mas quando é para pagar eles vão para as rádios grandes 
e gastam bilhões. O que seriam cinco mil reais por mês para uma prefeitura 
fazer uma parceria com uma rádio comunitária? Não é nada, mas eu sei que 
para as grandes são milhões. Então quem está lesando os cofres públicos? 
Então não entenderam ainda a importância das rádios comunitárias. Aqui nós 
temos até psicólogos para a população (José Antonio Fernandes). 

 
 

As ações da “Nova Diadema” pela promoção da cidadania são notadas inicialmente pelo 

receptivo atendimento dos integrantes da emissora aos ouvintes e visitantes. Todos do 

sexo masculino, mas com expressiva participação feminina nos telefonemas destinados 

aos locutores, sobretudo nos pedidos musicais e nos outros serviços prestados pela rádio, 

como utilidade pública, registros de queixas referentes a situações diversas da cidade – 

ruas escuras, limpeza etc – e divulgação de eventos. Incluindo campanhas antidrogas, e 

sobre temas como doação de sangue, registros de falecimentos, achados e perdidos, 

orientações para prevenção de doenças e cuidados com segurança (para proteção contra 

furtos e roubos). Dos registros na linha do tempo do Facebook 

(https://www.facebook.com/radionovadiadema/) da emissora frases do público 

participante como a de um ouvinte sobre a situação crítica do estádio de futebol Inamar, 

de Diadema, condenado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB72, 

a partir do noticiário da emissora: “Lucas Moreira tomara que fique melhor do que nesse 

ano e ano passado, é uma pena que o Inamar seja mal administrado por todas as partes”. 

Outras mensagens dão amostra do formato de atendimento da emissora à população: 
 

 
 
 
 
 
 

 

72“A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) apontou irregularidades nas obras 
de ampliação das arquibancadas do Estádio do Inamar, em Diadema” (Disponível em: 
http://www.dgabc.com.br/Noticia/1590282/cetesb-condena-obra-no-estadio-do-inamar. 
Acessado em 14/12/15). 

Neura da Silva por favor ajude o meu irmão a encontra a carteira com seus 
documentos que ele perdeu ontem no centro de Diadema. Que Deus abençoe. 
O nome dele é Rosemberg da silva rodrigues; Fonseca Marcos estou 
procurando meus primos filhos de João Okura, primo de Paulo Takiuti Kioso. 
Marcos, Juvenal e Nelson; Eva Silveira Parabéns rádio Nova Diadema. Sou 
sua  fã  número  1.    Abraços  a  todos  que  trabalham  ai  nesta  rádio  boa 

https://www.facebook.com/radionovadiadema/
https://www.facebook.com/lucas.moreiradn?fref=ufi
http://www.dgabc.com.br/Noticia/1590282/cetesb-condena-obra-no-estadio-do-inamar
http://www.dgabc.com.br/Noticia/1590282/cetesb-condena-obra-no-estadio-do-inamar
https://www.facebook.com/neura.dasilva?fref=ufi
https://www.facebook.com/marcosantoniofonseca.fonseca.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005327867739&amp;fref=ufi
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Nas pautas entre noticiário e programação musical, temas de entrevistas e debates que 

envolvem assuntos como: direitos da mulher, do idoso, da pessoa com deficiência, 

combate ao racismo e homofobia. Dessa forma abordagem tem caráter convidativo à 

participação da população local assim também mobilizador. A união e a disciplina da 

equipe de comunicadores revela instruções da gestão da rádio referentes ao papel 

comunitário da emissora. 

De Diadema para Mauá, o caminho segue por São Bernardo do Campo e Santo André. 

Após a vivência sobre a temática “comunitária em rádio”, “cidadania” e “participação”, 

as trajetórias percorridas entre as cidades realmente alteram a audição de quem segue 

escutando as emissoras. O alcance dessas rádios, como já mencionado, é limitado pela 

escuta do aparelho receptor tradicional. Indo de trem e ônibus, ou caminhando e parando 

em centros comerciais mais populares, o predomínio do sotaque ouvido da população 

dessas localidades é de fato nordestino, como da maioria dos radialistas comunitários da 

região. Observa-se também nos transeuntes a notória presença de africanos e haitianos, 

pelos idiomas falados por esses mais recentes e numerosos imigrantes na localidade, aliás 

no país. Assim, como em outras regiões centralizadas da cidade de São Paulo, ali eles são 

vistos trabalhando em vendas informais, como camelôs. A referência aqui descrita, na 

prática, demonstra no presente momento esse novo agrupamento populacional 

estrangeiro, notado mais significativamente em Utinga, bairro da cidade de Santo André, 

e no eixo seguindo para a cidade de Mauá. A amostragem indica a convivência desses 

novos moradores da região, em situação de carência de trabalho e com outras defasagens 

sociais em coro na busca por cidadania assim como os moradores antigos e nativos 

daquele território. Em questionamentos informais com esses estrangeiros, eles dizem que 

desconhecem os projetos das rádios comunitárias da região. Lutam pela busca de 

emprego, teto enfim de um país. 
 

Os primeiros haitianos que chegaram à região desembarcaram por aqui em 
2011, um ano após o terremoto ter devastado o país caribenho. A maioria 
conseguiu visto para permanecer legalmente no Brasil e, atualmente, entre 600 
e 800 imigrantes vivem no bairro Utinga, em Santo André – que se tornou o 
maior reduto de haitianos que deixaram suas famílias e estão tentando vida 

 
 

73 Disponível em: facebook.com/radionovadiadema. Acessado em 10/10/2015. 

tarde;Rosangela Pereira oração para minha família porque não está muito 
bom. Rosalva Varjao Pereira, perturbada.  Só Deus. 73 

https://www.facebook.com/rosangelawgm?fref=ufi
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melhor no País. Desses imigrantes, 244 já preencheram cadastro na Prefeitura 
de Santo André, que coleta dados para um censo que tem, por objetivo, 
conhecer o perfil e as demandas dessa população. Do total já cadastrado, a 
maioria é do sexo masculino (193), com idade média de 32 anos; 52% têm 
Ensino Fundamental; 29% concluíram o Ensino Médio; 12% têm curso 
Superior e 7% não declararam o grau de escolaridade. Das necessidades 
manifestadas, 115 precisam de emprego, 100 querem curso de Português e 29 
precisam de ambos.74 

 
Essas presenças imigratórias africanas e haitianas vêm despertando o interesse do 

jornalista Nilson Alcântara, que atuou na rádio comunitária “Esplanada”, em Rio Grande 

da Serra, onde vem desenvolvendo um novo projeto radiofônico no município, 

denominado rádio “Alternativa”. O trabalho que vem realizando contempla pautas sobre 

a formação dessa comunidade de imigrantes. Assim ele pretende registrar as ações da 

presença estrangeira e acompanhar os processos de integração e participação das 

mencionadas populações junto aos demais moradores da região, com as percepções a 

partir das cidades de Santo André e Mauá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

74Disponível em: http://www.dgabc.com.br/Noticia/1247644/haitianos-fazem-fila-em-posto-do- 
mte-em-santo-andre. Acessado em 16/06/15. 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/1247644/haitianos-fazem-fila-em-posto-do-mte-em-santo-andre.%20Acessado%20em%2016/06/15
http://www.dgabc.com.br/Noticia/1247644/haitianos-fazem-fila-em-posto-do-mte-em-santo-andre.%20Acessado%20em%2016/06/15
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2.  Mauá 
 

...nós jogamos numa mesa. De um lado, o empresariado da grande mídia e do 

outro lado, o povo. Jogaram um monte de pãezinhos. Eles ficaram com os pães, nós 

ficamos com o farelo. 
 

(Valmir Maia,  coordenador da rádio comunitária “Z FM”) 
 
 
 

Mapa da cidade de Mauá, com indicação de distanciamento das rádios comunitárias 

visitadas para esta pesquisa por localização no município: “Mauá FM”, no Jardim Pilar e 

“Z FM”, no bairro Zaira. 

 
Ilustração exclusiva para esta pesquisa 
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A estação de trem em Mauá, centro do município, está próxima da rádio comunitária 

“Mauá FM”. O local também integra um terminal de ônibus com linhas para todos os 

bairros da cidade, incluindo Zaíra 2, onde se localiza a rádio comunitária “Z”. A 

movimentação de pedestres é intensa, assim como o comércio, durante o dia e até mais 

ou menos 23h. Vendedores ambulantes dali dividem as ruas do calçadão. As presenças 

de imigrantes africanos e haitianos é notada junto aos camelôs brasileiros. Nem todos os 

transeuntes, policiais ou guardas conhecem as rádios comunitárias da cidade, mas sabem 

indicar seus endereços. 

 
 
 

2.1 Rádio comunitária “Mauá FM” 
 
 
 

...reabri a emissora. Depois de dois dias, a polícia veio e levou tudo. Acho que 

alguém envolvido com a rádio denunciou. Não creio que tenha sido vizinho ou ouvinte. 

(Plínio Pessoa,  coordenador da rádio comunitária “Mauá 
FM”) 

 
 
 
A emissora mais próxima à estação de trem é a “Mauá”, com sede na residência do diretor 

da rádio, Plínio Pessoa75, no Jardim Pilar, proprietário do restaurante “Dragão Brasileiro”, 

localizado na Avenida Dom José Gaspar, 1483. De lá, no dia 20/01/ 2015, ele contou 

histórias para esta pesquisa sobre sua atuação como radialista comunitário e seus projetos 

futuros, pois a programação que realiza é totalmente musical, enquanto busca apoios para 

explorar novos gêneros e formatos radiofônicos. Aos 37 anos, nascido e criado em Mauá, 

ele é formado em Publicidade pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-graduado 

em Marketing, pela Faculdade Cásper Líbero. A ideia de ser radialista surgiu em 1990, 

após uma bem-sucedida experiência da mãe dele na divulgação do comércio que possuía 

na antiga rádio comunitária da cidade de nome “Positiva”. 
 
 

 

75Os contatos com o coordenador da rádio “Mauá FM”, Plínio Pessoa, para a realização desta 
pesquisa ocorreram em 20/01/2015, via telefone e em 22/01/2015 presencialmente. A checagem 
e outras atualizações foram efetuadas para oficialização de descrições no presente texto a partir 
do dia 20/12/2015. 
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Comprei os equipamentos, iniciei o funcionamento, mas só depois descobri 
como era difícil uma concessão. Meu objetivo era comunitário mesmo. Eu 
divulgava shows, banda amadora, inclusive de outros bairros, já que não tinha 
limite. Falava de bares que tocavam rock e nunca cobrei nada. Vivia de apoio 
cultural do comércio do meu pai e de outro amigo meu, mas não era suficiente. 
Tinha prejuízo. Resolvi então parar e fui buscar emprego na minha área, 
publicidade. Após algum tempo, reabri a emissora. Depois de dois dias, a 
polícia veio e levou tudo. Acho que alguém envolvido com a rádio denunciou. 
Não creio que tenha sido vizinho ou ouvinte. Como não gerava faturamento, 
não tinha como pagar ninguém. A pessoa vinha querendo trabalhar 
voluntariamente e depois queria receber. Eu fazia a pergunta: “Você me vê 
ganhando alguma coisa aqui? Ganho para pagar a energia, a água”. Como a 
rádio estava com registro no nome do meu pai, o delegado o chamou. Sabia 
toda a história dele. Meu pai se explicou. Garantiu que não gerava lucro e não 
recebeu multa (Plínio Pessoa). 76 

O advogado de Plínio Pessoa entrou com processo e, após três anos, ele conseguiu 

recuperar os equipamentos: “Fui ao depósito da polícia federal e estava tudo muito bem 

guardado e funcionando”. O material da rádio ficou guardado na casa de Plínio até a 

liberação de funcionamento da emissora. 

A primeira rádio de Mauá a conseguir autorização foi a “Z” [em 2006, 
coordenada pelo radialista Valmir Maia], que ficou sozinha pegando em toda 
Mauá. Depois de três anos[2009], saiu a nossa, na mesma frequência de 87,5 
MHz. O transmissor liberado ultrapassa mais de 10 km, mesmo sendo de 25 
watts. Conversamos com a “Z” e não chegamos a um acordo. Dentro do meu 
prazo,  montei como pude, sem equipe (Plínio Pessoa).77 

Plínio e Valmir Maia, da rádio “Z”, tiveram dificuldades de entrosamento por causa da 

instalação da “Mauá”, devido às eventuais interferências dessa na programação da outra 

emissora. Foi um fator de desconforto entre os dois. Plínio Pessoa revela que tem outras 

dificuldades como as relacionadas para montar um grupo de colaboradores, em virtude 

da ausência de apoiadores; mesmo assim, mantém a programação musical com alguns 

boletins informativos da região. 

Meu tempo é dividido entre a rádio e meu restaurante. Estou atrás de um 
espaço para locar a emissora, já que o estúdio fica em casa. A ANATEL não 
libera link via USB. Moro no Jardim São Judas. Antes de sair de casa ou na 
noite anterior, programo a rádio gravando num software. Às vezes minha 
esposa ou algum amigo me ajuda a gravar. Outras vezes acontece de o cartório 
eleitoral ou a vigilância sanitária 

 
 

 

76 Entrevista concedida a este autor, em 28/12/2015. 
77 Entrevista concedida a este autor, em 28/12/2015. 
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precisarem de divulgação. Me ligam e coloco no ar sem cobrar nada. Com 
prefeitura também é assim (Plínio Pessoa).78 

O único apoio da “Mauá” vem do próprio restaurante de Plínio. Na programação musical, 

o radialista destaca MPB nacional e músicas internacionais. São 24 horas no ar com 

inserção também do programa “Voz do Brasil” e propaganda eleitoral. A emissora não 

possui site. Somente o Facebook, /FM-MAUA, que recebe sugestões, críticas, elogios e 

pedidos diversos: “Mensagem religiosa é sempre bem recebida, de qualquer religião, mas 

se querem comprar horário e falarem o que quiserem, digo que não pode, que devo dar 

abertura para todos”. Para manter a “Mauá”, Plínio Pessoa criou a associação Otacílio 

Risonho, nome do avô paterno dele, falecido em 1982. 

Fazem parte meu primo, meus amigos e pessoas do bairro. Cada um ajudou de 
algum jeito. Meu primo, que é contador, fez o projeto, outro amigo fez a ata. 
Para qualquer decisão que vou tomar, consulto a todos.79 

 
 
Sobre as dificuldades perante emissoras comerciais, o radialista analisa que: “Se o 

pessoal está ouvindo “FM Mauá”, outros a rádio “Z”; em Ribeirão Pires estão ouvindo 

“Pérola da Serra”, quem vai ouvir as comerciais? Tem políticos proprietários desses 

veículos de AM e FM que apoiam para que não tomem a audiência deles e patrocinadores. 

Quanto mais puderem dificultar as comunitárias, melhor para eles. Plínio Pessoa destaca 

também as dificuldades na divisão de espaço com a rádio “Z ”: 

Aqui se ouve a “Z FM”. Não estou falando que eles estão errados, pois 
possuem uma antena de 30 m, igual à minha. Mas uma interfere na outra. Eu 
pego na área deles também por causa do relevo da cidade e da zona de sombra. 
Na região central, não pega nenhuma rádio. O comércio dessa região não quer 
anunciar por causa disso. Digo que a ideia é anunciar para o público do meu 
bairro. A liberação de um sinal maior iria ajudar ou quem sabe pegar outra 
frequência, porque eu e a rádio “Z “não somos concorrentes. Sigo uma linha 
jovem e ela, uma linha popular. O cidadão não tem escolha na cidade. A gente 
poderia ser parceiro. Cada um com sua frequência, mas fechamos com os 
mesmos patrocinadores (Plínio Pessoa).80 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

78 Entrevista concedida a este autor, em 28/12/2015.  
79 Entrevista concedida a este autor, em 28/12/2015.  
80 Entrevista concedida a este autor, em 28/12/2015. 
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Plínio Pessoa responsável pela rádio “Mauá ; logotipo da emissora 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Pedro Serico Vaz Filho 
 
De fato, as programações das duas emissoras são distintas e as estruturas, também. A “Z” 

possui uma sede exclusiva para funcionamento, equipe, site, informativos, programação 

musical variada e a presença permanente do coordenador Valmir Maia. A “Mauá” segue 

na busca de parcerias, de uma sede e de reestruturação. 

Não sou filiado a partido nenhum, embora já tenha pensado nessa 
possibilidade. Não sou presidente, mas dirijo do mesmo jeito. Sempre procuro 
notícias de rádio e vejo que mudou o presidente de tal rádio e penso: “Que 
legal!”. Se eu pudesse atuar numa outra frequência, estaria bom. Ficaria numa 
boa com a rádio “Z”. O Valmir conhece política e conhece muita gente [...]. 
Entramos com o pedido juntos e a dele saiu três anos antes. Ele me trata bem 
e não tenho problema nenhum com o cara.Teve uma época que o Valmir disse 
que enviaria uma carta para a ANATEL estudar o nosso caso. Segundo ele, 
cada um deve ter sua frequência, pois estamos com interferência. Concordei e 
ele acionou. Veio um fiscal. Estava tudo certo, nada fora dos padrões. Foi no 
Valmir e estava tudo correto também. Resultado: multaram a gente. Alegaram 
que um interferia no outro. Mas a culpa não é nossa. Enviei uma justificativa 
(Plínio Pessoa).81 

 
 
 
 

 

81 Entrevista concedida a este autor, em 28/12/2015. 
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Plínio Pessoa conta que, antes de montar a rádio “Mauá”, realizou consultas com colegas 

e procurou o responsável pela “Pérola da Serra”, Ademar Bertoldo; recebeu dele várias 

informações. Mesmo notando as dificuldades, Plínio prosseguiu com o projeto e, como 

os demais radialistas, percebe que um dos maiores obstáculos é o reclamado por todos: a 

não permissão para o patrocínio às rádios comunitárias: 

 
 

Como que a gente vai conseguir um apoio para manter um equipamento de 
rádio [...]. A rádio precisaria pelo menos de dois computadores, no mínimo. 
Fora cabo, torre, microfone. Como que o patrocínio da banca de revista da 
padaria vai nos ajudar? O cara paga patrocínio num jornal que nem sabe se 
chega na mão de alguém, mas não paga pouco em anúncio de hora em hora 
em rádio comunitária. [...] É só uma ajuda de custo que eu quero, e as pessoas 
não valorizam. Acho que meu problema é esse, eu cobro muito barato, não 
quero esfolar ninguém.[...] Se conseguisse, daria para pagar salário e colocar 
gente competente no ar (Plínio Pessoa).82 

 
 

O fato de a “Mauá FM” ter sede na residência do coordenador dificulta o contato direto 

dele com o público da rádio, diferente do que ocorre com as demais emissoras 

evidenciadas neste estudo. Em alguns casos, no entanto, ele é procurado pessoalmente, 

pois o radialista é conhecido por alguns moradores da região pelo fato de possuir com a 

família um restaurante na cidade de Mauá. As mensagens de ouvintes normalmente 

chegam a ele via on line já que a divulgação da emissora ocorre em redes sociais. As 

principais participações são de pedidos musicais, de achados e perdidos. Plínio Pessoa 

procura captação de recursos na região, mobilizando terceiros nesta tarefa com o intuito 

de fortalecer a programação e instalar a emissora em uma sede própria para o exercício 

das atividades da rádio. 

 
 

2.2 Rádio comunitária “Z FM” 
 

Nós ofendemos a elite porque fazemos uma comunicação de forma diferente, 
de fato, comunitária e democrática. Eles não conseguem fazer isso, pois são baseados 

no dinheiro, no capital. Nós somos baseados no ideal. 

(Plínio Pessoa, coordenador da rádio comunitária “Mauá 
FM”) 

 
 

 

82 Entrevista concedida a este autor, em 28/12/2015. 
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Da rádio “Mauá” para a rádio “Z”, o caminho é longo. De ônibus, do terminal ao lado da 

estação de trem, são pelo menos 50 minutos. A parada de ônibus na Rua José Marcolino, 

711 B, no Jardim Zaíra, fica nesta acentuada ladeira, de onde se pode avistar a torre da 

emissora. A subida exige fôlego. A região é montanhosa nessa parte urbana que ocupa a 

Mata Atlântica, assim como as demais cidades do ABCD. No local, somente casas. Os 

poucos prédios estão distantes. 

Essa parte do bairro é residencial. O comércio é distante. O portão de aço pintado de 

branco estampa o logotipo da emissora na cor verde, a letra “Z”, numa referência ao 

bairro, onde nasceu o coordenador da emissora, Valmir Maia, de 56 anos. É ele quem 

informa o número da população dali: 100 mil moradores entre os habitantes, do total do 

município, formado por 417.064 pessoas, pelos dados do IBGE de 2014. A área de Mauá 

está compreendida em 61.909 km². 

A sede da “Z”, um sobrado de um andar, tem sua entrada numa garagem que comporta 

dois automóveis enfileirados. No acesso aos estúdios, essa área tem como utilidade 

também a formação de uma plateia, já que uma parede de um dos estúdios – que 

originalmente seria a sala do imóvel – é de vidro. É um projeto que Maia desenvolveu 

para uma programação ao vivo, de auditório. A estação teve início no ano de 1992. No 

caso, sem autorização, até pelo fato de na época não existir a legislação própria das rádios 

comunitárias, criada somente em 1998. 

O nome da rádio surgiu por dois motivos. O bairro onde está localizada a 
emissora se chama Zaíra e, na época em que fundamos, existia uma rádio 
comercial chamada “X” [essa, na década de 1990, pertencia ao sistema “Globo 
de Rádio”, em São Paulo]. Brinquei dizendo que iria se chamar “Y”. Vão 
começar a chamar de “Ypsilona”, disseram. Então colocamos a última letra 
do alfabeto. Reunimos um grupo que gostava de rádio e começamos a discutir 
a criação de uma rádio que na época chamavam de pirata. Nós brincávamos 
dizendo que pirata era a mãe. Por que a grande mídia tem espaço e nós não 
podemos fazer a nossa emissora? Discutimos eu e alguns amigos. Todos da 
área de comunicação. Tínhamos um sonho de criar uma rádio na cidade para 
falar. Conseguimos e montamos. Na época, a grande mídia nos chamava de 
pirata, hoje nem “cola” mais esse discurso bobo. Até porque, historicamente, 
analisando o termo, é bonito. A rádio pirata surgiu na Inglaterra, segundo a 
história, num navio, pois na cidade não podiam fazer rádio, mas no mar eles 
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podiam, então, montaram uma estação num navio. E conseguiram (Valmir 
Maia)83. 

 
 
Valmir Maia foi bancário na juventude e, no final dos anos 70, participava do sindicato 

da categoria, que naquele período estava sob intervenção do Estado. 

 
 

Com a greve dos bancários em apoio às lutas dos metalúrgicos do ABCD, 
acabei sendo preso no DOPS, em São Paulo. Consegui sair e tive de fugir. Fui 
para o Espírito Santo e, por dois anos, trabalhei como repórter na rádio 
“Capixaba”, emissora comercial. Tive de voltar em 1982, pois a polícia de lá 
queria me prender. Estavam reiniciando o processo do governado e o Franco 
Montoro [que venceu as eleições diretas para o governo do estado de São 
Paulo, tomando posse no ano de 1983, com gestão até 1987. Concorreu ao 
cargo com os então candidatos Reinaldo de Barros, PDS; Jânio Quadros, 
PTB;Luiz Inácio Lula da Silva, PT e Rogê Ferreira, PDT]. Na época, existia 
uma proposta de acabar com o DOPS [Departamento de Ordem Política e 
Social, conhecido pela repressão aos movimentos políticos sociais, fundado 
no ano de 1924 e extinto em 1983]. Sou “fichado”até hoje. Me elegi vereador 
pelo PT e fiquei de 1989 a 1992. Iniciei então uma luta pela radiodifusão 
comunitária e montamos uma rádio que eles diziam ser pirata nesse espaço. 
Ficamos no ar até 1997. Conquistamos em 1998 a Lei 9.612e entramos com 
um processo na época (Valmir Maia).84 

A “Z” foi autorizada para funcionamento em 2006.A emissora tem o seguinte slogan 

“essa é legal”. Valmir, que já era conhecido na região pela atuação política como 

vereador, intensificou sua militância a favor da comunicação popular, da participação dos 

moradores da cidade e da promoção da cidadania. Assim, dedicou-se a promover tais 

questões através do rádio na comunidade. 

Brigamos com políticos e governo para a liberação da emissora. As rádios 
comunitárias do grande ABCD sofreram grande resistência. Liberaram duas 
frequências: uma, em Rio Grande da Serra [rádio “Esplanada”], e outra em 
Ribeirão Pires [rádio “Pérola da Serra”]. Nas outras regiões, foi uma luta 
tremenda. Desde então, estamos na briga. Desde menino, sempre lutei contra 
a ditadura e minha participação política se dava por conta da minha formação. 
Tenho uma vida progressista. Não penso reacionariamente [...]. Entrei na 
radiodifusão  e  não  parei  mais.  Existe  uma  história  de  envolvimento  da 

 
 
 
 

 

83Os contatos com o coordenador da rádio “Z FM”, Valmir Maia, para a realização desta pesquisa 
ocorreram em 13/01/2014 , via telefone e em 09/01/2015 presencialmente. A checagem e outras 
atualizações foram efetuadas para oficialização de descrições no presente texto a partir do dia 
20/12/2015. 
84 Entrevista concedida a este autor, em 20/12/2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reinaldo_de_Barros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Trabalhista_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Trabalhista_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rog%C3%AA_Ferreira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Trabalhista
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população num pensamento de liberdade de expressão, de democracia na 
comunicação. Essa é nossa bandeira (Valmir Maia).85 

 
 

Mesmo no período em que funcionava sem autorização do Estado – até pelo fato de não 

existir a legislação própria na época, em 1992– a “Z” não sofreu repressão policial mas 

sim de órgãos oficiais da Comunicação: 

Fomos ameaçados algumas vezes e, depois da legalização [no ano de 2006], 
nós tivemos a apreensão dos equipamentos, pois estávamos fora dos padrões 
da ANATEL, que nos persegue até hoje. Sofremos sim. Ainda temos algumas 
multas para pagar. A ANATEL persegue rádios comunitárias e não persegue 
as comerciais. Nós ofendemos a elite porque fazemos uma comunicação de 
forma diferente, de fato, comunitária e democrática. Eles não conseguem fazer 
isso, pois são baseados no dinheiro, no capital. Nós somos baseados no ideal 
(Valmir Maia).86 

 
 

Sobre os projetos exibidos nas emissoras comerciais, ditos de cidadania e participação, 

ações comunitárias e apresentados com abordagem espontânea, mais para a 

informalidade, revelando cenas cotidianas de comunidades carentes, bairros pobres e 

favelas, Valmir Maia observa que esse é mais um recurso para audiência e não tanto para 

promoção da cidadania: 

Eles usam a terminologia e tentam fajutar uma participação popular porque o 
ideário deles é outro: dinheiro. Eles não estão preocupados se num 
determinado bairro ou cidade está havendo um levante por uma questão de 
ocupação indiscriminada. Se preocupam com o sensacionalismo. Fazem 
shornalismo não fazem jornalismo. Infelizmente, todos os profissionais que 
estão na grande mídia acabam fazendo o que o patrão quer que faça (Valmir 
Maia).87 

 
 
O site (radiozfm.com) da emissora é bem organizado e de fácil navegação. Na seção 

“Nossa história”,  um texto resume a trajetória iniciada pelo radialista Valmir Maia para 

a criação da emissora: 

No ano de 1993, começou, na cidade de Mauá, no bairro Jardim Zaíra, um 
movimento organizado por Valmir Maia da Silva para a criação de uma rádio 
comunitária no município. [...] a partir desse ano, nasceu a rádio “Z FM”. [...] 

 
 

85 Entrevista concedida a este autor, em 20/12/2015.  
86 Entrevista concedida a este autor, em 20/12/2015.  
87 Entrevista concedida a este autor, em 20/12/2015. 
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obteve grande repercussão inicial, porém ainda não possuía registro no 
Ministério das Comunicações. Entre 1993 e 1998, a direção da emissora 
iniciou o processo de obtenção da licença para radiodifusão comunitária, junto 
com outras entidades e movimentos sociais. A batalha resultou na criação do 
Conselho Regional de Comunicação Comunitária do ABC e, no dia primeiro 
de março de 1997, na Associação Comunitária, Ecológica, Educativa e 
Cultural “Z”, que tem como principais alvos oferecer oportunidade para 
difusão de ideias, elementos culturais, tradições e hábitos sociais da 
comunidade e também desenvolver o espírito comunitário e solidário segundo 
os princípios humanistas. No ano de 1998, é aprovada a Lei nº 9.612, que 
autoriza a instalação de rádios comunitárias pelo país. Valmir Maia, em Mauá, 
passou a coletar assinaturas para obter a licença. No total, foram colhidas 192 
assinaturas de representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
de Mauá, além de diversas entidades sociais da cidade com atuação de 
destaque na época. Até o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva 
(na época, presidente de honra do Partido dos Trabalhadores) assinou o 
manifesto de apoio. A rádio “Z”, para obter o registro, decidiu interromper sua 
programação diária para protocolar o pedido de registro, no Ministério das 
Comunicações, em 23 de setembro de 1998. Porém, a autorização foi liberada 
apenas em 16 de dezembro de 2006: catorze anos depois da primeira 
transmissão (Valmir Maia).88 

 

Do papel das rádios comunitárias, Valmir Maia reflete que, além do ensinamento à 

população ouvinte sobre o direito de participação, tais emissoras oferecem ideias às rádios 

e às TVs comerciais. Essas, no caso, revelam uma imagem de comunidades, em meio às 

estratégias de audiência, que não são as mesmas ditas pelas rádios comunitárias, 

sofredoras de restrições para transmissões e sem verbas para produções mais estruturadas. 

Por exemplo, um programa assistencial da “Globo”, há mais de 20 anos no ar, “Criança 

esperança”, além da ajuda de milhões de pessoas, conta com patrocinadores, o que não 

ocorre com as referidas emissoras. Há jornalistas de perfil popular, mesmo na “Vênus 

Platinada”, como Márcio Canuto (inclusive no sotaque nordestino). Já nas rádios 

comunitárias, as ações de auxílio material à população vêm dos próprios ouvintes: 

Temos o comércio local, que está com a gente desde o começo e manda 
recursos para gente. Algumas empresas acabam se utilizando desse espaço 
para se promover. Vivemos de apoio cultural. Esse espaço é meu, pessoal, 
doei para a entidade para poder tocar o trabalho. A rádio “Z” tem nove anos 
legalizada e mais dez anos sem legalização. [...] O papel da rádio comunitária 
é uma escola. Muitos profissionais passaram por aqui. Nós estamos numa fase 
em que está havendo uma reforma política; é preciso haver uma reforma na 
comunicação, porque precisamos de fato mudar. Infelizmente, a Lei 9.612 é 
extremamente restritiva e foi aprovada para não existir rádio comunitária. A 

 
 

88 Entrevista concedida a este autor, em 20/12/2015. 
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grande mídia não quer a rádio comunitária. Estamos vivendo com muita 
dificuldade. A gente vai sobrevivendo, mas acredito que, com o tempo, nós 
vamos superar (Valmir Maia).89 

 
 
Quando vereador pelo Partido dos Trabalhadores, o PT (1989/1992), uma das bandeiras 

de Valmir Maia estava voltada para a comunicação popular. Como os demais radialistas 

comunitários da região do ABCD, aguardava dos últimos governos mudanças favoráveis 

na área das comunicações no país. Elas não ocorreram como esperavam e dessa situação 

ele revela o sentimento político: 

Não digo frustração porque acho que a vida é feita das forças. Não tivemos 
forças para impor uma reforma na questão da comunicação no Brasil, 
enquanto outros países da América Latina, como Argentina e Venezuela 
conseguiram. O sistema de comunicação no Brasil foi montado na sustentação 
com base na ditadura militar. Se tivéssemos conseguido democratizar, já teria 
mudado. Fernando Henrique implementou a Lei [Lei 9.612,no ano de 1998, 
para regulamentação das rádios comunitárias no Brasil] porque foi um 
movimento forte. Nossa luta na época foi: nós jogamos numa mesa. De um 
lado, o empresariado da grande mídia e do outro lado, o povo. Jogaram um 
monte de pãezinhos. Eles ficaram com os pães, nós ficamos com o farelo. 
Acreditava que Lula fosse fazer alguma reforma em que a comunicação 
comunitária seria um dos pilares para ajudar a democratizar a comunicação. 
Não aconteceu. O histórico da rádio “Z” demonstra um veículo de 
comunicação para a cidade e também as pressões que recebemos. As grandes 
emissoras são irregulares e não recebem multa e, quando recebem, vão para a 
justiça se vangloriar e resolvem o problema. Ou seja: não é para deixar a 
comunicação comunitária acontecer. Não jogo só culpando o governo. Quem 
sabe faz a hora, não espera acontecer. O movimento não teve forças ou 
organização suficiente para poder pressionar os governos. Conseguimos fazer 
a Conferência Nacional de Comunicação e o resultado ficou na gaveta do 
Lula, depois ficou na gaveta da Dilma. O povo não está preparado para fazer 
valer os direitos (Valmir Maia).90 

 
 

Valmir Maia tem expressão verbal didática. Ele fala com calma, sem exaltar-se, mesmo 

diante dos fatos que considera contraditórios ou abusivos. Demonstra também 

conhecimento histórico, político e, sobretudo, dos fatos que envolvem a população da 

cidade de Mauá. Acredita, ainda numa mudança de cenário para as rádios comunitárias 
 
 
 
 

 

89 Entrevista concedida a este autor, em 20/12/2015. 
90 Entrevista concedida a este autor, em 20/12/2015. 
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diante de sua vinculação com as novas tecnologias que, para ele, vêm desafiando as 

grandes emissoras e potencializando as menores. 

A “Globo”em audiência, precisamos refletir e acompanhar. A internet, as 
mídias sociais têm dado um banho na postura da elite de comunicação. O PIG, 
que eu chamo de Partido da Imprensa Golpista, está perdendo fôlego e acho 
que os defensores das rádios comunitárias precisam se fixar. Aprovamos o 
marco da internet, foi um avanço para o Brasil. Somos exemplo no mundo. É 
preciso investimento nas formas de comunicação das novas tecnologias, 
principalmente através das redes sociais. Englobo não só as rádios, mas as 
TVs. São sistemas de comunicação que estão em cheque. Como faremos? 
Cada um com sua peculiaridade vai construindo essa coisa maravilhosa que é 
o fato de podermos nos comunicar com todos (Valmir Maia).91 

 
 

O radialista não só estudou a vida política do país mas também testemunhou fatos que 

transformaram o sistema administrativo do Brasil. Na juventude, na década de 80, esteve 

atento às mudanças, da ditadura para a abertura política, acompanhou os processos rumo 

à instalação da Constituição, em 1988, e observou as consequentes alterações nas 

programações de rádio e televisão pela busca de audiência. Nesse campo de visão, viu a 

paisagem mauaense modificar-se. Da janela da redação da “Z”, observa o morro do Zaíra, 

ocupado por inúmeras moradias de construções irregulares. Do alto do sobrado sede da 

emissora, a visão é mais ampla. Os habitantes do local em boa parte conhecem a rádio, 

participam da programação e, da visão contrária, também avistam a antena da “Z”. Valmir 

Maia é bem conhecido na região e entre os demais radialistas comunitários do ABCD. As 

ideias e os ideais do radialista são de conhecimento dos colegas e da população ouvinte. 

As palavras “política”, “comunidade” e “cidadania” são recorrentes na verbalização do 

radialista: 

A gente promove a cidadania na medida em que somos democráticos do ponto 
de vista da utilização do espaço. Tem centenas de formas. Esse é um espaço 
em que a pessoa chega, senta e fala. Temos alguns regulamentos, alguns 
critérios, nos pautamos pela legislação existente da época da ditadura, mas, do 
ponto de vista profissional, precisamos manter a ética, praticar o que a grande 
mídia não pratica, que é o direito de resposta. Somos democráticos. Qualquer 
um da comunidade que tiver uma pauta, sendo possível, vai para ar. Vai falar 
sem restrição. Aconteceram coisas que só Deus acredita. Hoje mesmo veio um 
rapaz do sindicato dos metalúrgicos. Conversamos durante uma hora sobre a 
PL 4330 [projeto que trata de regras para a terceirização de trabalhadores. 
Foi aprovado em Plenário na Câmara dos  Deputados.  A proposta tem 

 
 

91 Entrevista concedida a este autor, em 20/12/2015. 
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alguns pontos polêmicos como o artigo que permite a terceirização em 
qualquer tipo de atividade em empresas privadas, públicas e de economia 
mista92]:ele falou sobre sua posição em relação à terceirização. Fizemos uma 
análise de conjectura mundial, local. A grande mídia não vai abrir esse espaço. 
Temos uma aproximação com todas as entidades: social, política e econômica. 
Não temos problema com ninguém, pelo contrário. Isso exige um nível de 
organização que às vezes não temos recursos para manter (Valmir Maia).93 

 
 
 
 

Radialista Valmir Maia, na sede da “Z”; entrada da emissora e dimensão da antena da 
rádio 

 
 

   
 

Fotos: Pedro SericoVaz Filho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

92Disponível em: http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2015/04/entenda-o-que-diz-o-projeto- 
de-lei-da-terceirizacao. Acessado em 15/02/15. 
93 Entrevista concedida a este autor, em 20/12/2015. 

http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2015/04/entenda-o-que-diz-o-projeto-de-lei-da-terceirizacao
http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2015/04/entenda-o-que-diz-o-projeto-de-lei-da-terceirizacao
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Sala da redação da rádio comunitária “Z ”, com vista para o morro do Zaíra 
 

 
 

Fotos: Pedro SericoVaz Filho 
 
 

Documento de licença para funcionamento da rádio comunitária “Z FM”, emitido pela 
Secretaria de Serviços de Estação de Radiodifusão Comunitária, do Ministério das 
Comunicações, datado de 04/04/2007 

 
 
 
 
 
 
 

. 
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Declaração de apoio à rádio “Z FM”, emitido pela Presidência da República, com 
assinatura do então presidente Lula, em 20/02/2007 

 
 

 
 

Com a calma que o caracteriza, Valmir Maia analisa, critica e faz sugestões para ações 

do estado diante das Comunicações no Brasil: 

É preciso estabelecer um critério no novo marco regulatório das 
comunicações, de acordo com a própria Constituição, que não se cumpre. A 
região do Grande ABCD tem uma característica diferenciada. Viramos 
periferia da Grande São Paulo. Tornamo-nos reféns da capital e 
consequentemente do capital comunicacional. Onde você mora? Ah...São 
Paulo. Não é São Paulo, é ABCD. Estamos a 30, 40 km de São Paulo, capital. 
A grande mídia aproveitou para poder ganhar dinheiro. É importante para eles 
falarem “Grande São Paulo”. Concessões que foram liberadas para o Grande 
ABCD, entre três ou quatro, atuam na Avenida Paulista de forma irregular. A 
comunicação comunitária seria uma alternativa para construirmos essa 
cultura. Em Mauá, com 25 watts, nós falamos para praticamente com toda a 
cidade, que tem um espaço pequeno, do ponto de vista geográfico. São 61 
km² . É uma cidadinha. Criaram outra frequência, uma outra rádio para 
diminuir nosso tamanho [No caso, ele refere-se à rádio comunitária “Mauá”]. 
Inviabilizaram nosso projeto de cidade, de comunicação. Hoje temos uma” Z” 
e uma outra que me parece, se chama “FM Mauá”, que está na categoria 
comunitária. Já o que é ser comunitário é relativo. Cada um tem a sua 
interpretação, depende do trabalho, do envolvimento. Continuo resistindo, 
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mas muitos já se desestimularam. A rádio, como a TV, passa a perder a 
importância com as novas alternativas de comunicação. No ponto de vista da 
nossa rádio “Z”, é preciso unirmos essas possibilidades de mídias para 
fazermos um trabalho que valha a pena (Valmir Maia).94 

 
 
Os questionamentos de Valmir Maia e a indignação dele diante do sistema imposto pelo 

Ministério das Comunicações às rádios comunitárias têm semelhança com os 

pensamentos dos demais radialistas comunitários do ABCD. Mesmo com alguns pontos 

de vista divergentes, conclui-se que a cada emissora visitada as opiniões dos radialistas 

comunitários, contrárias ao Estado, relacionam-se. São juízos que surgem pelos 

depoimentos desses profissionais, carregados de sentimentos e reclamações sobre 

descasos do governo. Mesmo assim, eles sustentam a realização de um trabalho de 

radialismo realizado com dificuldades de recursos, em alguns casos com precariedade, 

com uma estrutura de idealismo e participação em promoção do direito à comunicação 

popular, com conhecimentos históricos, não somente por estudos mas pela vivência em 

acontecimentos assistidos nas mudanças da administração pública da década de 1970 até 

o presente momento. Suas falas fluem por uma fonte de memória com detalhes de nomes, 

episódios e datas, certificados por fontes impressas como as documentadas em estudos e 

meios de comunicação. Eles formam o que se pode chamar de fontes vivas. Falam do 

poderio de meios de comunicação com décadas de existência no país, pertencentes a 

poderosos grupos ou tradicionais famílias de políticos e esboçam um quadro com histórias 

e atualidade das rádios comunitárias. Nas onze emissoras pesquisadas do ABCD, as 

gestões são formadas por homens. Mulheres participam de outras funções. São poucas e 

aparecem normalmente na apresentação de programas. 

Na programação musical da “Z”, as apresentações dos programas musicais são exibidas 

em sequência dos ritmos sertanejo, forró e MPB, rock, pop, hip hop, dance e axé, bossa 

nova, jovem guarda, tropicalismo, incluindo sucessos internacionais. Das produções com 

conteúdos falados, um dos destaques é o programa “Revista Z”, com três horas de 

duração, das 9h ao meio-dia, também com músicas, mas contendo informações diversas 

sobre prestação de serviços e noticiário local, nacional e internacional. A apresentação é 

do radialista Jean Soares. Ele conta com atuação dos repórteres Erí Araújo e Rafael Brito 

nas apurações e checagens 
 
 

 

94 Entrevista concedida a este autor, em 20/12/2015. 
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diversas de variados acontecimentos, incluindo as pautas locais. Nessa atração, exploram- 

se gêneros e formatos jornalísticos em torno de entrevistas, reportagens, comentários, 

dicas diversas, previsão do tempo, mensagem do dia, horóscopo, resultado de loterias e 

participação de ouvintes. As manchetes e textos da programação jornalística ficam 

postadas no site da emissora. Entre estas as seguintes que demonstram a linha editorial e 

pautas definidas pela “Z”, para exibição: 

 
 

Mauá agora conta com um dos mais modernos sistemas de tratamento de 
esgoto do Brasil (20/10/15); Jardim Zaíra recebe programa Mauá cidade que 
avança (28/10/15); O instituto Coca-Cola Brasil está com vagas para o curso 
de varejo (30/1015); Projeto Cora Comunidade realiza açõ de limpeza e 
plantio (14/11/15); Confira a entrevista esclarecedora e emocionante sobre 
pessoa com deficiência no programa revista Z dessa quinta-feira (19/12/15).95 

 
 
 
Na programação da “Z”, o espaço também é aberto para produções institucionais do 

governos e do sindicato dos metalúrgicos. As segundas-feiras, às 10h, durante seis 

minutos, a “Z” exibe o programa “Café com a Presidenta”, realizado pela Empresa Brasil 

de Comunicação e Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. No 

conteúdo, ações e projetos do Estado. Às terças-feiras, às 10h, é apresentado o programa 

“Semana do Prefeito”, produção da prefeitura de Mauá, com assuntos diversos do 

município. Na quinta-feira, às 9h30, o deputado federal Vicentinho realiza um boletim 

informativo com temas relacionados ao cenário político e referentes à Câmara Federal, 

em Brasília. E às sextas-feiras vai ao ar, no horário das 10h, o programa “Chão de 

Fábrica”, produzido pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e de Material Elétrico de Santo André e Mauá, com pautas relacionadas às 

questões trabalhistas e de interesse de metalúrgicos. 

Valmir Maia gerencia a rádio com teor político para promover a participação dos ouvintes 

e, assim, a cidadania da população de Mauá. Busca uma rádio-cidadã. Na escuta da 

emissora, nota-se o objetivo dele em abranger assuntos gerais da cidade, com foco em 

temas sociais da 
 
 
 
 
 
 

 

95 Disponível em http://www.radiozfm.org. Acessado em 19/12/2015. 

http://www.radiozfm.org/
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localidade, também os artísticos e outros relacionados aos acontecimentos nacionais e 

internacionais. O histórico de vida do radialista impõe naturalmente tal abordagem, que 

se torna 

assimilada pela população local, principalmente à de proximidade da sede da rádio, ao 

lado do morro do Zaíra, onde vivem moradores carentes, muitos participativos da 

programação da “Z”. 
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Ribeirão Pires 

 
 

Tínhamos uma expectativa em relação à entrada do PT no governo. Estamos 
frustrados. Não tem um que não esteja. 

(Ademar Bertoldo,  coordenador da rádio comunitária “Pérola da Serra FM”) 
 
 
 
 
 

Mapa da cidade de Ribeirão Pires, com indicação da rádio “Pérola da Serra”, a 

única da emissora comunitária autorizada para funcionamento na cidade 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ilustração exclusiva para esta pesquisa 
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3.1 Rádio comunitária “Pérola da Serra FM” 
 
 
De cidade em cidade do ABCD em direção às rádios comunitárias da região, na chegada 

a cada emissora, ocorre a observação de uma nova estrutura física, de maior ou menor 

facilidade de acesso às suas sedes, do som da programação em ambiente caseiro e 

familiar. Os pontos de vista são convergentes sobre a situação de tratamento diferenciado 

dado pelo Estado às emissoras comerciais, em vantagens para essas contra as 

comunitárias, sofredoras de inúmeras restrições já mencionadas. Do depoimento de 

Valmir Maia segue-se para o gestor da rádio comunitária “Pérola da Serra”, na cidade de 

Ribeirão Pires: Ademar Bertoldo, brasileiro96, de 74 anos de idade, ribeirão-pirense, 

nascido e criado no município, filho de imigrantes italianos. Apresenta fala espontânea e 

tom alto de voz, interpretado por gestos, expressões faciais, inquietações e incontida 

demonstração de orgulho pelo trabalho realizado na cidade pelas ondas da rádio que 

administra. Também reclama da mudança climática ocorrida pela verticalização urbana. 

“Não quero ser grosseiro, mas pergunta pra Deus. Não tem mais neblina aqui, acabou 

aquela Ribeirão. Essa construção em frente de casa, com vários prédios,  é o progresso” 

A distância entre Mauá e Ribeirão Pires é de uma estação de trem pela linha número 10, 

“turquesa” da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.A estação Mauá 

antecede a parada de Ribeirão Pires na direção à trajetória terminal na cidade de Rio 

Grande da Serra. O primeiro acesso de integração à linha é a estação Brás. A plataforma 

de trem em Ribeirão Pires é antiga e conserva a armação erguida no ano de 1885, sendo 

que no entorno houve a formação de uma colônia de imigrantes italianos. O local atrai 

turistas e fotógrafos. De lá para a rádio comunitária “Pérola da Serra”, o percurso pode 

ser feito a pé em mais ou menos quinze minutos de caminhada até a chegada na emissora, 

que fica na Avenida Francisco Monteiro, 518, na Vila Ribeirão. A entrada da emissora é 

por uma estreita porta em prédio comercial de um andar. O espaço da emissora é amplo, 

com uma sala que serve de escritório e redação, e outra que abriga um estúdio com ampla 

mesa para cinco microfones. As paredes têm revestimento antirruído; são de cor salmão 
 
 

 

96Os contatos com o coordenador da rádio “Pérola da Serra FM” Ademar Bertoldo para a 
realização desta pesquisa coordenador da rádio Pérola da Serra FM em 18/02/2014, via telefone 
e em 16/11/2015, presencialmente. A checagem e outras atualizações foram efetuadas para 
oficialização de descrições no presente texto a partir do dia 20/12/2015. 
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na parte superior e, na inferior, são decoradas com discos de vinil. Outros dois estúdios 

servem para gravações e, na parte de trás deles, em uma área aberta onde está a antena da 

emissora, há um painel com fotos num ambiente que também serve de refeitório. O clima 

é caseiro, e a recepção de Ademar Bertoldo é semelhante à de quem espera ansioso por 

um parente. Ele conta que se aposentou após trabalhar durante 28 anos como supervisor 

de produção na empresa italiana de fabricação de pneus para automóveis Pirelli, em Santo 

André. Diferentemente de outras radialistas comunitários da região, ele não participa e 

nunca participou de movimentos sindicais. 

Não tenho afinidade com o sindicalismo. Sou realista. Cada um é cada um, 
tenho de ser espontâneo, não gosto de greves. Não gosto de cara do PT. Não 
que eu seja contra, mas é que eles são chatos. O sujeito trabalhava na fábrica, 
pegava um cargo melhor e não trabalhava mais. 97 

 
 
Presidente da associação homônima e mantedora da rádio comunitária “Pérola da Serra”, 

que está no ar desde o ano de 2002, Ademar Bertoldo mantém o gênero esportivo na 

programação desde a fundação da rádio. 

Sempre fui apaixonado por mandar notícias de esporte da minha cidade para 
jornais: Jornal da Tarde, Gazeta Esportiva, entre outros. Estamos falando de 
40 anos atrás. Quando teve a febre das rádios piratas, só em Ribeirão Pires 
tinha cinco. Falei para um amigo abrir uma também, em 1997. Ele me achou 
louco, mas disse para eu fazer um programa de esporte em uma das rádios. 
Chegando lá, a mulher disse que precisava de apoios, fizemos direitinho. 
Éramos dois locutores para esse programa. Por não ter muita estrutura, a rádio 
fechou. Me juntei com um amigo, compramos equipamentos e montamos a 
92,5, com 100 watts de potência. Era pirata. Aí chegaram os homens. Fiquei 
um ano assinando vias no Fórum.  Tive de ir à Polícia Federal e resolver toda 
a burocracia. [...] falar com juiz, desembargador. 98 

 
 

Estação de trem de Ribeirão Pires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

97 Entrevista concedida a este autor em 16/11/2015. 
98 Entrevista concedida a este autor em 16/11/2015. 
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Foto: Pedro Serico Vaz Filho, 18/02/2015 
 
 
 
 
 
Ademar Bertoldo manteve a vida profissional com a atuação paralela à comunicação em 

rádio com a paixão pelo futebol. Sobre a escolaridade ele conta: “Não fiz jornalismo, não 

fiz nada”. Ele planejava a criação de uma emissora ou a atuação numa rádio bem 

estruturada. Nessa busca, conheceu muitos radialistas com as mesmas afinidades. 

Nas reuniões que tínhamos com cerca de 100 rádios do interior, falavam muito 
sobre liberdade de expressão. Me cansei daquilo. A maioria não era legalizada, 
demorava para sair a autorização delas. Uns estavam com 500 watts, outros 
com 1000 watts. Fecharam todas. Aqui montamos uma associação e eu fiquei 
em cima do Fórum de Comunicação acompanhando o trabalho do deputado 
federal Arnaldo Faria de Sá e companhia. [...]. Ficamos um ano no grito e, em 
março de 2002, conseguimos aqui. Nós trabalhávamos sábado e domingo. 
Montamos a rádio num apartamento, mas a escadaria atrapalhava. Aí 
mudamos para cá, e pago aluguel (Ademar Bertoldo).99 

 
 
 
 

Entrada da rádio “Pérola da Serra” 
 
 
 
 
 

 

99 Entrevista concedida a este autor em 16/11/2015. 
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Foto: Pedro Serico Vaz Filho, 18/02/2015 
 
 
 
 
 
A “Pérola da Serra” tem voluntários para a apresentação da programação musical, que é 

variada, incluindo músicas internacionais. Conta também com noticiários, abre espaço 

para a atuação de estudantes de jornalismo e radialismo, assim como para profissionais 

recém-formados nessas áreas. 

Temos o programa “Revista São José”, do Colégio São José. Temos o Márcio, 
um moleque que faz mesa, direitinho. Se diverte durante uma hora e meia. 
Estou cansado. A sorte é que moro próximo [...]. Tem gente que não sabe da 
existência da rádio. Estamos com a Fernanda [Fernanda Aparecida de Souza 
Penerari]. Ela é radialista e mora no Jardim Caçula. Está com algumas ideias 
e vamos colocá-las em prática. Existe muito ego no rádio. Teve programas 
com seis pessoas, mas nenhum comunicador pensava na rádio, em trazer 
propaganda. Ribeirão é um zero à esquerda (Ademar Bertoldo).100 

 
 

A jornalista e radialista Fernanda Aparecida de Souza Penerari, de 35 anos, é uma das 

voluntárias mais assíduas da emissora. Ela faz locuções de programas musicais e também 

realiza noticiários. “Aqui é a minha segunda casa. A cada dia, uma novidade. A cada dia, 
 
 

 

100 Entrevista concedida a este autor em 16/11/2015. 
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um novo aprendizado”. Ademar Bertoldo conta que a “Pérola da Serra”chegou a ter 50 

voluntários e que nos finais de semana, principalmente aos domingos, ocorrem 

dificuldades em ter a participação voluntária para apresentação de programas: 

Tinha um senhor também que apresentava um programa aos domingos com 
92 anos de idade. Era uma festa. A esposa dele faleceu, os amigos dele, que 
também eram de idade, não quiseram continuar e fiquei preso na rádio em 
pleno domingo. Hoje, coloco a missa de manhã, vou jogar bola e a rádio fica 
no automático. Anunciei nos jornais que estava precisando de voluntários e 
não apareceu ninguém [...]. Nós temos o antialcoólicos, abrimos a grade para 
a Igreja da Graça, temos um locutor, o Marcos, que é pai de santo. Frequento 
seu terreiro. É gente fina. Está há sete anos comigo. Sou católico, respeito 
todas as religiões. A rádio não tem distinção de religião, política e outros 
bichos mais. Isso aqui é aberto. Tenho uns amigos japoneses e queria que eles 
tivessem um programa aqui, falo bem a língua devido à Pirelli (Ademar 
Bertoldo).101 

 
 

O aposentado, embora brasileiro, às vezes se expressa com leve sotaque italiano, por 

causa da origem. Oscila momentos de seriedade com humor nos relatos sobre a situação 

da radiodifusão comunitária assim também sobre a emissora que dirige com extremos 

cuidados com a manutenção: “Não sabem o que significa isso aqui. Não é qualquer rádio 

que tem cinco microfones, estrutura boa, ar condicionado, que evito usar para não gastar”. 

Como os demais radialistas, reclama da não permissão de patrocínio pela legislação e 

mantém em extrema organização os documentos da rádio e cuidados com as exigências 

da Lei: 

Primeiro recebíamos por comercial, hoje é apoio cultural. Temos toda 
documentação em dia, com estatutos, diretoria organizada, transmitimos a 
“Voz do Brasil”, guardamos o material em arquivo de censura. Temos 
computador com internet. Estamos dentro da norma. Colocamos o boletim do 
tempo todos os dias, pois já teve caso de não colocarem e dar zebra. O 
ministério pega no pé. Não vou arriscar meus 74 anos. [Bem-humorado, ele 
ironiza]. Agora fui duas vezes para a Itália, rádio comunitária dá dinheiro, né? 
Sou aposentado e ganho 50 salários por mês. [...] aqui ninguém ganha nada. 
Nós damos uma ajuda, um almoço, a passagem de condução. E o presidente o 
que ganha? Dor de cabeça porque não sou político (Ademar Bertoldo).102 

 
 

 

101 Entrevista concedida a este autor em 16/11/2015. 
102 Entrevista concedida a este autor em 16/11/2015. 
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Ademar Bertoldo, no estúdio da “Perola da Serra” 
 

 
 

Foto: Pedro Serico Vaz Filho 
 
 
 
Envolvimento e participação ativa nas questões relacionadas à radiodifusão comunitária 

e à promoção da cidadania estão no cotidiano de Ademar Bertoldo. Observador e crítico, 

ele defende a manifestação da população sobre os acontecimentos do dia a dia. Revela 

boa memória dos acontecimentos históricos que envolvem o contexto das rádios 

comunitárias, empolga-se e fragmenta frases nas lembranças sobre fatos ocorridos 

referentes ao trabalho que realiza. A citação de nomes de políticos ou colegas surge 

naturalmente pelo primeiro nome deles, ou sobrenome, de maneira familiar, como se o 

interlocutor conhecesse cada uma das pessoas mencionadas pelo radialista. Bertoldo faz 

questão de mostrar fotos, documentos e assim comprovar tudo o que está dizendo. Mesmo 

questionando a legislação das emissoras comunitárias, defende seu funcionamento 

somente diante de documentação regularizada. 

A gente ia às reuniões, e os caras iam presos. Teve um lá que deu a toalha pra 
Jesus, como se chamava mesmo? Cirineu. Ele era evangélico e tinha uma 
rádio. Era formado em direito em Bauru. Estava defendendo a causa dele e 
fecharam sua rádio. Quer abrir rádio? Abre, mas com licença na mão para não 
ter dor de cabeça. Tem alguns evangélicos aqui na programação. É Deus da 
Graça. Tomo água com eles, oro com eles. Quero estar bem com todos. A 
turma das reuniões queria aumento dos 25 watts, que é pouco. Nas reuniões, 
eu dava risada. Primeiro você tira a carta para depois dirigir. As portas estão 
aqui estão abertas, mas nenhum vereador coloca os pés aqui, nem mesmo um 
ladrão. Puta vida! Estamos na frente do McDonald’s. Está com fome? Vai lá, 
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paga e come. [...]. Mas esse é o Brasil varonil cor de anil (Ademar 
Bertoldo). 103 

 
 
O radialista tem de custear a maioria das despesas da “Pérola da Serra” com os próprios 

recursos. 

Aqui o mínimo que cobramos é 60 paus [...]. Tenho propaganda, mas não entra 
muito dinheiro. Dá para as despesas. A turma fala: “ Ademar, vou fazer pelo 
seu esforço.” Não sou político, não gosto de alguns políticos daqui que não 
fazem “patavina” nenhuma. Não gosto de me encostar. Estou sempre na ativa. 
O valor da propaganda é barato, dá para qualquer um pagar. Não tem como 
cobrar muito caro do comércio. A turma de Ribeirão vai comprar fora, pois 
aqui é mais caro. São os amigos que me ajudam um pouco. Me preocupo 24 
horas por dia. Quando éramos dois na rádio pirata, tínhamos 100 propagandas, 
mas, no fim do mês, dava para pagar os prejuízos, mas a polícia levou todos 
os equipamentos (Ademar Bertoldo).  104 

 
 
Aos 74 anos de idade, Ademar Bertoldo não demonstra cansaço, revela que joga bola e 

realiza outras atividades físicas. É viúvo. Tem dois filhos e procura diariamente atrair a 

atenção da população e das autoridades locais para a “Pérola da Serra”, com o objetivo 

de melhorar as condições da estação. 

A maioria do pessoal da Câmara são meus amigos. O prefeito é corintiano, 
amigo dos meus filhos, tem fotos com eles. Mas em três anos, não veio 
nenhuma vez na rádio. Mandei carta e tudo (Ademar Bertoldo).  105 

 
 
A expectativa do radialista de uma melhora para as emissoras comunitárias nos últimos 

quatro governos era grande. Principalmente no caso de apoio para custos e melhor 

alcance. Neste sentido, uma esperança comum aos demais. 

 
 

Tínhamos uma expectativa em relação à entrada do PT no governo. Estamos 
frustrados. Não tem um que não esteja. Agora criaram uma norma em que os 
poderes públicos podem fazer propaganda: Câmara Municipal e Prefeitura. 
Mas, se eu for depender deles, fecho no dia seguinte. Consigo me manter 
porque tenho amigos, sou da cidade, procuro andar direito, ter uma vida limpa. 
A única coisa que maculou um pouco foi a rádio pirata. Mas ando de cabeça 

 
 

103 Entrevista concedida a este autor em 16/11/2015. 
 

104Entrevista concedida a este autor em 16/11/2015. 
105Entrevista concedida a este autor em 16/11/2015. 
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erguida, a rádio não tem dívidas, mas não temos sede própria. Fazia parte da 
ABRAÇO. [Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária]. A 
Erundina [Deputada Federal Luiza Erundina de Souza] esteve conosco, o Rui 
Falcão [Deputado Federal, presidente do Partido dos Trabalhadores], 
também. A Oboré [empresa prestadora de serviços que atua na comunicação 
popular] era do Serjão [Sérgio Gomes, diretor da Oboré], naquela época era 
menos política. Mas é tudo muita promessa. Rádio comunitária é tudo 
tranqueira na visão deles. Não fecho porque é um ideal meu. Ainda tenho mais 
dois anos de gestão (Ademar Bertoldo).106 

 
 
A situação da rádio comunitária “Pérola da Serra”, mesmo diante das dificuldades que o 

gestor Ademar Bertoldo expõe, é considerada privilegiada. Cumpre o ideal do radialista 

em interagir com o público que participa da programação via telefone e redes sociais e 

procura a emissora para divulgações diversas incluindo as ações locais. “Sem incentivo 

para a participação dos ouvintes não tem cidadania e essa é uma das linhas defendidas 

aqui e que seguimos a risca”, afirma a radialista Fernanda Aparecida de Souza Penerari, 

apresentadora da rádio. 

Na programação da “Pérola da Serra”, o destaque é musical em todos os horários. No 

entanto, essa atração é interrompida eventualmente com informativos, entrevistas, 

avisos/comunicados, solicitações de ouvintes, prestação de serviços, principalmente 

achados e perdidos incluindo coberturas de campeonatos de jogos de futebol de Ribeirão 

Pires. Da mesma forma os festejos do munícipio. Reuniões com radialistas comunitários 

da região do ABCD acontecem muitas vezes na sede da “Pérola da Serra” pelo hábito e 

força do relacionamento que Ademar Bertoldo mantém com os colegas de rádio e 

incentivo que oferece a estes para perseverança nos projetos radiofônico comunitários da 

região. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

106 Entrevista concedida a este autor em 16/11/2015. 
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4. Rio Grande da Serra 
 
 
 

Rio Grande da Serra é acolhedora, tem áreas verdes, a represa, bica de água, 

empresas, comércio e uma população participativa. 
 

(Nilson Alcântara, jornalista de Rio Grande da Serra) 
 

Mapa da cidade de Rio Grande da Serra, com indicação da rádio “Esplanada FM”, a única 

da emissora comunitária autorizada para funcionamento na cidade 
 
 
 

 

Ilustração exclusiva para esta pesquisa 
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4.1 Rádio comunitária “Esplanada FM” 
 

Não podemos anunciar grandes marcas. Então eles fazem 
isso que é para acabar mesmo com as rádios comunitárias. Já estou 

quase desistindo. 
 

(José Miguel Tartuci, coordenador da rádio comunitária 
“Esplanada FM”)107 

 
 
 
A estação de trem de Rio Grande da Serra, inaugurada no ano de 1867, é a última da linha 

10, “turquesa”, da CPTM, posterior à de Ribeirão Pires. De lá o trajeto até a rádio 

comunitária “Esplanada” pode ser feito a pé em quinze minutos no percurso. As duas 

estações têm semelhanças na arquitetura e na montagem das armações. Elas conservam 

os aspectos históricos. 

Estação de trem de Rio Grande da Serra 
 
 

 
 

Foto: Pedro Serico Vaz Filho 
 
 
 

 

107Os contatos com o coordenador da rádio “Esplanada FM” José Miguel Tartuci para a realização 
desta pesquisa coordenador da rádio “Pérola da Serra FM” em 18/02/2015, via telefone e 
posteriormente entrevista presencial no dia 21/01/2016. A checagem e outras atualizações foram 
efetuadas para oficialização de descrições no presente texto a partir do dia 20/12/2015. 
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A rádio “Esplanada”, da cidade de Rio Grande da Serra, conta somente com a atuação do 

diretor José Miguel Tartuci, numa sala (de propriedade do gestor da emissora) em 

conjunto comercial na Rua José Maria Figueiredo, 773, no Largo da Independência, 

região central da cidade. O acesso à rádio é por uma única entrada e a emissora é mantida 

com dificuldades. A programação é totalmente musical, sem a presença de voluntários e 

sem a possibilidade da participação de ouvintes, embora tenha tido períodos melhores, 

tanto que as paredes externas do pequeno edifício mantêm inscrições com o nome da 

rádio e a frequência (92.5 MHz). Contudo, o ano de 2016 inicia-se para a rádio 

“Esplanada” com novidades. Diante das dificuldades sofridas com custos e ausência de 

pessoal, a direção da emissora planejou uma parceria com um outro projeto denominado 

rádio “Alternativa”, uma emissora web gerida pelo jornalista Nilson Alcântara, que 

também teve atuação na “Esplanada”, em 1996, antes mesmo da emissora ter autorização 

para funcionamento. A pretensão do projeto é a de “oxigenar”, conforme afirma o 

jornalista a “Esplanada”, com inúmeros trabalhos para potencializar a rádio pelas mídias 

sociais e também um vínculo com o jornal “Gazeta São Paulo”, do município. “É uma 

forma de fortalecer a rádio Esplanada e unir forças com quem faz esse trabalho de 

comunicação com a população aqui da comunidade. Todo mundo aqui passa por 

dificuldade, mas se a gente tiver essa união vamos conseguir mostrar que somos capazes”, 

declara Nilson Alcântara. 

A autorização para funcionamento da rádio “Esplanda” foi atribuída no ano de 2002, 

porém com a frequência de número 92,5 MHz, por ter havido interferências na 87,5 MHz, 

frequência padrão de rádio comunitária, segundo o Ministério das Comunicações. O 

projeto da emissora teve início em 1990, antes da institucionalização da Lei 9.612/98. A 

frequência 92,5 pertencia à rádio “Scala”, concessionada em Santo André, mas transferida 

para São Paulo. Dessa forma, a referida frequência ficou vaga e esse foi o único canal 

disponível na época para a “Esplanada”, já que não era possível ao Ministério das 

Comunicações atribuir à emissora a frequência 87,5 (padrão) pela falta de espaço no 

espectro local, em virtude de problemas de interferência inclusive nos canais de televisão. 

“Ainda existem problemas, mesmo com a 92,5, mas, com a possibilidade do sistema 

digital que está por vir, esse problema poderá ser resolvido”, explica o coordenador da 

“Esplanada FM”, José Miguel Tartuci, de 75 anos, paulistano, descendente de árabes e 

formado  em  engenharia  civil.  Aposentado,  o  último  emprego  dele  foi  na  Encol 
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Engenharia, onde trabalhou durante 25 anos, na cidade de Goiânia. A inspiração para a 

atuação em rádio veio das antigas programações das rádios “Gazeta” (que durante os anos 

50 até início dos anos 60 tinha programação com músicas clássicas), “Eldorado” (com 

programação musical e de prestação de serviços, antes de torna-se rádio “Estadão”, em 

2011) e “Record” (até o ano de 1990, com variada programação musical, jornalística e 

esportiva). Assim, iniciou um projeto radiofônico comunitário em Rio Grande da Serra, 

no ano de 1988. No entanto, foi caracterizado como “pirata” por não ter permissão legal 

para levar a emissora ao ar. Em 1990, devido a uma denúncia, a emissora foi fechada pela 

Polícia Federal, com os equipamentos apreendidos e lacrados. “Entraram na emissora, 

revistaram gavetas, armários. Foi um horror”, revela Tartuci, que respondeu processo 

durante cinco anos e foi condenado “a carregar pedras nas costas”, como conta. Passou a 

prestar serviços comunitários diários, durante quatro horas seguidas, em instituições de 

assistência social/filantrópicas, em Rio Grande da Serra. Mesmo com a condenação, ele 

prosseguiu com o objetivo da legalização da emissora, somente obtida em 2002. As 

dificuldades, no entanto, continuaram, conforme desabafa o radialista: 

Quando a rádio era pirata, eu tinha mais anunciantes, pois podia dizer o nome 
de produtos,as promoções e os valores, como o quilo da batata, o preço da 
melancia do mercado. Com essa Lei 9.612, que é péssima, isso não é possível. 
O tal apoio para as rádios comunitárias que a legislação permite é só local. 
Não podemos anunciar grandes marcas. Então eles fazem isso que é para 
acabar mesmo com as rádios comunitárias. Já estou quase desistindo (José 
Miguel Tartuci)108 

 
A queixa de Tartuci é a mesma dos demais radialistas, uma vez que só podem contar com 

apoio cultural e têm custos com a manutenção da emissora, além de exibir os programas 

obrigatórios do governo, como “A Voz do Brasil” e informes políticos. “temos que fazer 

o pagamento como as rádios comerciais ao ECAD [Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição – direitos autorais de músicas]”. No caso de Tartuci, ele tem uma despesa a 

menos, pois a sede da emissora é de sua propriedade, “mas temos despesas e acham que 

em rádio comunitária tudo é de graça, tudo é voluntariado, mas não é”. A “Esplanada” já 

teve períodos melhores, revela, com mais participação da população. No período da 

pesquisa, a emissora dedicava a maior parte da programação à execução musical e à 

prestação de serviços. Diariamente, de segunda a sexta-feira,  das 8h às 10h,  o próprio 
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Tartuci apresenta o “Jornal da Esplanada”. Em seguida, a programação musical segue até 

ao meio-dia, com o nome “Deixa a Vida me Levar”, com espaço também aberto à 

participação do ouvinte, sob o comando do coordenador da emissora. Das 17h30 até às 

18h, o momento é religioso e variado. São músicas religiosas, católicas e evangélicas, 

com a oração “Ave Maria” e também a prece de “Cáritas”, espírita. 

 
 
 

Entrada da rádio “Esplanada FM”; aviso dos horários da emissora para visitantes 
 
 
 

  
 

Sede da “Esplanada FM” 
 

 

Fotos: Pedro Serico Vaz Filho 
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Muro da sete da Esplanada FM 
 

 
 

Foto: Pedro Serico Vaz Filho 
 
 
 
A desmotivação de Tartuci com a falta de perspectivas de apoio às rádios comunitárias 

quase levou o radialista à desistência da emissora, mas em busca de soluções iniciou uma 

parceria com outro profissional da região: o jornalista Nilson Alcântara que antes da 

legalização da rádio, foi um dos primeiros participantes da emissora. Ele era então 

estudante de Jornalismo (formado no ano de 2008 pela UNIABC). Atualmente é assessor 

da imprensa da prefeitura de Rio Grande da Serra e pesquisador da história da cidade e 

realiza reportagens na webtv “Alternativa”. 

Quando iniciei na rádio, o diretor, José Tartuci, se interessou pelo meu 
desenvolvimento e me convidou para ter um programa sobre a juventude da 
cidade, que era carente. Não havia internet. Quando entrei no estúdio, adorei. 
O programa era informativo, com uma linha de orientação para alunos e com 
musicais da MPB. Tudo em vinil e fitas. Não era uma rádio oficializada, e 
fiquei durante um ano (Nilson Alcântara)109 

 
 
 

 

109Os contatos com o jornalista Nilson Alcântara para a realização desta pesquisa ocorreram em 
19/02/2015, via telefone e posteriormente em entrevista presencial em 20/01/2016. A checagem 
e outras atualizações foram efetuadas para oficialização de descrições no presente texto a partir 
do dia 20/12/2015. 
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nível 

Represa Billings, em Rio Grande da Serra, com o reservatório de água abaixo do 

 

 
 

Foto: Pedro SericoVaz Filho 
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Para o projeto com a “Esplanada”, Nilson Alcântara resgatou o antigo trabalho de rádio 

“Alternativa” que colocou em prática no ano de 2002, após a participação na “Esplanada” 

que mesmo sem autorização do Ministério das Comunicações funcionou até 2004. “Na 

programação, dava espaço para igrejas católicas, evangélicas. O pessoal gravava um CD 

e a gente tocava sem cobrar. Trabalhava com apoio cultural. Tocava Hip hop, MPB, 

música clássica etc”, recorda. Na época, desconhecendo a legislação vigente, foi 

processado, e os equipamentos da rádio foram apreendidos pela ANATEL, com lacre na 

sede. 

Quebrei o lacre e coloquei a rádio no ar. Não poderia deixar meus apoiadores 
culturais de fora. Fui condenado a três anos e seis meses de prisão. Entrei com 
recurso e fui anistiado com a lei do Lula: Menor potencial ofensivo. Anexei 
todos os ofícios de prestação de serviços comunitários e consegui a anulação 
do processo pelo supremo. Veio uma carta precatória e, com o advogado, 
fomos à Polícia Federal. Não cheguei a ser detido e graças a Deus estou limpo 
(Nilson Alcântara).110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

110 Entrevista concedida a este autor em 20/01/2016. 



169 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credencial do jornalista Nilson Alcântara, emitida pela rádio comunitária “Esplanada” 
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Entre os novos projetos de Nilson Alcântara para a “Esplanada”, o foco é a possibilidade 

de rede ou transmissão via web, com a finalidade de torná-la mais ouvida e provocar 

maior participação do público. O jornalista imagina desenvolver na pauta questões 

relacionadas ao crescimento populacional de Rio Grande da Serra, incentivando a 

participação dos habitantes do município assim como explorar questões já notadas em 

outras cidades do ABCD, como a presença dos imigrantes africanos e haitianos, em menor 

escala que em Santo André, mas perceptível em Rio Grande da Serra também. Pretende 

tratar, ainda, dos assuntos ambientais no entorno da represa Billings, que diminuiu 

consideravelmente o volume de água por causa da crise hídrica vivida em São Paulo, do 

ano de 2014 para 2015: “Rio Grande da Serra é acolhedora, tem áreas verdes, a represa 

Billings, bica de água, empresas, comércio e uma população participativa”, afirma o 

jornalista Nilson Alcântara que, no ano de 2015, iniciou um projeto semelhante ao da 

rádio “Navegantes FM, de Diadema, de criar também um trabalho multimídia, 

envolvendo televisão e exploração da interatividade via mídias sociais. “Este sistema via 

internet facilita o nosso relacionamento com a população que gosta de participar, tem 

vontade, quer se expressar, exercer a cidadania e atuar nas diretrizes políticas. Nesse 

ponto, rádio comunitária integrada ao sistema NET terá eficiência”, defende Nilson 

Alcântara. “Os problemas ambientais são visíveis aqui, assim como os sociais, mas 

podemos crescer, porque toda a vez que algo de bom, de interesse comum é lançado, a 

população participa e faz a diferença”, completa. Como a sede da “Esplanada” é própria 

o interesse de Tartuci e Nilson Alcântara é a reanimação do espaço a partir de 2016 driblar 

toda e qualquer dificuldade, contando para tanto com a participação efetiva da população 

da cidade, mantendo a porta da 

emissora aberta “e claro os microfones também”, declara Nilson Alcântara”, que realiza 

experimentações com reportagens sobre a comunidade em áudio e vídeo em facebook. 
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CAPÍTULO 4 
 
São Bernardo do Campo epicentro de manifestações políticas, cidade do 

ABCD que abriga cinco rádios comunitárias e muitas histórias de 

enfrentamentos políticos 

 
 
A exclusividade deste capítulo para São Bernardo do Campo ocorre pelo fato desse 

município abrigar o maior número de emissoras comunitárias da região do ABCD 

Paulista. São cinco rádios desse segmento autorizadas pelo Ministério das Comunicações 

para funcionamento. Todas com históricos de enfrentamentos políticos e promoção da 

cidadania, instaladas na cidade que tornou-se mundialmente conhecida pelas 

manifestações por direitos trabalhistas no final do anos setenta e nos anos oitenta, 

principalmente os comícios sindicais ocorridos no estádio “1º. de Maio” inaugurado no 

emblemático ano de 1968, no dia 20 de agosto. O local também é conhecido como 

“Estádio de Vila Euclides”, por causa da localização no bairro homônimo. 

o estádio tem inegável importância histórica para a cidade e o país. No ano de 
1979 acolheu o episódio que o tornou nacionalmente conhecido: durante a 
maior greve do país, atraiu mais de 70 mil metalúrgicos do ABC e foi tomado 
pela polícia, que invadiu o local e os reprimiu. Na ocasião, revelava-se como 
líder aquele que, anos mais tarde, se tornaria um mito na política brasileira e 
chegaria à presidência do país com mais de 50 milhões de votos: Luiz Inácio 
Lula da Silva. Em 1980, mais de 100 mil trabalhadores estiveram no estádio 
na festa do Dia do Trabalhador (1º de Maio). Este episódio, somado às greves 
que ali ocorreram e as lutas que foram travadas e vencidas, deu nome ao 
Estádio (Dados da Secretaria Municipal de Turismo de São Bernardo do 
Campo.1 

 
 
 
O início desta pesquisa partiu inicialmente das questões de observação e depoimentos na 

cidade de São Bernardo do Campo e, mais precisamente, pela rádio comunitária “Paraty”, 

no bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. A emissora é dirigida por um dos 

líderes  comunitários  da  região,  metalúrgico  aposentado,  sindicalista  na  cidade  da 
 
 

 

1 Disponível em: http://www.turismosaobernardo.com.br/locais/ir/exibir/local=estadio-primeiro- 
de-maio. Acessado  em 15/01/2016). 

http://www.turismosaobernardo.com.br/locais/ir/exibir/local%3Destadio-primeiro-de-maio
http://www.turismosaobernardo.com.br/locais/ir/exibir/local%3Destadio-primeiro-de-maio
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categoria profissional a qual pertenceu por mais de trinta anos   e radialista, Antonio 

Eustáquio, mais conhecido como “Tonhão”. 

 
 

1 São Bernardo do Campo 
 

A cidade de São Bernardo do Campo pode economizar, em vez de gastar dinheiro com 
publicidade nas rádios grandes. Pelo menos um por cento daquela fatia que eles pagam para a 
“Globo” e a rádio “Nativa FM”, que paguem para as rádios comunitárias, que somos nós que 

divulgamos tudo da cidade. 
 

(Coordenador da rádio comunitária “Nova Riacho FM” Ademir Rocha). 
 
 

Mapa  da  cidade  de  São  Bernardo  do  Campo  com  indicação  das  rádios  comunitárias  por 
localização em bairros 

 
 
 

 
Ilustração exclusiva para esta pesquisa. 
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Tonhão indicou as demais emissoras comunitárias do ABDC e esboçou o perfil de cada 

uma delas, iniciando pelos históricos das rádios comunitárias da cidade de São Bernardo 

do Campo, que conta com uma população de 765.463 habitantes, registrada pelo IBGE, 

no censo do ano de 2010, com estimativa do referido órgão de pesquisa para uma 

população de 811.489 habitantes para o ano de 2014, sendo ela a maior cidade do Grande 

ABCD. O território é de 407,1 km2 de extensão. Nesse município, não consta registro de 

nenhuma emissora de rádio comercial (no período de apuração da presente pesquisa, entre 

os anos de 2014 e 2016). Na cidade as cinco estações de rádios comunitárias estão 

denominadas e descritas a seguir pela ordem alfabética pelo nome de cada uma delas: 

“Lírio dos Vales”, “Nova Riacho”, “Paraty”, “Princesa” e “Represa”, separadas por 

bairros distantes uns dos outros, conforme a ilustração acima do mapa do município. 

 
 
 
Rádio comunitária “Lírio dos Vales” 

 
 
 

Hoje a “Lírio dos Vales FM” tem como missão e visão levar informações para a população, 
além disso, ser um canal interativo, no qual a comunidade pode participar diretamente. 

 
(coordenador da rádio comunitária “Lírio dos Vales”, José Valdo Alves Moreira) 

 
 
 
 
 
 
Na descrição das cinco emissoras comunitárias de São Bernardo do Campo, pela 

denominação por ordem alfabética, a primeira é a rádio “Lírio dos Vales”, localizada na 

Rua Lago do Sapucaiá, 140, Jardim do Lago. A coordenação da emissora é do aposentado 

em metalurgia José Valdo Alves Moreira, de 51 anos, que denominou a rádio inspirado 

pelo capítulo dois do versículo um da Bíblia (“Cantares de Salomão” – Eu sou a rosa de 

Sarom, o lírio dos vales). Moreira, evangélico, aposentado, trabalha como autônomo na 

venda de cosméticos e perfumes, para complementar a renda e também as despesas da 

“Lírio dos Vales”, que considera sua segunda casa. Nascido na cidade de Pavão, no estado 

de Minas Gerais, está radicado em São Bernardo do Campo desde 1986; mantém na fala 

o sotaque característico da terra natal, a simplicidade, a informalidade e a espontaneidade 

ao expressar-se. Assim, revela que migrou para trabalhar como metalúrgico na fábrica 



174 
 

 
Brastemp2, onde atuou como lixador e pintor na fabricação de geladeiras durante vinte e 

um anos, até o ano de 2007. “Eu vim para atuar nessa função, mas sempre quis ser 

radialista. Em Minas, eu ouvia muito a música sertaneja e forró, e sonhava em ser 

locutor"3. 

Coordenador da rádio comunitária “Lírio dos Vales FM”, José Valdo Moreira 
 

 
 

Radialista José Valdo,  na entrada da rádio comunitária “Lírio dos Vales” 
 
 

 
Foto: Pedro Serico Vaz Filho 

 
 
 
 

 

2Brastemp, fabricante de eletrodomésticos, fundada no ano de 1954 na cidade de São Bernardo do Campo, 
estado de São Paulo, pela indústria Brasmotor,  com sede na cidade paulista de Rio Claro. 
3Os contatos com o coordenador da rádio “Lírio  dos Vales FM”, José Valdo Alves Moreira, para a 
realização desta pesquisa ocorreram em 15/01/2015, via telefone e em 15/02/2015 e 10/01/2015. A 
checagem e outras atualizações foram efetuadas para oficialização de descrições no presente texto a partir 
do dia 20/12/2015. Entrevista concedida a este autor em 15/02/2015. 
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Como ex-metalúrgico sindicalizado, Moreira conta de sua participação em movimentos 

sindicais em 21 de profissão (1986 e 2006), incluindo a atuação presencial ao lado do ex- 

presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, em ações de reivindicações 

trabalhistas em metalúrgicas da região do ABCD. Recorda a imagem do citado político 

em discursos sobre palanques em carros de som. Moreira, como os demais gestores das 

rádios comunitárias, revela significativo envolvimento político. Entre as lembranças 

desse período e o momento presente, o radialista lamenta a falta de apoio às rádios 

comunitárias e concorda com os demais radialistas desse segmento, no tocante às suas 

expectativas sobre o atual governo que teve base política no território da região do Grande 

ABCD Paulista. No entanto, Moreira tem a percepção de que mudanças de melhorias para 

as rádios comunitárias seriam remotas, em virtude de serem as emissoras comerciais 

totalmente apoiadas pelo Estado. 

Moreira seguiu a motivação de difundir a religiosidade pelas ondas do rádio. Com tal 

objetivo, fundou a emissora com sede pertencente à Associação Comunitária Lírio dos 

Vales, também de iniciativa dele. Antes, a emissora funcionou durante 11 anos sem a 

autorização imposta pelo Estado. Ele revela que, no período, chegou a ser denunciado de 

forma anônima e preso pela Polícia Federal: 

Fui algemado e preso no ano de 2008, na rua, por policiais à paisana, quando 
me dirigia de carro para a minha casa. Deram uma fechada no meu veículo, 
me chamaram pelo nome, pediram para eu descer, solicitaram os meus 
documentos. Eles se apresentaram, me conduziram para a delegacia. Lá me 
algemaram, exigiram o endereço da rádio, e seguimos para o local. Eu fiquei 
das 11h da manhã até às 20h horas algemado, esperando um perito. Eles 
retiraram todos os equipamentos da rádio e nunca mais devolveram. Da rádio 
voltamos para a delegacia. Eu fiquei com esse processo (José Valdo Moreira).4 

 
O processo sofrido por Moreira está registrado no Fórum do bairro de Rudge Ramos, em 

São Bernardo do Campo, onde consta a condenação atribuída a ele no valor de sete 

salários mínimos e mais dois anos de serviços comunitários. A denúncia à qual o radialista 

se refere, anônima, ocorreu pela placa de seu automóvel. Após sua prisão e a apreensão 

dos equipamentos da rádio, houve a soltura do radialista na mesma data. O advogado de 

defesa constituído por ele pertencia ao Estado, pelo fato de Moreira não ter condições 

financeiras  para  contratar  um  profissional  particular.  Um  de  seus  objetivos  é  o 
 
 

 

4Entrevista concedida a este autor em 15/02/2015. 
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parcelamento da dívida, ou recurso de anistia dessa e também uma indenização por danos 

morais e materiais sofridos pela prisão com utilização de algemas e horas em poder dos 

policiais, o que Moreira chama de “terror”, além de outras humilhações que declara ter 

sofrido. 

Mesmo passando pela situação detalhada, ele seguiu no intuito de permanecer com o 

projeto de funcionamento da rádio, estudando mais detalhadamente os trâmites para sua 

regulamentação. Em documentação apresentada para esta pesquisa, a data de 

licenciamento da rádio pelo Ministério das Comunicações é 01/12/2010. A 

regulamentação veio por intermédio do apoio do Fórum das Rádios Comunitárias, 

instalado na cidade de São Paulo, sob a coordenação do professor doutor em comunicação 

social José Carlos Rocha5. Ele auxiliou no preenchimento da documentação exigida para 

a regulamentação e no envio ao Ministério das Comunicações, que autorizou o 

funcionamento da emissora quatro anos após a requisição. A rádio comunitária “Lírio dos 

Vales”, pela legislação vigente para semelhante segmento de radiodifusão (Lei 9.612/98), 

atinge um raio de 1,5 km de distância da sede da emissora. Ela é potencializada pelo site  

http://www.liriodosvalesfm.com.br, que tem na home page o seguinte texto descrito por 

Moreira: 

Meu nome é José Valdo Alves Moreira, presidente da rádio “Lírio dos Vales 
87.5 FM”. Tudo começou quando eu estava em casa, procurando uma boa 
estação de rádio, uma boa música para ouvir, no entanto procurei nas ondas 
sonoras, mas não encontrei, foi quando surgiu a curiosidade em saber mais 
das emissoras de radiodifusão. A partir desse dia, comecei a pesquisar sobre 
o assunto, suas funcionalidades e a proposta de ajudar a comunidade com 
informações sérias e concretas. Na fase inicial do projeto, foi muito difícil, 
pois o custo dos equipamentos era muito alto e o processo de autorização tinha 
muita burocracia acerca da documentação e outorga. Fiquei mais de onze anos 
com a emissora no ar, sempre mudando de local, para fugir das fiscalizações 
vigentes na época. Com o passar do tempo, busquei meios para a 
regularização, para a qual tive como apoio principal o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que tinha diretrizes que 
possibilitavam um andamento contínuo e facilitavam a tomada de decisão. 
Hoje, a “Lírio dos Vales FM” tem como missão e visão levar informações 
para a população, além disso, ser um canal interativo, no qual a comunidade 
pode participar diretamente (José Valdo Alves Moreira )6. 

 
 
 

 

5 José Carlos Rocha é coordenador do Fórum pela Democratização da Comunicação,  localizado na 
cidade de São Paulo. 

 
6http://www.liriodosvalesfm.com.br. Acessado em diversas datas a partir de 16/07/2014 até 15/08/2015. 

http://www.liriodosvalesfm.com.br/
http://www.liriodosvalesfm.com.br/
http://www.liriodosvalesfm.com.br/
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Documento de licença para funcionamento da rádio comunitária “Lírio dos Vales FM”, emitido 
pela Secretaria de Serviços de Estação de Radiodifusão Comunitária, do Ministério das 
Comunicações, datado de 01/12/2010 

 
 
 

 
 
 
 

A “Lírio dos Vales” funciona em imóvel alugado, de aproximadamente 40 m2. O valor 

mensal do aluguel é R$1.700,00 (um mil e setecentos reais). Trata-se de uma construção 

simples, com uma estreita porta de ferro de pintura desgastada, com pichações e parte de 

alvenaria exposta (fotos na seção de anexos). A antena da emissora, de trinta metros de 

altura e um metro e vinte de largura (na base, de formato triangular), é avistada à distância 

e fica localizada na parte superior da referida sede. Esse fator eleva o preço do aluguel 

que, pelas dependências internas da rádio, seria somente de R$400,00 (quatrocentos 

reais), mas, com a lotação da antena, esse valor sofre um acréscimo de R$1.300,00 (um 

mil e trezentos reais), resultando no custo total de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais). 

A entrada do imóvel de acesso para os estúdios da “Lírio dos Vales” e demais 

dependências (cozinha e dois banheiros) é seguida por uma escada, não oferecendo 

acessibilidade fácil às pessoas. A emissora conta com dois estúdios bem equipados e 

modernos, assim como os revestimentos. O ambiente revela organização e boa recepção 

para quem visita o local. 

As despesas da emissora são custeadas por Moreira, que também realiza rateio e 

arrecadações entre colaboradores e voluntários da referida estação radiofônica, uma vez 

que os poucos apoios comerciais que a rádio recebe não cobrem o orçamento mensal, 

como pagamento das taxas de luz, água e o próprio aluguel do imóvel. A aquisição de 
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equipamentos também passa por esse sistema de contribuição voluntária, mas a emissora 

contou com o apoio financeiro do sindicato dos metalúrgicos local, na época da formação 

da rádio para as compras. Outros apoios são de parte do comércio próximo à emissora. 

 
 

Logotipo da rádio “Lírio dos Vales” 
 

 
 

Entre os trabalhos com foco em cidadania, a rádio comunitária “Lírio dos Vales” exibe 

spots e mensagens relacionadas à prevenção de doenças e realiza campanhas para doação 

de sangue. A emissora promove integração entre os ouvintes, sobretudo nas solicitações 

realizadas por eles quanto às necessidades materiais. Entre essas, as de doações para quem 

recorre com pedidos diversos como cadeiras de rodas ou até arrecadação de valores para 

passagens interestaduais (a quem deseja retornar à terra natal). São realizados ainda na 

“Lírio dos Vales” anúncios de eventos locais (festas abertas ao público e outras ações 

culturais), denúncias e reivindicações sobre questões referentes aos descasos para com o 

meio ambiente local e falta de saneamento básico. Moreira explica que, em ação com os 

moradores locais, passa por enfrentamentos em situações junto ao poder público: 

Estamos trabalhando junto à prefeitura e à Sabesp, pois as moradias aqui da 
região não possuem escrituras e nem saneamento básico. Isso pelo fato de 
estamos numa região de mananciais, próximo à represa Billings (José Valdo 
Alves Moreira).7 

 
Embora com significativa parcela da programação destinada à produção musical 

evangélica, a “Lírio dos Vales” realiza também a execução de outros ritmos musicais 

como o sertanejo, o forró e outros de segmentos populares. Na grade de programação, 

assim como nas execuções musicais,  é percebida a linha editorial da estação, com foco 
 

 

7 Entrevista concedida a este autor em 15/02/2015. 
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na religião evangélica, da qual constam mensagens de evangelização e aconselhamento 

para ouvintes que expõem problemas no ar, via telefonema. Nessa linha, tratam de temas 

de libertação de vícios como drogas. O mesmo ocorre na home page da emissora 

(http://www.liriodosvalesfm.com.br) com reprodução de noticiário do segmento gospel, 

como o site http://artigos.gospelprime.com.br. Dele são reproduzidos artigos do site 

gospel intitulado “Gospel Prime” das seguintes seções:   “acervo de artigos cristãos”, 

“estudos  bíblicos”  e  “vídeos  gospel”.  Dessas  reproduções  constam  artigos  como  o 

ilustrado abaixo sob o título “Ideologia de gênero, Teologia da Missão Integral, holofotes 

e enganações da “homofobia”, que trata de questão contrária à homossexualidade, com o 

mencionado site gospel utilizando o termo “homossexualismo8”, para referir-se ao tema. 

 
A Igreja Batista da Lagoinha, que tem enorme potencial espiritual, está se 
vendendo barato para a Teologia da Missão Integral, que fatalmente leva a  
uma abertura à Teologia Gay. O Movimento Cores, ligado à Igreja da 
Lagoinha, esteve presente na 18ª Parada LGBT em BeloHorizonte, MG, 
realizada em 19 de julho de 2015. O objetivo do grupo era falar sobre o amor 
de Cristo para os homossexuais.“O Movimento Cores não podia ficar de fora, 
por amar cada um que estava ali e, principalmente, por amar a nossa missão 
de falar de Jesus para toda a comunidade LGBT. Missão dada é missão 
cumprida!”disse Priscila Coelho, idealizadora do projeto. “A gente foi, sem 
preconceito, levar o amor de Jesus”, disse Priscila. “Eles entenderam que era 
um movimento cristão, mas que não era para julgá-los. […] A gente foi para 
falar a eles que Jesus os ama.” Até esse ponto, nada de errado com a missão 
deles. Perfeito. Entretanto, embora o site da Igreja da Lagoinha dissesse que o 
Movimento Cores levou mensagens como “Jesus ama todos,” “Você não está 
sozinho” e “Jesus morreu por todos,” o destaque nas fotos e nas mensagens 
ficou, estranhamente, para “Jesus cura a homofobia,” que não é um recado 
para os homossexuais e não tem absolutamente nada a ver com evangelismo. 
Esse recado é para quem se opõe ao homossexualismo, especialmente às 
campanhas para impor a agenda gay nas crianças e famílias. O termo “Jesus 
Cura a Homofobia” não é uma invenção da Igreja da Lagoinha. Foi criado 
pelo pastor batista José Barbosa Junior, que é ligado à Teologia da Missão 
Integral (TMI).9 

 
 
 
 
 

 

8Em 1993 é que o homossexualismo deixou de integrar a Classificação Internacional de Doenças n.10, 
sendo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a considerar a homossexualidade algo inerente 
à sexualidade humana, bem como a heterossexualidade. Convém mencionar que o sufixo “ismo” significa 
doenças, enquanto o sufixo “dade” está relacionado ao modo de ser. VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. 
Manual da Homoafetividade. Da possibilidade jurídica do casamento civil, da união estável e da adoção 
por casais homoafetivos. São Paulo: Método, 2008, p. 92. e DIETER, Cristina Ternes. As raízes históricas 
da homossexualidade, os avanços no campo jurídico e o prisma constitucional, p. 06. 
9 Disponível em (http://www.liriodosvalesfm.com.br. Acessado em 15/12/2015. 

http://artigos.gospelprime.com.br/
http://juliosevero.blogspot.com/2015/05/viadagens-teologicas-ambiente-da.html
http://juliosevero.blogspot.com/2015/05/viadagens-teologicas-ambiente-da.html
http://juliosevero.blogspot.com/2015/05/viadagens-teologicas-ambiente-da.html
https://archive.is/hXhzq
http://www.liriodosvalesfm.com.br/
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Antena da rádio “Lírio dos Vales” 
 

 
 

Foto: Pedro Serico Vaz Filho 
 
 
 

A página do Facebook da “Lírio dos Vales”, 

https://www.facebook.com/radioliriosdosvales, também se destaca pela temática 

religiosa evangélica em todas as postagens. Na grade de programação da rádio, dois 

programas seguem o gênero religioso, com duas horas de duração cada. Da meia-noite às 

2h da manhã, todos os dias, o programa “Madrugada com Deus” é apresentado pelo 

próprio presidente da rádio, José Valdo Alves Moreira. A outra atração religiosa vai ao 

ar de segunda a sexta-feira, das 10h da manhã ao meio-dia, com o apresentador Edson 

Nascimento, que também comanda o radiojornal com o título “Jornal da Comunidade”, 

em exibição diária, do meio-dia às 13h horas. O noticioso “Voz do Brasil”10, do governo 

federal, é exibido sempre no horário oficial deste noticiário, às 19h. Em outros horários, 

a rádio exibe programas variados: musicais dos ritmos sertanejos e músicas evangélicas. 

Em todos os programas, são percebidas as participações de ouvintes, via telefone. A 

madrugada da emissora é musical, com programação intitulada “Só as melhores”. Os 

períodos da manhã, da tarde e da noite também têm musical, intitulado nos três horários 
 

 

10A “Voz do Brasil” está no ar desde 1935. O objetivo é levar informação aos cidadãos dos mais distantes 
pontos do país. O programa tem uma hora de duração. Os primeiros 25 minutos são produzidos pela EBC 
Serviços e levam aos cidadãos as notícias, de seu interesse, sobre o Poder executivo. Os demais 35 minutos 
são divididos e de responsabilidade dos Poderes Judiciário e Legislativo. 

https://www.facebook.com/radioliriosdosvales
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como “A Voz da Comunidade”, com a participação eventual de ouvintes. Entre esses 

horários, a apresentadora e cantora evangélica Keila Alves comanda de segunda a sexta- 

feira, do meio-dia às 13h, o programa “É hoje”, com músicas, informações diversas e a 

participação de ouvintes via fone. 

 
 
 
Rádio comunitária “Nova Riacho FM” 

 
O que a gente quer é que o Governo Federal tivesse uma verba para rádio comunitária para 

podermos nos estruturar melhor. Hoje, se eu tiver um problema na minha torre de antena, não 

tenho verba para fazer manutenção. 
 

(coordenador da rádio Nova Riacho FM, Ademir Rocha) 
 
 
 

Do bairro Jardim do Lago, onde está sediada a “Lírio dos Vales”, são percorridos 20 km 

rumo à rádio comunitária “Nova Riacho”, no bairro Riacho Grande, também em São 

Bernardo do Campo. Está localizada na Rua Fortunato Benevenuto Finco, 159, em 

condomínio térreo, entre casas residenciais. Pelas ruas de acesso à emissora, pode-se 

avistar a represa Billings assim como o comércio local, caracterizado por artigos e 

equipamentos para pesca. 

A indicação do endereço para quem visita a rádio pela primeira vez é feita por moradores 

e comerciantes. No caso, mesmo nos quarteirões mais distantes da sede, que possui 

fachada com muros altos nas cores verde e amarela, que fixam um largo portão azul para 

entrada de automóveis. Na calçada, a presença de cachorros e crianças brincando. 

A casa que abriga a rádio é alugada pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais) mensais, 

pagos com recursos de apoiadores da emissora, arrecadados pelo diretor da rádio, Ademir 

Rocha, de 52 anos de idade. A locação tem revestimento moderno e revela reforma 

recente, também no interior. O indicativo de que no local funciona uma estação 

radiofônica é a antena, com altura de trinta metros, instalada no quintal. Por uma porta 

encostada, chega-se a dois estúdios, um de gravação e outro de apresentação ao vivo dos 

programas. Essa passagem já revela uma recepção informal, com Ademir Rocha, também 

locutor, dividindo a atenção do microfone de uma programação musical em ritmo de 

forró, com quem se apresenta para visitar ou conhecer a “Nova Riacho FM”. Ele é nascido 
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no estado de Pernambuco, na cidade de Recife, e vive em São Bernardo do Campo, desde 

o ano de 1985. 

No início, a opção profissional do radialista era a de viver na cidade de São Paulo e tentar 

novos desafios para melhorar a condição de vida. Chegou a viver em outros países da 

América Latina, como Argentina, Paraguai e Uruguai, mas identificou-se com o ABCD. 

Foi em São Bernardo do Campo, no ano de 1993, que realizou o sonho de ser radialista 

como locutor na rádio comunitária “Princesa FM”. Na época, a emissora não possuía a 

autorização do Ministério das Comunicações para funcionamento (abaixo histórico da 

“Princesa FM”, de São Bernardo do Campo). 

O objetivo de Ademir Rocha era trabalhar em emissora FM comercial, mas encontrou 

obstáculo por causa da escolaridade, pois cursou até o ensino fundamental: “É difícil 

chegar em uma rádio oficial porque tem de ter estudo e a oportunidade apareceu de 

trabalhar em rádio não legalizada”11. O radialista também atuou na rádio comunitária 

“Pérola da Serra”, na cidade de Ribeirão Pires, no ABCD (neste capítulo, abaixo 

referências do histórico desta emissora). “Cheguei a trabalhar com rádio pirata e tive um 

prejuízo de vinte e cinco mil reais, quando a polícia me autuou e paguei mais seis mil 

reais para a advogada”12. 

Com fala espontânea, sotaque nordestino, não escondendo a emoção e o orgulho de estar 

à frente da emissora, Ademir Rocha revela humildade e demonstra conhecimento do 

universo radiofônico no Brasil, ao analisar o quadro das rádios comunitárias brasileiras: 

 
A rádio comunitária é um estouro no Brasil inteiro, mas é uma dificuldade 
muito grande. Não podemos divulgar o comércio como as comerciais fazem, 
que informam tudo dos patrocinadores, como o nome de produtos, o preço, 
os estabelecimentos etc. Na rádio comunitária, nós prestamos um grande 
serviço para a população. Então a dificuldade é muito grande. Muitos ainda 
acham que a rádio comunitária é pirata. Tem gente que até tem medo de chegar 
perto. Não sabem que é uma rádio oficial com todas as documentações em dia, 
com todos os impostos pagos. O que a gente quer é que o Governo Federal 
tivesse uma verba para rádio comunitária para podermos nos estruturar 
melhor. Hoje, se eu tiver um problema na minha torre de antena, não tenho 
verba para fazer manutenção. Esse espaço aqui da rádio comunitária “Riacho 
Grande” foi eu quem fiz, com o meu esforço, com dinheiro que tiro do meu 

 
 

11Os contatos com o coordenador da rádio Ademir Rocha, da “Nova Riacho FM”, para a realização desta 
pesquisa ocorreram em 18/12/2014, via telefone. A checagem e outras atualizações foram efetuadas para 
oficialização de descrições no presente texto a partir do dia 20/12/2015. 
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bolso, pra tudo isso aqui. A rádio comunitária foi o único espaço que sobrou 
para a classe baixa. Para chegar em uma classe grande é muito difícil. Eu fico 
olhando essas pessoas que passaram pela rádio pirata, como o Ratinho, e hoje 
estão na televisão. Aí vejo que muita gente passou por rádio pirata. Nós temos 
que trabalhar para se manter dia a dia. Tem que gostar muito do que faz. Aqui 
às vezes tem gente que quer trabalhar na rádio, mas não temos verba para 
pagar um salário. Na rádio comercial, cada palavra dita é paga. Aqui se 
divulga tudo de graça. Para atender a população, fazemos uma grande 
prestação de serviços. Pedimos cadeira de rodas, material de construção, 
anunciamos pessoas desaparecidas, documentos perdidos. Tudo! (Ademir 
Rocha).13 

Assim como a rádio comunitária “Lírio dos Vales”, a “Nova Riacho” também passou por 

um período de funcionamento sem autorização do Ministério das Comunicações. Foram 

dois anos em tal situação. Da época de solicitação de regularização até a conclusão desta, 

Ademir Rocha, criador do projeto da emissora e requerente da documentação junto ao 

citado órgão público, aguardou quatro anos para a formalização em 09/12/2011. “O 

sindicato dos metalúrgicos no ajudou a colocar a rádio no ar. Assim que recebi a outorga, 

comprei o transmissor e fiquei pagando as prestações . Os microfones também tirei do 

meu bolso”14.  Um dos poucos apoiadores da emissora é um depósito de construção. 

A polícia já veio aqui mesmo quando a rádio estava legalizada. A última vez 
que eles vieram chegaram a nos autuar. Eu então mostrei a documentação. 
Eles alegaram que tinham recebido uma denúncia anônima. Mesmo com a 
documentação em dia, tive de ir à delegacia prestar declaração. Depois, nunca 
mais vieram. A rádio grande diz que o transmissor da rádio pirata derruba 
avião, mas é mentira, porque a escala da rádio pirata não é de rádio amador. 
No rádio amador, se consegue falar daqui até a Amazônia ou em outro país. 
O transmissor de rádio pirata não tem esse poder. Portanto a rádio pirata é um 
bode expiatório porque a rádio pirata não paga imposto. Quando se está 
legalizado, se sofre todas as represálias e ainda tem de pagar imposto (Ademir 
Rocha).15 

A maior parte das despesas da emissora é custeada pelo próprio Ademir Rocha que, além 

do trabalho na rádio, também é mecânico de automóveis. Os outros locutores voluntários 

da rádio auxiliam no pagamento de taxas de luz e água. Com determinação, ele afirma 

que  exerce o radialismo por gostar e não por dinheiro. Durante a programação, quando 
 
 
 

 

13Os contatos com o coordenador da rádio Ademir Rocha, da “Nova Riacho FM”, para a realização desta 
pesquisa ocorreram em 18/12/2014, 15/03/2015, presencialmente e 23/12/2015 via telefone. A checagem 
e outras atualizações foram efetuadas para oficialização de descrições no presente texto a partir do dia 
20/12/2015. 

 
15 Entrevista concedida a este autor em 15/03/2015. 
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está à frente do microfone, costuma pronunciar a seguinte frase: “Eu sou Ademir Rocha, 

eu faço aquilo que gosto e gosto daquilo que faço. Por isso que eu sou feliz”. 

Aos sábados, o radialista trabalha como mecânico no período da manhã, encerrando o 

expediente de 6h ao meio-dia. Meia hora depois, já está na rádio comunitária “Nova 

Riacho”, em programação ao vivo, que realiza durante três horas seguidas. No domingo, 

a jornada na rádio é a mesma. 

Eu gosto, eu me sinto bem aqui. A rádio me faz ficar mais jovem. Eu trabalho 
na empresa e ainda faço bico. Minha mulher fica brava, mas é melhor eu estar 
aqui do que estar na porta de um boteco ou com outra (Ademir Rocha).16 

Além de Ademir Rocha, a rádio conta com mais quatro integrantes na locução, em 

atividade voluntária. Eles também auxiliam o diretor da emissora nas despesas mensais 

(Eder Siqueira, Odete Pereira, Palito do Nordeste, Nando Coelho). Entre músicas dos 

ritmos sertanejo e forró, prestação de serviços e programas religiosos, também constam 

na grade da estação: um programa da doutrina espírita (diário, das 22h à meia-noite) e 

outro evangélico (diário, das 8h às 10h da manhã). “Está na legislação a possibilidade de 

abrir na rádio comunitária para programas religiosos”. A apresentação evangélica na rádio 

faz parte de uma parceira de Ademir Rocha com o proprietário do terreno, no qual se 

localiza a emissora. O senhorio cede o espaço para a instalação da antena da rádio, em 

troca da realização do programa religioso de duas horas diárias. 

Tocamos também os artistas da região e, quando precisamos deles para fazer 
um evento para a rádio, eles não cobram. Uma rádio comercial chegou a 
cobrar R$9.000,00 de artistas daqui, só para tocar a música deles. Eu digo 
“Não, meus amigos, aqui nós tocamos de graça”. Também temos espaço para 
quase todos os ritmos, menos o funk ou apologia ao crime. Eu sou contra essas 
letras do cara metendo o cacete na mulher e ela dançando. Eu não concordo 
(Ademir Rocha). 17 

Nas reflexões sobre a falta de auxílio do governo às rádios comunitárias, Ademir Rocha 

lamenta, mas ao mesmo tempo não dirige críticas ao partido da situação (PT) e nem à 

presidência da República das últimas quatro gestões, a partir do ano de 2003. Em fala 

fragmentada, espontânea, mas cuidadosa, Ademir Rocha se expressa referindo-se ao 

governo: 
 
 
 

 

16 Entrevista concedida a este autor em 15/03/2015. 
17 Entrevista concedida a este autor em 15/03/2015. 
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Eu não posso criticar o governo do PT, mas o secretário de comunicação não 
nos ajuda... O deputado federal do PT, Vicentinho, Vicente Paulo da Silva, 18 

entra ao vivo de Brasília, o pessoal da área saúde do governo também entra ao 
vivo aqui na “Riacho Grande”, e eu nunca pedi uma moeda para eles. O 
trabalho que eu faço é prestar serviço para a comunidade... Eu não posso falar 
mal do governo... Não temos ajuda de ninguém... A prefeitura é do PT, mas 
eles não ajudam porque a Lei não permite... A nossa cultura vem de baixo e 
temos de insistir na educação, porque a educação é o caminho de tudo... e o 
nosso governo estadual vai e me corta a verba da escola estadual, isso para 
mim é um crime... Nós não temos ajuda do governo federal nem estadual e 
nem municipal... Quem apoia a rádio aqui é depósito de construções Riacho 
Grande, parceiro que tem quatro lojas e ainda ajuda as crianças no fim do ano 
e um time de futebol e paga o aluguel da rádio... a prefeitura tem de ter um 
mecanismo de dar um por cento para rádio comunitária, mas eles não dão. O 
que eu queria é que o governo olhasse para nós e ajudasse na nossa 
manutenção. Aqui tem o salitre do mar que corrói a torre da rádio. Ela pode 
cair com esta corrosão. Nós não temos apoio da grande sociedade. Para o 
povão nós somos ótimos. Por exemplo, a rádio “Nativa” fala do Riacho 
Grande? Não fala, mas nós aqui falamos de todos os bairros. Nós falamos de 
todo mundo. Nas rádios grandes, não tem isso. Nós gostamos de fazer rádio. 
Temos prazer de fazer (Ademir Rocha).19 

A potência da rádio comunitária segue as normas estabelecidas por lei, com vinte e cinco 

watts. O raio de distância atingido pela emissora é de seis quilômetros. 

Porque estou em área de mato e de água. Nesse distrito, Riacho Grande, só 
tem esta rádio e a minha audiência está em torno de vinte e cinco a trinta mil 
pessoas. A população participa de várias formas, temos acesso até do Japão e 
de Portugal. A internet nos ajuda muito, com o nosso site montado por um 
voluntário, mas pagamos o administrador (Ademir Rocha).20 

O endereço do site da rádio é: http://www.radionovariacho.com.br. Ele divulga a seguinte 

programação: de segunda à sexta-feira, a emissora insere na grade os programas: das 5h 

às 7h da manhã, “Amanhecer na roça”, com exibição de músicas caipiras. Na sequência, 

das 7h às 9h30, o programa musical “Arrastão Sertanejo”. Das 9h30 às 11h30, “Manhã 

musical”, com vários ritmos, destacando o sertanejo. Às 11h30, vai ao ar o radiojornal 
 
 

 

 

18Vicente Paulo da Silva, conhecido como Vicentinho, é advogado, atuou como metalúrgico na região 
do ABC e líder sindical dessa categoria. É filiado ao Partido dos Trabalhadores desde o ano de 1981, 
tendo atuação como deputado e também senador pelo mencionado partido. Foi também presidente da 
Central Única dos Trabalhadores. 

 
19 Entrevista concedida a este autor em 15/03/2015. 
20 Entrevista concedida a este autor em 15/03/2015. 

http://www.radionovariacho.com.br/
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“ABCD Maior”. Ao meio-dia e meia, o diretor da emissora, Ademir Rocha, comanda a 

programação musical, com ritmos sertanejo e forró. Às 13h, “Bom Demais”, com ritmos 

variados, até às 15h30, quando se inicia o programa “Rodeio e Viola” (músicas de rodeio). 

Na sequência, às 17h30, o programa “Lembrança de nossa terra”, com músicas antigas. 

Às19h, é exibido o radiojornal a “ Voz do Brasil”, noticioso do governo federal. Das 20h 

às 22h, vai ao ar uma programação religiosa evangélica. Em seguida, musical variado. 

Toda quarta-feira, das 22h à meia-noite, a emissora veicula programação religiosa 

evangélica. 

Aos sábados, das 6h30 às 9h da manhã, é veiculado o programa “Arrastão do Forró”. Das 

9h ao meio-dia, o programa musical “O Melhor do Brega”. Do meio-dia às 15h, musical 

variado. Às 15h, programação religiosa evangélica. Às 17h, programa “Comunidade em 

foco”, com temas variados sobre a comunidade local. 

Aos domingos, a emissora exibe, das 6h30 às 9h da manhã, o programa “Amor 

Sertanejo”. Das 9h ao meio-dia, programação musical e transmissão ao vivo de missa da 

Igreja Nossa Senhora Aparecida. Ao meio-dia, musical de ritmos variados. Das 15h às 

20h, programação religiosa evangélica, e das 20h até às 5h da manhã, programação 

musical intitulada “Matando a saudade”. Consta também programação religiosa espírita. 

Participações de ouvintes, divulgações dos eventos da comunidade e outras inserções de 

comunicados locais estão inseridas na programação musical, principalmente na exibida 

em período diurno. Sobre a prestação de serviços e utilidade pública à população, nota- 

se intensa participação, além do incentivo do diretor da emissora que, no ar, costuma 

convidar os ouvintes para atuação também aos microfones, dizendo: “Você quer ser 

locutor? Vem para cá!” Além de pedidos musicais, os ouvintes trazem informações sobre 

os bairros e críticas referentes a buracos em ruas, acúmulo de lixo, falta de limpeza em 

terrenos, ruas sem iluminação, mato alto em terrenos etc. São divulgados ainda eventos e 

festas da localidade, com entradas ao vivo. Autoridades da região também têm voz na 

emissora e,  como afirma Ademir Rocha, ocorrem ainda: 

Aviso de um barranco, que está desabando e outras situações de risco. Eu 
costumo dizer para o ouvinte: “Você é nosso repórter aqui”. Só não cobrimos 
esportes porque não tenho equipe para esta tarefa, mas nós sempre procuramos 
uma solução com autoridades. O mesmo acontece quando a rodovia está 
parada. O pessoal telefona e conta o que está acontecendo. Às vezes estou na 
rua, tem um problema, um acidente, eu também telefono e entro ao vivo. 
Ajudamos muito a comunidade. Também estamos montando trabalho para 
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educar a população para a conscientização sobre a sustentabilidade para o 
local, neste caso com a prefeitura (Ademir Rocha). 21 

Todos os radialistas comunitários da região do Grande ABCD Paulista se conhecem. 

Antonio Eustáquio, diretor da rádio comunitária “Paraty FM”, é um dos mais comentados 

entre eles. Apelidado de “Tonhão”, é um dos inspiradores e motivadores do trabalho de 

Ademir Rocha que, como o colega, acompanha a política da radiodifusão brasileira e 

não poupa críticas ao sistema vigente para as emissoras comunitárias: 

Nós, de rádio comunitária do ABC, somos unidos. Participamos de reuniões e 
temos um vínculo grande. Se montarmos uma associação de rádios 
comunitárias daqui, eu indico o Tonhão para presidente. Ele é um sábio e lutou 
desde o começo para as rádios em São Bernardo do Campo. Vamos lutar para 
ganhar espaço na mídia. A cidade de São Bernardo do Campo pode 
economizar, em vez de gastar dinheiro com publicidade nas rádios grandes. 
Pelo menos um por cento daquela fatia que eles pagam para a “Globo” e rádio 
“Nativa FM”, que paguem para as rádios comunitárias, que somos nós que 
divulgamos tudo da cidade (Ademir Rocha).22 

 
 

Radialista Ademir Rocha, coordenador da “Nova Riacho FM” 
 

 
 

Foto: Pedro Serico Vaz Filho 
 
 
 
Pelos primeiros contatos com Ademir Rocha nota-se a transparência e organização do 

radialista e suas convicções políticas. Características demonstradas pelo zelo como trata 

a sede da rádio. Da limpeza à exibição da documentação da emissora afixada em quadros 
 

 

21 Entrevista concedida a este autor em 15/03/2015. 
22 Entrevista concedida a este autor em 15/03/2015. 
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específicos, assim como certificados e láureas, a imagem da rádio é de simplicidade, mas 

ao mesmo tempo de referência na localidade. Exerce comunicação simples, promove a 

participação da população, revela senso de inclusão e naturalmente promove a cidadania, 

mesmo diante das dificuldades inferidas por relatos e notadas no ambiente daquela 

emissora. 

 
 
Documento de licença para funcionamento da rádio comunitária “Nova Riacho”, emitido 
pela Secretaria de Serviços de Estação de Radiodifusão Comunitária, do Ministério das 
Comunicações, datado de 09/12/2011 
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Antena da rádio “Nova Riacho FM” 
 

 
 
 
 

Sede da rádio “Nova Riacho FM” 
 

 
 
 

Fotos: Pedro Serico Vaz Filho 
 
 
 
Atualizado com a situação política do país, Ademir Rocha fala com simplicidade, mas é 

didático e espontâneo nas explicações aos ouvintes sobre questões relacionadas a 

aposentadoria, previdência social, proteção ao meio ambiente. É carismático e receptivo 

ao solicitar a participação da população local para as atrações da rádio. Dessa forma, ele 
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movimenta a audiência e realiza um trabalho de conscientização dos ouvintes sobre a 

importância de seu papel na comunidade, deixando transparecer, entre os programas 

musicais de variedade, a função promotora da cidadania e assim também quando alerta 

sobre a importância de se conhecerem bem os candidatos em períodos de eleições, 

memorizar ações de políticos e projetos de melhorias desenvolvidos no bairro e mesmo 

descasos ocorridos pela ação pública. 

 
 
 
Rádio comunitária “Paraty” 

 
Com todas as rádios comunitárias na mesma frequência de 87,5 megahertz, torna-se limitada a 

nossa recepção. Poderíamos ter mais umas duas frequências. Aliás, estamos pedindo para o 

governo liberar mais duas frequências. 
 

(coordenador da rádio comunitária “Paraty FM”, Antonio Eustáquio da Silva) 
 
 
 
Numa região próxima ao centro da cidade de São Bernardo, localiza-se a rádio 

comunitária “Paraty FM”, na Vila Baeta Neves, na rua Giacinto Tognato, 630. A região 

é destacada pela prefeitura da cidade como urbanizada e de médio padrão, próxima à 

Câmara Municipal local. 

Bastante conhecida pelos radialistas das emissoras comunitárias, a sede da rádio não tem 

identificação na fachada. A locação é simples. O prédio tem um andar, com entrada 

estreita por um portão de ferro. Na parte térrea (loja), funciona um restaurante de comida 

típica nordestina (Bar do Souza). O estabelecimento é um dos apoiadores da “Paraty”. 

Uma escadaria direciona para outras salas comerciais do prédio. Entre elas está a rádio, 

que conta com um ambiente para visitas, um estúdio, um banheiro e um hall, que serve 

de instalação de computadores. A antena da estação fica na parte superior do pequeno 

edifício, chegando a ter trinta metros de altura, com a emissora seguindo a normativa das 

rádios comunitárias de vinte e cinco watts de potência. 

O atendimento ao visitante é sempre informal e bem receptivo. Na sala que abriga a rádio, 

um banner e uma placa estampam o nome e o logotipo da “Paraty”. As documentações 

também ficam expostas em locais visíveis em quadros nas paredes. Num deles, está 

afixado o documento de licença de autorização de funcionamento, emitido pela secretaria 

de serviços de comunicação eletrônica do Ministério das Comunicações, datado de 
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08/10/2010. A rádio “Paraty FM”, no entanto, só entrou no ar em 21/01/2011, tempo que 

a equipe teve para organizar o projeto da estação. 

No único estúdio, são realizados dez programas. A linha musical é uma das principais 

marcas da emissora, com ritmos variados, incluindo músicas internacionais de épocas 

distintas, também executadas nas emissoras comerciais. 

A rádio é dirigida pelo líder comunitário Antonio Eustáquio da Silva, de 65 anos, 

metalúrgico aposentado, apelidado de “Tonhão”. Ele também dirige a Associação 

Comunitária Paraty, do bairro. Natural da cidade de Dores do Indaiá, do estado de Minas 

Gerais, aos 16 anos iniciou-se como radialista na rádio “Cultura” local. Em 1968, atraído 

por melhores condições de vida, chegou ao ABCD empregando-se na multinacional 

Chrysler do Brasil. “Essa empresa atuou no país, como uma divisão da indústria 

americana Chrysler Corporation, entre os anos de 1967 e 1981, e produziu automóveis de 

origem americana. Lá fiquei até 1998. A Chrysler foi incorporada pela Volkswagen em 

1980”, lembra o metalúrgico, em entrevista para este trabalho, em 14/06/2014. 

Durante o referido período trabalhado como metalúrgico, Antonio Eustáquio teve cargos 

de liderança, como supervisor em setores de montagem e ferramentaria. Ele revela que 

testemunhou uma época de significativa movimentação em torno de reivindicações 

trabalhistas, desencadeadas por inúmeras ações da classe operária paulistana. O radialista 

pôde testemunhar as lutas operárias em São Paulo e no ABCD nos anos 70, que 

caracterizam aquela fase como sendo de forte tensão, em toda a região. 

As grandes greves e mobilizações do ABC e de São Paulo ganharam o apoio 
dos trabalhadores de todo o país e de outras organizações. O curioso é que no 
início, pelo menos no ABC, havia certa resistência quanto a lutas “mais 
gerais”, como a luta pela anistia dos presos políticos. No entanto, a própria 
prática de questionamento da ditadura conduziu esses movimentos a uma 
outra perspectiva. Os líderes metalúrgicos foram enquadrados na Lei de 
Segurança Nacional (LSN), veio a intervenção no sindicato e os militantes 
acabaram juntando-se à luta das comissões pela anistia (TIBLE, Jean, 2000, 
p. 307). 

 
 
 
Além de Tonhão, a “Paraty FM” conta com mais dois diretores: Amarildo de Souza Reis 

e Pedro David, também atuantes na Associação Cultural Comunitária Paraty. Todos 

reclamam do alcance das emissoras comunitárias, pelo fato de alguns aparelhos de rádio 

não  possuírem  a  frequência  de  87,5  mHz,  destinada  pelo governo  às  rádios  desse 
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segmento. “Essa é uma das nossas reivindicações” afirma Amarildo Reis, em depoimento 

para esta pesquisa. Com um alcance de pelo menos quatro quilômetros de distância da 

sede da emissora, a “Paraty FM” atende parte do centro de São Bernardo do Campo, 

bairro de Rudge Ramos e áreas de Santo André. 

 
 

Com todas as rádios comunitárias na mesma frequência de 87,5 megahertz, 
torna-se limitada a nossa recepção. Poderíamos ter mais umas duas 
frequências. Aliás, estamos pedindo para o governo liberar mais duas 
frequências. Assim, talvez chegássemos um pouco mais distante (Amarildo de 
Souza Reis).23 

Da mesma maneira que os outros radialistas comunitários mencionados nesta pesquisa, 

Tonhão crítica o governo federal dirigindo-se diretamente ao Ministério das 

Comunicações. Ele revela atualização constante sobre a questão da radiodifusão no país. 

Alinhado aos colegas integrantes da diretoria da emissora, ele orienta a equipe da rádio e 

oferece ensinamentos aos atuantes mais jovens da estação. A expressão de orgulho do 

trabalho que realiza funde-se com a indignação ao mencionar o tratamento dispensado 

pelo Estado às emissoras comunitárias: 

Se continuarem a fazer o que estão fazendo, as rádios comunitárias vão 
morrer. Se o poder público não nos ajudar, se as prefeituras não nos ajudarem, 
as rádios comunitárias morrem. Não se pode falar dos valores dos produtos. 
Não se pode fazer enfim propaganda e nem promoção. Se isso acontece, leva- 
se multa da pesada da Anatel. A frequência também não ajuda. Só a faixa de 
87,5 megahertz não é suficiente. Um ouvinte daqui que nos ouve na Praça 
Lauro Gomes, se ele estiver no carro e avançar para outra localidade já perde 
a nossa programação com a entrada de outra rádio. Não temos liberdade por 
parte do Ministério das Comunicações que, no ano passado (2013), nos 
impuseram, por uma portaria, o que nós chamamos de pé de cabra. Eles 
queriam limitar o sinal da rádio comunitária a um quilômetro. É um absurdo, 
pois se o governo concede vinte e cinco watts de potência, a altura da torre de 
trinta metros, conforme está na Lei 9.612, de 1998, aonde a programação 
chegar, chegou. Como é que vão limitar isso a um quilômetro? Não tem 
como. Junto com esse pacote veio a informação de que qualquer um pode 
concorrer às eleições da direção da rádio. Concordamos, mas desde que sejam 
pessoas idôneas. Então eles corrigiram, pois para ser diretor de uma rádio 

 
 
 

 

23 Os contatos com o coordenador da rádio “Paraty FM”, Amarildo de Souza Reis para a realização desta 
pesquisa ocorreram em 18/12/2014, 16/03/2015, 05/01/2016. A checagem e outras atualizações foram 
efetuadas para oficialização de descrições no presente texto a partir do dia 20/12/2015. Entrevista 
concedida a este autor em 16/03/2015. 
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comunitária você tem de ter um atestado de antecedentes. (Amarildo de Souza 
Reis)24 

Favorável às eleições para novos membros das rádios comunitárias, Tonhão e sua equipe 

chegaram a realizar convocatória. Houve a adesão da comunidade, porém a decisão foi 

unânime de que a atual direção (acima descrita) permanecesse à frente da emissora. Na 

demonstração de conhecimentos sobre a radiodifusão, militância pela questão da 

democratização da informação, da promoção da cidadania e da participação da população, 

Tonhão menciona fatores históricos e neste quesito enfatiza as contradições do governo 

sobre a situação das rádios comunitárias e comparações com o sistema americano do 

referido segmento. 

Então o governo federal não dá muita atenção às rádios comunitárias. Eu 
cheguei a participar de uma reunião com o pessoal do sistema de rádio e 
televisão dos Estados Unidos. Lá tem doze frequências para rádio, vários 
canais de televisão e ninguém se envolvia com eles, com tudo dentro das 
normas convincentes para a população. Já no Brasil não. As normas são 
diferentes. Para começar, quando saiu o pacto das rádios comunitárias, o 
Brasil não participou. Foi em 1969, em São José da Costa Rica. Este projeto 
só veio para cá em 1992, que o Itamar Franco assinou. Depois nos enganaram. 
Quando eles falam de rádio pirata, a confusão quem fez foi o governo. O 
ministro das comunicações era o Sérgio Motta, que disse que podia colocar no 
ar a rádio comunitária com cinquenta watts de potência. Como se vai colocar 
uma rádio no ar, se não tinha uma lei para regulamentar? Quer dizer, 
enganaram o povo. Depois, o deputado Arnaldo Faria de Sá fez a Lei dizendo 
no mínimo cinquenta watts, com 12 frequências para rádio comunitária, mas 
não deram nada e ficaram com tudo para as rádios comerciais (Antonio 
Eustáquio).25 

O presidente da Associação Cultural Comunitária Paraty, Amarildo de Souza Reis, 

militante na defesa das rádios comunitárias, ao lado de Tonhão, defende a proposta junto 

ao Ministério das Comunicações de ampliação do espaço de frequências para as emissoras 

comunitárias em todo o país. 

Nossa luta é para usar mais duas frequências e diferenciá-las no dial. As de 
números 87,5, 87,7 e 87.9, em São Paulo, estão em cima da malha da rádio 
“Gazeta FM”, que é 88,1 a primeira do dial. Para conseguirmos ir além dos 
87,5 que toda a rádio comunitária possui, precisávamos desse espaço antes da 

 
 
 
 

 

24 Entrevista concedida a este autor em 16/03/2015. 
25 Entrevista concedida a este autor em 16/03/2015. 
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“Gazeta FM”, mas isso é uma questão jurídica e técnica (Amarildo de Souza 
Reis).26 

De fato, como enfatiza Amarildo Reis, a questão da ampliação dos canais de frequência 

para as rádios comunitárias depende de reformulação na legislação própria dessas 

emissoras que, como já mencionado no presente texto, oferece uma única frequência 

para tal segmento radiofônico: 87,5. Amarildo de Souza Reis declara ainda que para essa 

mudança ocorrer,  serão necessárias atuações políticas: 

Não depende somente de oitenta deputados de São Paulo, mas de mais de 
quinhentos deputados. Então estamos tentando com o deputado federal 
Vicentinho para convencer a presidenta da República a autorizar o Ministério 
a deixar a gente usar essas frequências. (Amarildo de Souza Reis). 

 
 

Locutor Juscelino Santos, na rádio comunitária “Paraty” 
 

 
 

Foto: Pedro Serico Vaz Filho 
 
 
 
As questões sobre radiodifusão comunitária defendidas por Amarildo Reis são antigas. 

“Estudei os problemas sociais daqui, pois a “Paraty FM” chega às comunidades centrais 

de São Bernardo do Campo. Levantei também parte do apoio cultural para manter a 

rádio.” Da mesma forma como os demais radialistas,  ele também reclama da restrição 
 
 

 

26 Entrevista concedida a este autor em 16/03/2015. 
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nesse quesito, pelo fato de a lei não permitir que se destaquem valores de mercadorias do 

comércio apoiador da emissora. “Manter um estúdio de rádio comunitária não é nada 

diferente de uma rádio comercial, em estrutura etc”, afirma, quando compara a emissora 

comercial com a comunitária em termos de equipamentos. “São os mesmos, só não temos 

do Estado as mesmas facilidades que as comerciais têm”. 

 
 

Locutor Felipe Diogo, na rádio “Paraty”, no programa “Hora da Inclusão”, com os 

locutores Adriano Oliveira [da “Heliópolis”] e Juscelino Santos 
 

 
 
Foto: Pedro Serico Vaz Filho 

 
 
 
Amarildo Reis atua em emissora comunitária, mesmo sem autorização para 

funcionamento desde o ano de 1994. “Chegamos a fazer rádio ilegal, mas só no 

documento. Lá na rádio, nos fazíamos uma rádio como outra qualquer. Direitinho, com 

ética”. Naquele ano, ele trabalhava na rádio comunitária “Nova Educadora”, no bairro 

Grande Alvarenga, em São Bernardo do Campo. A emissora localizava-se em sede às 

margens dos mananciais, próximas à represa Billings, “onde moravam famílias muito 

sofridas”, declara. Na época, um dos desafios – fato também ocorrido até a presente data 

– era o de discutir e “colocar aqueles loteamentos irregulares documentando o título de 

posse de terrenos para os moradores do local”, informa. 
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Pelo trabalho com a “Nova Educadora”, Amarildo Reis foi processado: “Por causa da 

rádio não ter documentação exigida pelo Ministério das Comunicações, fui notificado, 

mas meu processo está parado. A Anatel fechou a rádio no ano de 2006”. 

Pernambucano da cidade de Recife, Amarildo Reis, chegou a São Paulo no ano de 1988, 

para trabalhar como cobrador na extinta empresa de transportes urbanos CMTC 

(Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, da cidade de São Paulo). Essa 

função ele ainda exerce em outra empresa na capital paulistana, dividindo o tempo com 

o trabalho na “Paraty FM”. Desde que passou a morar em São Bernardo do Campo, 

voltou-se para o trabalho social em movimentos de sociedade e amigos de bairro, para 

regularizar loteamentos, paralelamente com a atuação em rádio comunitária. Está sempre 

inteirado da radiodifusão local, comercial ou comunitária. “Esse ABCD inteiro chegou a 

ter oitenta e cinco rádios ilegais, porque não tinham documentação para funcionar. Isso 

nos anos oitenta”. 

Acompanhando atentamente o movimento das rádios comunitárias do ABCD, Amarildo 

de Souza Reis declara também que foram inúmeros os pedidos de entidades e associações 

que enviaram documentação para o Ministério das Comunicações almejando autorização 

para funcionamento. 

Mas várias delas se cansaram no caminho de tanto esperar e foram sumindo. 
Vinte e uma delas pediram documento em Brasília, cheguei a procurá-las, 
depois descobri que não existam mais27. O Ministério das Comunicações não 
libera a frequência por conta da lei. A frequência 87,7 e 87,9 está dentro de 
uma coisa chamada malha de cobertura da “Gazeta FM”. Nos não podemos 
entrar no ar em 87.7 em 87.9.  Se eu entrar,  eu entro ilegal. Por que eu estou 
a menos de quatro quilômetros de uma comunitária, que foi pensada em um 
quilômetro, mas foi feito um outro dispositivo na lei que aumentou para quatro 
quilômetros. Aí o cidadão de uma região como a nossa, de trinta a quarenta 
mil habitantes, não consegue ouvir o rádio. Não tem como prestar serviços 
para eles. Nós batalhamos tanto para isso, mas não tem como prestar este 
serviço para eles, por que as rádios se entrelaçam (Amarildo de Souza Reis).28 

Os radialistas comunitários do ABCD lutam por mais espaço e novas frequências. O ano 

de 2015 é marcado pela união destes para a elaboração de uma petição a ser entregue para 

a Presidência da República e o Ministério das Comunicações. “Às vezes acredito que ela 
 
 

 

 
28 Entrevista concedida a este autor em 16/03/2015. 
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vai olhar para isso, às vezes acho que ela não vai olhar”, afirma Amarildo de Souza Reis 

referindo-se à presidenta da República, Dilma Roussef. “O que pedimos ali é para usar as 

frequências 87.7 e 87.9.” 

O fator potencializador da rádio “Paraty”, assim como das demais rádios comunitárias 

presentes nesta pesquisa, são seus sites. A home da “Paraty FM” 

http://www.radioparaty.com.br revela entre as ilustrações as músicas mais pedidas pelos 

ouvintes, sendo elas coincidentes com as músicas em voga nas emissoras comerciais. 

Sobre os ouvintes, Tonhão, com em expressão informal e espontânea,  declara: 

As mulheres curtem demais a rádio, os jovens, também, porque temos uma 
programação diferenciada. Atendemos todo tipo de ouvinte. Temos desde 
ritmos sertanejos até música internacional. Durante o dia, quem participa mais 
é o público feminino. Temos inclusive um programa em que colocamos no ar 
a possibilidade do ouvinte votar em duas músicas para execução ao final dos 
programas musicais. Aí repetimos as canções. Assim percebemos que são 
mais as mulheres que participam, as donas de casa. O jovem participa mais 
pela internet (Antonio Eustáquio).29 

Na programação divulgada pela rádio “Paraty” e apurada nesta pesquisa, de segunda a 

sexta, a emissora exibe o programa musical “Família Sertaneja”, das 6h às 8h da manhã. 

Das 8h às 10h, “Ritmos da manhã”, com diversos segmentos musicais nacionais. Das 10h 

ao meio-dia, programa “Toninho Moura com O Show da Manhã”. Do meio-dia às 13h, 

o programa jornalístico, com notícias do município, com entrevistas. 

Às quartas-feiras, a “Paraty” exibe um programa do Sindicato dos Servidores Públicos 

do Município de São Bernardo do Campo, com formato jornalístico. Destaca questões 

trabalhistas, mas também apresenta músicas de ritmos variados. 

Das 13h às 15h30, há a “Viagem Musical”. Das 15h30 às 18h, a “Saudade da nossa 

Terra”, com músicas sertanejas. Das 18h às 19h, apresentam a “Hora do esporte”, que é 

o programa com maior número de integrantes da emissora: dez pessoas, incluindo o 

radialista deficiente visual Felipe Diogo. Nessa atração, a cobertura é exclusiva sobre as 

modalidades esportivas da região. Às 19h, transmitem o noticioso do governo Federal, 

“Voz do Brasil”. Das 20h às 22h, há um musical, um programa sertanejo. Das 22h às 23h, 
 
 
 
 

 

29 Entrevista concedida a este autor em 16/03/2015. 

http://www.radioparaty.com.br/
http://www.radioparaty.com.br/
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um programa evangélico, “Toque de Deus” e aos domingos, 08h a transmissão da missa 

da Igreja São José Operário. 

Entre os programas, são inseridos informativos preventivos de doenças, economia, alerta 

sobre rodízio e conscientização sobre o consumo de água, defensoria pública e outros 

informes do Ministério da Saúde. São veiculados também comunicados da agenda da 

prefeitura local e parcerias com o jornal ABCD Maior, rádio “Brasil Atual”, “TVT” e a 

“Rádio WEB”. “Na rádio, temos mais de 20 pessoas trabalhando. Nos finais de semana, 

eu faço algumas reportagens”. Entre os programas, consta ainda o “Café Solidário”, às 

segundas-feiras, às 8 h, com uma hora de duração. Na apresentação, são intercaladas 

divulgações de fatos diversos da região, como shows e festas. Além das músicas de 

renome nacional, a emissora promove os artistas cantores da região. Destaca-se também 

a divulgação dos trabalhos realizados pelo cineasta amador, Milton Santos, com anúncios 

das exibições de seus trabalhos cinematográficos em espaços culturais. Assim como nas 

demais rádios da cidade de São Bernardo do Campo, o sindicato dos metalúrgicos apoiou 

a rádio “Paraty FM” nas aquisições de equipamentos. Nem sempre, no entanto, os apoios 

culturais são suficientes para a cobertura das despesas com aluguel, água e luz, telefone, 

limpeza e manutenção geral. “Temos de tirar o dinheiro do próprio bolso,” afirma 

Tonhão. Nos intervalos da programação e mesmo em testemunhais, são notados 

apoiadores como: “Roco, material de construção”, “Gervalia Seguros”, “Brechó da Sol”, 

“Ofu Som”. “A prefeitura, que já nos ajudou, que gosta da programação e gosta das rádios 

comunitárias,  está vendo meios para  nos destinar algum recurso. 

A importância de uma rádio comunitária para a sociedade é a democratização 
da comunicação. Essa é a parte mais importante para a comunidade, que nunca 
teve a oportunidade de ter uma emissora de rádio. Essa parte de falar o nome 
do ouvinte no ar, divulgar eventos, gratuitamente é um direito (Antonio 
Eustáquio).30 

Dos contatos com os ouvintes das rádios comunitárias do ABCD são muitas as histórias, 

principalmente no que diz respeito aos serviços de achados e perdidos. Aliás, isso é 

comum em tal segmento radiofônico. Na “Paraty FM”, assim como nas demais emissoras 

comunitárias, a procura por animais domésticos, como cachorros e aves, e sua localização 

é comum. 
 
 

 

30 Entrevista concedida a este autor em 16/03/2015. 
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Por exemplo, outro dia veio uma senhora à rádio, chegou chorando, dizendo 
que o cachorro dela havia sumido. As crianças dela também choravam. Ela 
perguntou quanto eu cobrava para anunciar. Eu disse que não se cobrava nada. 
Após um tempo do anúncio, um taxista apareceu com o animal. O mesmo já 
aconteceu com um papagaio de quatorze anos de idade. Nós anunciamos e 
também encontramos. Realizamos sempre nota de falecimento, missa de 
sétimo dia, festa junina, quermesse etc. Com a prefeitura divulgamos todas as 
ações, como o orçamento participativo e as inaugurações como de Unidade 
Básica de Saúde (Antonio Eustáquio).31 

Para melhorar a recepção, não só da “Paraty”, mas também das demais emissoras 

comunitárias do país, nota-se a movimentação dos radialistas comunitários do ABCD. 

Naquela região, o objetivo principal é a conquista da frequência modulada de número 

87,9, além da única permitida pelo Ministério das Comunicações, a de 87,5. A emissora 

mais próxima dela é a “Princesa FM”, em bairro vizinho – Ferrazópolis – que também 

receberia o benefício de melhor alcance junto à região, pois eventualmente as duas sofrem 

interferência uma da outra. Com um novo canal, não ocorreriam mais os atritos entre 

frequências, comuns atualmente. 

 
 

Locutores Silva Leite, Adriano Oliveira, da “Heliópolis FM”, e Antonio Eustáquio, da “Paraty 

FM” 
 

 
Foto: Pedro Serico Vaz Filho 

 
 
 

 

31 Entrevista concedida a este autor em 16/03/2015. 
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Antonio Eustáquio, o Tonhão, e Amarildo de Souza Reis, que dividem a gestão da 

“Paraty FM” revelam-se incansáveis para a manutenção da emissora, e assim também no 

que diz respeito à radiodifusão comunitária no País. O trabalho deles é de extrema 

dedicação aos assuntos relacionados à comunicação popular. Seguem no cotidiano como 

dois missionários e criam dessa forma discípulos, como os demais integrantes da equipe 

da emissora. O motoboy Juscelino Santos, de 32 anos, baiano de Salvador, que passou de 

ouvinte a radialista, vivia o sonho de ser locutor esportivo até chegar às primeiras 

experiências na “Paraty FM”, em 2014. Posteriormente, passou também a acumular a 

função de repórter de trânsito no radiojornal exibido às 07h (de segunda a sexta) na 

emissora, em intervalos das entregas no trabalho com a sua motocicleta. “Esse trabalho 

me abriu um horizonte. Além também de anunciar músicas e aprender a observar mais as 

coisas do dia a dia como a política e os direitos da gente” (Juscelino Santos).O radialista 

Felipe Diogo (deficiente visual), de 30 anos, paulista de São Bernardo do Campo, 

comanda o programa “Espaço da Inclusão – com pautas focadas nas questões 

relacionadas à acessibilidade”. Ele revela pensamento semelhante ao do colega Juscelino. 

“Aqui me realizo e temos um bom resultado”, declara. A “Paraty FM” é destacada como 

uma das mais atuantes entre as rádios comunitárias do ABCD Paulista pela ação 

integradora que realiza entre as demais emissoras da região e pelo próprio trabalho que 

desenvolve. 
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Antena da rádio “Paraty” 
 

 
 

Foto: Pedro SericoVaz Filho 
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Rádio comunitária “Princesa FM” 
 

...me considero governo e fui um dos que ajudaram a eleger o Lula e a Dilma, na expectativa de 

outras transformações no Brasil, mas essencialmente, na comunicação, que é um dos pilares 

importantes para a sociedade. Hoje, os próprios dirigentes reconhecem que não teve avanço. 

Fico decepcionado... 
 

(coordenador da rádio comunitária “Princesa FM”, Pio de Souza) 
 
 
 
Embora com as interferências no ar, a “Paraty FM” e a “Princesa” seguem em harmonia. 

O problema, apesar de não ser constante, incomoda os gestores, mas não cria 

desavenças entre eles. Os ouvintes eventualmente perdem a frequência de uma ou de outra 

rádio, sobretudo em autorrádio. Seguir de carro entre bairro e cidades do ABCD 

sintonizando a frequência 87,5, durante o dia, por exemplo, é um exercício de paciência. 

Num mesmo bairro, de uma quadra para a outra, na mesma frequência, surge uma nova 

emissora – ou nenhuma. É essa uma das queixas dos radialistas ouvidos para presente 

estudo. Entre a “Paraty” e a “Princesa”, o hiato é percebido com boa parte dos percursos 

de uma para outra sem sinal radiofônico. 

No bairro vizinho à Vila Baeta Neves, o Ferrazopolis, onde se situa a “Princesa”, o som 

da rádio é captado logo nas proximidades, via aparelho portátil. O endereço da emissora 

é Avenida Fernando Ferrari, 478. O diretor da “Princesa” é o baiano da cidade de 

Tucano, Pio de Souza32, de 55 anos que, em 1977, aos 15 anos de idade, mudou-se para 

São Paulo, fugindo da seca e do desemprego, sonhando com dias melhores. Na época, 

menor de idade, não encontrava trabalho fixo na capital paulistana. Também enfrentou 

problemas ao completar 18 anos, pois as empresas não ofereciam emprego a ele, 

alegando que o então jovem estava na fase de prestar serviço militar. Essas e outras 

histórias ele conta com espontaneidade, mesmo quando não é perguntado. O sotaque 

nordestino é pouco perceptível, na fala dele há poucas pausas, intercalando as 

informações da própria vida e as da trajetória da emissora. Os relatos se cruzam, o que 

faz notar que a rádio e o cotidiano do radialista estão totalmente vinculados, desde que 
 
 
 

 

32 Os contatos com o coordenador da rádio “Princesa FM”, Pio de Souza para a realização desta pesquisa 
ocorreram em 15/12/2014 e presencialmente em 21/02/2015 e 06/01/2016. A checagem e outras 
atualizações foram efetuadas para oficialização de descrições no presente texto a partir do dia 20/12/2015. 
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ele iniciou o trabalho com a “Princesa”, em 1995. A motivação para a criação da rádio 

veio da vontade de participação social despertada diante das dificuldades que viveu. 

Fiz muitos bicos por aqui [no ABCD]. Fui ajudante de pedreiro, entre outras 
coisas. Também trabalhei na Brastemp, empresa em que meu pai, Miguel 
Ribeiro dos Santos, trabalhava. Era montador e me tornei cipeiro [integrante 
da CIPA, comissão interna de prevenção de acidentes]. Nessa época, fomos 
perseguidos pela ditadura. A grande batalha foi de conquistarmos a comissão 
da fábrica, vinte por cento de reajuste e transporte coletivo [essa ação na 
Brastemp]. Após várias greves, fui afastado da empresa. Fiquei sem salário e, 
numa nova rodada de negociações, entramos em greve e ficamos com um 
processo (Pio de Souza).33 

O período a que Pio de Souza se refere é o início dos anos oitenta, sem muita precisão de 

data por ele apresentada. Conta com propriedade, porém, fatos da época, comprova a 

militância política (em documentos que guardou) e fala das manifestações por melhores 

condições de trabalho de que participou, ao lado de nomes que ganharam notoriedade 

nacional e internacional a partir desses movimentos: 

Conheci o Lula, o Djalma [Djalma Bom] e o Vicentinho [Vicente Paulo da 
Silva] e toda a diretoria do sindicato dos metalúrgicos aqui da região. Em 
relação ao Lula, lembro-me de muitas manifestações em porta de fábricas. Fui 
preso em 1985 [25 anos de idade], por enfrentar a administração da fábrica. 
Nossa busca era por justiça social e até hoje somos fichados. De lá para cá, 
trabalhei como pedreiro, comerciante, já fui até campeão de sinuca e passei 
dois anos vivendo de jogo. Dei entrada num processo de anistia e tem dois 
anos que está correndo em Brasília. Sendo ambulante, me tornei vendedor do 
que aparecesse. Trabalhei na Câmara dos Vereadores, como assessor, 
trabalhei na direção do PT. Aliás, fui um dos fundadores do partido. Também 
participei da fundação da CUT, do Fundo de Greve, enfim de todos esses 
movimentos sindicais. Enfrentamos o exército nas ruas de São Bernardo e 
tenho muito mais histórias para contar, mas o papo aqui é a “Princesa”. Vamos 
lá! (Pio de Souza).34 

 
 
 
Pio de Souza conta com orgulho também que é o “responsável em fazer a ‘Princesa’ 

andar”. A rádio surgiu no ano de 1995, na época ele trabalhava na Assembleia Legislativa 

de São Bernardo do Campo com o Deputado Estadual Djalma Bom [Djalma Bom, ex- 
 
 
 
 
 

 

33 Entrevista concedida a este autor em 21/02/2015. 
34 Entrevista concedida a este autor em 21/02/2015. 
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vice-prefeito de São Bernardo do Campo e ex-dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos 

do ABC]. 

Fomos participar de um curso para radialistas numa cidade do interior. Lá eles 
colocaram uma rádio no ar e achei legal. A gente andava pela cidade ouvindo 
a rádio no ar. Como faz para botar uma dessa em São Paulo? Acabei 
conhecendo um pessoal da Zona Leste que fazia transmissores. Compramos 
um transmissor para fazer o teste e um mês depois chegamos ao Jardim 
Detroit, na casa de um colega, chamado Bicudo, e colocamos no ar. Ligamos 
uma antena e fomos dar uma volta. Um foi falando para um, para outro e o 
mundo todo já sabia da rádio. Colocamos um LP no ar e fui ouvindo no carro. 
A frequência era 91.7, espaço livre. Fizemos por hobby e na época tinha a luta 
pela democratização dos meios de comunicação e não sabíamos como 
funcionava. Tocávamos de tudo, inclusive na época surgiu Frank Aguiar 
[cantor e deputado federal], que contou muitas histórias na rádio. Era o canal 
que ele tinha para se comunicar. Em termos técnicos, tínhamos pouca noção, 
pensávamos em montar várias rádios pela cidade e fazer uma interligação para 
chegar a outros bairros. Não havia necessidade disso, tanto que montamos 
uma em Ferrazópolis. Alugamos uma casa e fizemos testes. O nome era rádio 
“Cigana”, com 100 watts na época: chegamos ao Parque Dom Pedro. Fizemos 
transmissões de vários eventos, coletivas da Prefeitura, entrevistamos o 
Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Transmitimos campeonato 
paulista, com o Palestra, com a Taça São Paulo de Futebol Junior. Um dos 
melhores trabalhos que fizemos foi no Jardim Falcão, no bairro do Alvarenga. 
No dia da reintegração de posse, o bairro foi demolido e transmitimos ao vivo, 
via celular (Pio de Souza).35 

 
 
O nome “Princesa” surgiu pelo fato de existir na cidade baiana de Feira de Santana, onde 

Pio de Souza viveu, uma emissora com esse nome. A legalização da rádio, fundada em 

1995, surgiu somente em 2013. No ano de 1997, a emissora sofreu uma apreensão dos 

equipamentos pela Polícia Federal: “Mas arrumamos um jeito e montamos a rádio de 

novo. Como não tínhamos recurso, fizemos uma festa no Palestra [time de futebol da 

região do ABCD] para arrecadar dinheiro. Participaram do show o Frank Aguiar, a Banda 

Canto Novo e a Jambo do Forró”, recorda. 

Em 1999, a emissora sofreu a segunda apreensão de equipamentos. “Já existia o primeiro 

processo e não fui preso por não estar no local. Deram uns tapas em meu irmão, que 

estava na rádio, mas não o prenderam. Quem fazia rádio era visto como grande criminoso. 

No período do presidente Fernando Henrique Cardoso, foram dois fechamentos da rádio, 
 
 

 

35 Entrevista concedida a este autor em 21/02/2015. 
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no período Lula foi muito mais”, completa. Para não ser detido no segundo processo, Pio 

de Souza pagou uma multa de meio salário mínimo, valor que foi destinado para uma 

instituição de assistência social e “mais R$10.000,00 para o Estado”. O radialista revela 

com ênfase que nunca desistiu de manter a emissora, mesmo diante de ameaças de prisão 

e outras pressões. Conta que tal situação fortalecia a vontade de permanecer no ar 

notando, assim, que, se estavam fazendo programação comunitária, estavam agradando a 

população e promovendo a democratização da comunicação, embora desagradasse o 

poder público. 

Já que vai prender com um watt, vamos colocar 1.000 watts. Eu pensava assim 

e não tinha um centavo para pagar multas. Já era difícil me manter e manter a 

rádio. Um advogado amigo, por vontade própria, nos defendeu. A dívida só ia 

aumentando com juros, mas consegui recursos com o meu trabalho de venda 

ambulante e paguei (Pio de Souza).36 

A insistência de Pio de Souza em continuar com a emissora comunitária causou a ele 

muitos prejuízos materiais e perseguições, como já relatado, mas manteve a motivação e 

também uma decepção com o governo do presidente Lula. 

Com o governo Lula, perdi uma imensidão de equipamentos. Passaram a 
perseguir mais ainda as rádios alternativas. No final do último mandato de 
Lula, houve a possibilidade de concorrência de rádios na cidade. Quando 
fiquei sabendo, o sindicato dos metalúrgicos nos apoiou. Pegamos assinaturas, 
foram mais de cinco mil. Chegamos às casas ou na rua e explicávamos dizendo 
que se tratava de um abaixo-assinado para a autorização da “Princesa FM”. 
Tenho ressentimento com o governo PT, pois não avançou. Hoje, em 
entrevistas, eles questionam a mídia e eu fico me perguntando: “Por que não 
fizemos nada?” Não colocamos as rádios em condições de elas sobreviverem. 
Digo nós, porque me considero governo e fui um dos que ajudaram a eleger o 
Lula e a Dilma, na expectativa de outras transformações no Brasil, mas 
essencialmente, na comunicação, que é um dos pilares importantes para a 
sociedade. Hoje, os próprios dirigentes reconhecem que não teve avanço. Fico 
decepcionado, pois era uma das questões que acreditava que poderia ser 
modificada. [...] O governo dá concessão, mas sem condição nenhuma para 
sobreviver. Por que anúncios [...] não podem ser divulgados nas comunitárias 
e por que os recursos só podem ser gastos nas grandes emissoras? Pagamos 
para trabalhar (Pio de Souza).37 

 
 
 
 

 

36 Entrevista concedida a este autor em 21/02/2015. 
37 Entrevista concedida a este autor em 21/02/2015. 
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Solteiro e pai de dois filhos, Pio de Souza enfrentou também graves problemas com a 

saúde de origem emocional, o que o levou a realizar cirurgias no estômago. “Quase morri 

e ainda estou em recuperação. Inclusive, quando consegui a concessão da rádio, estava 

fazendo tratamento”. A sede da emissora pertence à Sociedade Amigos do Bairro de 

Ferrazópolis, fundada em 1995. Diferentemente das demais emissoras comunitárias da 

cidade de São Bernardo do Campo, a antena da “Princesa” foi instalada fora do endereço 

da rádio. Está a aproximadamente cinco quilômetros do endereço da emissora, numa 

comunidade denominada como Montanhão. 

O espaço é amplo, limpo, organizado, com revestimentos e equipamentos modernos. 

“Utilizo meu carro pessoal para divulgar a programação da rádio. De acordo com nosso 

critério, das 4h às 6h da manhã, é só sertanejão”. Na sequência, até às 8h, “Forró da 

Princesa”. Depois, “Show da Princesa”, com músicas variadas. Ao meio-dia, é exibido o 

programa “Tribuna Livre”, com debates. 

Fizemos entrevistas com candidatos a prefeito da cidade. Tem debates com 
entidades sindicais, discutimos tudo. À tarde é a mesma coisa. De noite, tem 
recordações e assim vai. Exibimos a “Voz do Brasil”. Temos dificuldade com 
o horário político por que vai pegar de onde? Não podemos fazer a tal rede 
que gostaríamos e não temos é onde buscar os programas políticos. Outras 
coisas, aqui chegam voluntários querendo trabalhar, mas achando que vão 
poder fazer do jeito que querem, mas não é assim também (Pio de Souza).38 

 
 
O desapontamento com o governo é constante na fala do radialista. “Entram dez, vinte 

ministros da comunicação, e a frequência continua a mesma. Gostaria de saber o que 

acontece” se pergunta. A falta de chances pela legislação para patrocínio também é 

reclamada por ele, que afirma: “O que arrumo de apoio é para pagar alguma conta e olhe 

lá”. A participação do ouvinte na rádio acontece normalmente via telefone. Atendem 

reclamações, pedidos diversos, entre os focados na programação musical. “Uma mulher 

desapareceu e no mesmo dia a encontraram em São Paulo porque, além da rádio, tem a 

internet. O site da rádio comunitária “Princesa ” é www.fmprincesa.com. Através desse 

canal, o ouvinte internauta também oferece dicas para a programação. Porém uma 

caracterização da emissora é a ação presencial do ouvinte. Nota-se que eles chegam à 

sede da rádio, são bem recebidos, sentam-se nos sofás ou cadeiras disponíveis, falam de 
 
 

 

38 Entrevista concedida a este autor em 21/02/2015. 

http://www.fmprincesa.com/
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assuntos diversos, mesmo que não entrem no ar, revelam-se à vontade e são apresentados 

pelo coordenador Pio de Souza, pelo próprio nome, proporcionando assim um ambiente 

familiar, doméstico em conversas sobre temas variados, assemelhando-se a um debate, 

revelando um outro papel da rádio comunitária. Esse de bastidor, de ponto de encontro 

para discussões sobre assuntos da comunidade, ou outros que influenciam na vida dos 

cidadãos daquela localidade. 

 
 

Rádio comunitária “Represa” 
 

A Anatel veio aqui verificar para ver se estava em ordem. Pegamos a documentação para 
mostrar para a fiscalização e para a Polícia Federal, que também veio aqui logo quando 
abrimos. Alguns denunciaram dizendo que era rádio pirata e mostramos os documentos 

oficiais e estava tudo certo. 
 

(líder comunitário do bairro Jardim Uiriçaba, SBC, e radialista da “Represa FM, Vilmar 
Ananias) 

 
 
 
A emissora comunitária mais distante do centro de São Bernardo do Campo é a “Represa 

FM”, no Jardim Uiriçaba, na Rua Canadá, 17, uma região montanhosa de onde se pode 

avistar a represa Billings, como se fosse um quadro vivo com paisagem formada por 

árvores, folhagens, algumas poucas casas, o céu e a água do reservatório. A sede é alugada 

com dois cômodos, um para o único estúdio e o outro é para sala de visitas. Numa parte 

externa, há um banheiro e o quintal. Um único portão serve de entrada para casa que 

abriga a estação. O muro da residência tem pintura com a cor salmão de fundo e, sobre 

ela, as inscrições com o nome da rádio e da associação à qual pertence. 
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Sede da rádio “Represa FM” 
 

 
 
Foto: Pedro Serico Vaz Filho 

 
 
Um dos responsáveis pela emissora é o líder comunitário do bairro, Vilmar Ananias39, de 

40 anos de idade, nascido em Alexandria, no estado do Rio Grande do Norte. Ele deixou 

a terra natal com a finalidade de estudar em São Paulo e foi morar em São Bernardo, onde 

vive desde os quinze anos de idade: “Cada nordestino tem um sonho, o de vir para São 

Paulo. Eu cheguei e fui trabalhar em padaria. Sei fazer pão, pizza, hoje atualmente eu 

tenho uma pizzaria bem próxima aqui”, conta. Desde 2006, trabalha na “Represa FM” e 

na Sociedade Amigos do Bairro Jardim Represa, instituição fundada em 1979 e vinculada 

à rádio. A liderança comunitária na região ele conquistou com engajamentos políticos no 

bairro. Tornou-se conhecido pela atuação na padaria com os fregueses e assim venceu as 

eleições do ano de 2007 para presidir a assembleia dos moradores do local. Foi reeleito 

com o segundo mandato em 2011. 

O Jardim Represa faz parte da periferia de São Bernardo do Campo. “Antigamente 

tínhamos muita dificuldade, pobreza abandono. Não tínhamos água e nem luz. Ainda 

faltam muitas coisas, mas já melhorou e evoluiu muito”, declara o radialista, que tem 
 
 

 

39 Os contatos com o coordenador da rádio “Represa FM”, Vimar Ananias, para a realização desta 
pesquisa ocorreram em 13/12/2014 e presencialmente em 26/02/2015 e 08/01/2016. A checagem e outras 
atualizações foram efetuadas para oficialização de descrições no presente texto a partir do dia 20/12/2015. 
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envolvimento político com o Partido dos Trabalhadores. No entanto, reforça que a 

associação não pode ter vínculos com partidos. A autorização para a “Represa FM” 

funcionar foi emitida em 2010, mas só teve estrutura para ir ao ar em 2013; existe desde 

2011. 

A Anatel veio aqui verificar para ver se estava em ordem. Pegamos a 
documentação para mostrar para a fiscalização e para a Polícia Federal, que 
também veio aqui logo quando abrimos. Alguns denunciaram dizendo que 
era rádio pirata e mostramos os documentos oficiais e estava tudo certo 
(Vilmar Ananias).40 

 
 

O valor de R$1.000,00 para o aluguel do imóvel que abriga a rádio é conseguido com 

dificuldades, diante das outras despesas e dos poucos apoiadores que a rádio possui. O 

trabalho da equipe é voluntário, e os gestores acabam arcando com a maior parte das 

despesas. A diretoria da “Represa” conta com mais dois nomes além de Vilmar Ananias. 

O Arlindo Dutra é o diretor e o Evaldo Pereira, o presidente. “ Eu cuido do financeiro”, 

revela. 

O governo implantou uma lei para que rádio comunitária não tivesse lucro. 
Isso é muito difícil para nós [...]. Acho que os responsáveis do congresso não 
têm interesse na gente. Eles querem as rádios comerciais. [...]. Aqui não 
cobramos nada de ninguém. A rádio é um instrumento que ajuda a 
comunidade.  O pessoal vem aqui, bate no portão, pede participação, músicas 
e desabafa com agente. Tem o programa “A Voz da Comunidade”, das 9h às 
11h. Recebemos deputados, o prefeito. Abrimos também as portas aos 
moradores para eles contarem história. Vêm artistas fazer divulgação de 
trabalhos. Tem ainda o programa “Na Ponta da Língua”, que é um professor 
quem faz [professor Norato], no ar das 7h às 9h, às segundas-feiras, e ainda, 
programas evangélicos, às 21h. De madrugada, tocamos forró pé de serra” 
[...]. Todos as propagandas que o governo envia sobre meio ambiente, 
prevenção da dengue e outras doenças colocamos no ar, e eles não pagam nada 
(Vilmar Ananias).41 

 
 
No site da emissora, http://www.radiorepresa.com, constam várias seções com chat bem 

movimentado e destaques para a programação musical e noticiário local. “Manter o site 

também não é um custo barato” informa. A emissora não possui um slogan, mas destaca 

na programação e no próprio site a frase “o volume da sua felicidade aumenta quando 
 
 

 

40 Entrevista concedida a este autor em 26/02/2015. 
41 Entrevista concedida a este autor em 26/02/2015 

http://www.radiorepresa.com/
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você está na melhor sintonia”, que revela a simpatia dos radialistas e a forma risonha nas 

locuções. Da mesma forma que as demais emissoras acima, a equipe da “Represa” recebe 

os ouvintes e outros visitantes sem formalidades. Os atendimentos telefônicos 

normalmente são realizados ao primeiro toque. A internet presta auxílio à programação. 

Um dos exemplos ocorre no programa “Caixa de Poema”, exibido às segundas-feiras, das 

20h às 22h, sob o comando do apresentador Manoel Hélio. Pela página do programa no 

Facebook, são pelo menos 23 mil seguidores. O radialista conta também com um grupo 

no whatsapp, um blog (tribuna escrita) onde promove um sarau virtual todo terceiro 

sábado do mês. As músicas selecionadas para essa atração são todas do cantor e 

compositor baiano Raul Seixas. Os demais locutores da “Represa” também recorrem às 

mídias sociais, como o radialista Val Pereira, que apresenta sucessos nordestinos e dessa 

forma mantém também interatividade com ouvintes e internautas de outros estados do 

país. A programação segue com destaques musicais. De segunda a sexta-feira, as manhãs 

têm início com música sertaneja, no programa “Amanhecer Sertanejo”, das 7h às 9h. Na 

sequência, com duas horas de duração, das 9h às 11h, também com inserção musical 

variada, vai ao ar o programa “A Voz da Comunidade”. Nessa atração, muitos 

comentários dos acontecimentos locais, prestação de serviços com anúncios e pedidos 

diversos de ouvintes, entrevistas e noticiário geral. Das 11h às 13h, o momento é religioso 

(evangélico), com o programa “A Videira Verdadeira”. Até às 15h, musical de ritmos 

variados. No horário das 15h às 18h, programa musical “Família Sertaneja”. Em seguida, 

das 18 às 19h, “Forró romântico”. Em seguida, o noticioso “Voz do Brasil”, das 19h às 

20h e depois musical variado até às 7h do dia seguinte, com inserções de notícias e 

comunicados diversos. Entre os informativos, manchetes (que ficam postadas no site da 

rádio) como: 

Grupo de idosos constrói carro de minigolfe em terreno da Vila Vivaldi; 
Quarta-feira é dia de pedalada noturna em São Bernardo; Pescadores planejam 
fazer turismo na Billinbgs em época do defeso; Sindicado dos metalúrgicos 
inicia 8º. Congresso; Represa Billings completa 90 anos; Semana começa com 
959 vagas de emprego no ABCD; Policial faz parto no carro em Santo André; 
Servidores de São Bernardo e Santo André iniciam negociações.42 

 
 
 
 
 
 

 

42 Disponível em http://www.radiorepresa.com. Acessado em 08/12/15 e 14/01/16. 

http://www.radiorepresa.com/
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A linha editorial mais falada da emissora fica a cargo dos gestores da rádio, como Vilmar 

Ananias, que exerce esta função de explorar questões sociais da região e dessa forma 

levar ao conhecimento dos demais radialistas e chamar a atenção da comunidade para a 

conscientização do papel referente à participação e à cidadania. Nesse sentido, observa 

questões diversas e as mais reclamadas, como iluminação urbana, limpeza de terrenos, 

saneamento básico, segurança e atendimento nos postos de saúde. 
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CAPÍTULO 5 

 
 
 
O que os radialistas comunitários do ABCD Paulista esperavam, o que 

esperam do governo brasileiro e conceitos de legislação da radiodifusão 

comunitária 

 
 
Os radialistas das emissoras comunitárias do ABCD Paulista caracterizam-se por vários 

pontos em comum, mas um deles dimensiona a constante motivação e a persistência em 

manter em funcionamento as rádios nas quais atuam. Revelam-se em ações teimosas 

contra uma quase ordem superior de que não mais deixem existir esse exercício da 

comunicação, que tem funções democráticas e apelos de participação. Seguem, portanto, 

esperando serem reconhecidos pelo direito constitucional de liberdade de expressão e, 

nesse contexto, que se faça valer o conquistado regime democrático. Tal reivindicação, 

em concordância com o jurista e especialista em radiodifusão comunitária Paulo 

Fernando Silveira – nome de referência no setor, que também considera essa uma entre 

questões cruciais a serem conquistadas pelos radialistas diante dos direitos constitucionais 

do país: 

Se se seguirem as determinações constitucionais e se considerar que o direito 
à informação, em sua dúplice dimensão, pertence originalmente ao indivíduo, 
que dele não abdicou, como direito fundamental que é, mas apenas permitiu 
que o Estado, no caso das telecomunicações, em face do problema técnico, 
gerisse o sistema apenas tecnicamente para se evitar interferências recíprocas 
ou outro tipo de dano, pode-se concluir de forma definitiva que: 1. O Estado 
não é o titular do direito, mas o indivíduo. Logo este pode usufruí-lo 
independentemente de lei, salvo se esta vier para cuidar de interesses públicos 
relevantes; 2. Se o indivíduo é o titular do direito, ele não deve pedir 
autorização ao governo para desfrutar de seu direito, apenas submeter o seu 
uso à gestão do governo para o compartilhamento do uso comum com os 
outros usuários. [...]. Assentadas essas premissas, constara-se facilmente o 
extremo abuso de poder com que a União vem tratando a questão das 
telecomunicações, somente para manter em si o enorme poder público que 
delas decorre. Não se pode perder de vista que o fim último do Estado é a 
busca da felicidade individual, devendo ele proporcionar os meios para que 
seja alcançada. Inversamente, se se colocar nas mãos do Estado todo o poder 
político oriundo da comunicação, estar-se-á sobrepondo-o ao indivíduo, de 
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forma a escravizá-la, ou seja, de modo ilógico, valorizando-se mais os meios 
do que os fins (SILVEIRA, 2001, p. 269). 

Basicamente, os referidos radialistas desejam inicialmente mudanças na legislação das 

rádios comunitárias e sentem-se apoiados nos conceitos descritos por Silveira com base 

no direito constitucional que, na seguinte ordem, permitam a essas emissoras a existência 

de novos canais de transmissão. Luz, (2011, p. 280), contribui com tal apelo: “a Anatel 

designa esse canal único de operação das rádios comunitárias abaixo da faixa de 

transmissão em FM (88 a 108 MHZ). Fazer rádio para quem, se os aparelhos não captam 

o sinal?”; Desse ponto crítico mencionado pelo autor, os radialistas querem a ampliação 

para o campo de alcance, ou seja, aumento da potência máxima de 25 watts, que só 

permite o alcance de um quilômetro de distância da sede da emissora – sem entrarem em 

choque de interferência com outras rádios. Aliás, as rádios comunitárias não contam com 

o apoio de sistemas de impedimento de interferência de outras emissoras, incluindo as 

comercias, a não ser que contratassem por conta própria esse serviço, que é de elevado 

custo, inviável na conjuntura financeira já demonstrada a que se submetem. 

Cabe aqui uma reflexão sobre a publicação realizada pela Associação Brasileira de Rádio 

e Televisão, que expõe na página da instituição as questões dos pagamentos de taxas para 

funcionamento (também mencionadas pelos radialistas em depoimentos nesta pesquisa) 

e a situação da limitação de canais para as emissoras de rádio além de descrever 

características das emissoras piratas vinculadas a essas “interferências”: 

Rádio pirata é crime. Todo serviço de radiodifusão, para ser executado, precisa 
antes ser outorgado pelo Ministério das Comunicações e depois autorizado a 
fazer o uso do espectro radioelétrico, pela Agência Nacional das 
Telecomunicações (Anatel). Só assim a rádio estará apta a funcionar de forma 
legal, pois de outro modo estará exercendo atividades de forma ilícita, não 
pagando as devidas taxas pertinentes a este tipo de serviço, cometendo assim 
crime de ordem fazendária, desenvolvendo atividade clandestina e utilizando 
o espectro radioelétrico sem autorização. Como se sabe, o espectro é um bem 
público finito e escasso. As rádios ilegais poluem o espectro e impedem ou 
reduzem a qualidade das emissoras legais. Interferências e ruídos são os mais 
percebidos. Um produto muito comum desta poluição são os problemas da 
aviação, fato sempre divulgado, mas é somente a ponta do iceberg, pois todos 
sofrem; táxis, polícia.43 

 
 
 

 

43Disponível  em:  http://www.abert.org.br/web/index.php/menuradiodifusao/menuradioilegal.  Acessado 
em 18/11/2015. 

http://www.abert.org.br/web/index.php/menuradiodifusao/menuradioilegal
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São antigas e muitas as controvérsias sobre esta questão apontada pela ABERT, incluindo 

descrições em artigos e outros estudos e mesmo em bibliografias e depoimentos, 

referentes aos riscos de tais rádios para a aviação. As fiscalizações também são pontos de 

atenção dos radialistas comunitárias que, pelos históricos revelados nos capítulos3 e 4 

desta pesquisa, revelaram situações de apreensões, prisões e/ ou simplesmente a visita 

fiscal. Estão assim escolados e sempre prontos para as argumentações e exposições de 

documentos nestes casos. 

 
 

1 Referências e outros conceitos documentados em publicações a respeito de 

situações contraditórias impostas às emissoras comunitárias 

 
 

Em 17/03/ 2011, um artigo publicado em jornal, assinado pela jornalista Karla Mendes, 

traz na edição o título: “Governo vai aumentar fiscalização de rádios comunitárias”. Na 

redação, a informação sobre o referido órgão estatal e seu rigor, atribuído às atividades 

das rádios comunitárias com a finalidade do Ministério das Comunicações de “evitar que 

elas sejam usadas como palanque político ou para atender exclusivamente interesses de 

igrejas e grupos empresariais”. Este primeiro parágrafo nos remete aos fatos ocorridos – 

e que ocorrem até o presente momento da realização desta pesquisa – em outras emissoras 

de rádio comerciais e também de televisão, que abordam a religiosidade, inclusive com 

solicitação de “dízimo” e divulgação de número de contas bancárias para que os ouvintes 

realizem depósitos em dinheiro. Tais emissoras não sofrerem nenhuma sanção por essas 

atividades. Na sequência, o texto informa que: “diante de denúncias de "desvio de 

função" das rádios comunitárias, o ministério está revendo os procedimentos de 

fiscalização, informou hoje o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ele defende 

que o melhor remédio para dar um basta nessa situação é a fiscalização”. 

Nesse sentido, os trechos do artigo acima descritos provocam nova reflexão sobre a 

questão. Os radialistas das comunitárias, pelo menos as do ABCD, estão atentos à 

fiscalização. O mencionado texto que aqui se indica como amostra, inclusive pela época 

de sua publicação, ano 2011, demonstra que a fiscalização se dará também para as rádios 

comerciais. Muitas, todavia, são de gestão de igrejas e políticos, com suas concessões 

automaticamente renovadas de períodos em períodos. Há, porém, emissoras comerciais 
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que defendem uma única religião, mas seguem livres de impedimentos fiscais por 

semelhante prática. Desse período até a conclusão desta pesquisa, nota-se uma abordagem 

aplicada com maior rigor de fiscalização sobre as comunitárias, ocorrendo, inclusive, 

denúncias e multas. 

A Anatel vai fazer a ação fiscalizatória na área técnica de conteúdo e vai nos 
mandar os processos", disse (o ministro). O ministro admitiu já ter recebido 
relatos de uso de rádios para fins políticos e empresarias. "Tem que ter uma 
fiscalização para verificar isso, assim como nos demais emissores de 
radiodifusão", ressaltou. Há também denúncias de descumprimento de outras 
normas, como patrocínio, o que é proibido pela legislação vigente."O apoio 
cultural não pode ofertar produto. Ele indica a entidade que está apoiando, 
somente", explicou o secretário. Em caso de comprovação dessas 
irregularidades, pode haver cassação das outorgas, segundo Genildo Lins de 
Albuquerque Neto, secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica da 
pasta. Não há cobrança de nenhum valor nas outorgas de rádios comunitárias, 
mas quem recebe a concessão não pode aferir nenhum lucro em decorrência 
da atividade."Se a rádio só estiver fazendo campanha política, vai ter alguém 
que vai ouvir durante um determinado tempo (para comprovar a infração). E 
isso serve para rádio comercial também. Os agentes têm que cumprir a lei, e a 
fiscalização tem que ser bem aparelhada", destacou Bernardo.44 

 
 

O portal “Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social”, em sua página online, 

lançou no fim de 2014 a campanha ‘Fora Coronéis da Mídia’, que tem por objetivo 

chamar a atenção para o fato de, ainda hoje, dezenas de políticos serem donos de canais 

de TV e rádio”45. Na referida página, a ativista do portal, Bia Barbosa, declara que a 

prática se tornou “tão recorrente, que pouquíssimos partidos políticos podem afirmar que 

não têm em seus quadros deputados, senadores, prefeitos, governadores etc que controlam 

direta ou indiretamente empresas concessionárias de radiodifusão”. O portal informa que 

“cruzou informações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), entre os anos 

1987 e 2008, levantou que, até 2008, 271 políticos estavam ligados, em negócios com 

324 empresas de comunicação”. A professora doutora Sonia Virgínia Moreira auxilia nos 

rumos dos entendimentos sobre a política da radiodifusão brasileira que há décadas 

privilegia poucos detentores desses meios de comunicação estrategicamente para a 

formação de opinião de muitos, sobretudo os eleitores: 
 
 

 

44 Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-vai-aumentar-fiscalizacao-de-   
radio s-comunitarias,693268. Acessado em 16/10/2015. 
45Disponível em: http://revistaforum.com.br/digital/179/coronelismo-eletronico-partidos-contra- 
regulacao-da-midia-sao-os-campeoes-de-concessao-em-radio-e-tv/ Acessado em 15/10/2015. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral%2Cgoverno-vai-aumentar-fiscalizacao-de-radios-comunitarias%2C693268
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral%2Cgoverno-vai-aumentar-fiscalizacao-de-radios-comunitarias%2C693268
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral%2Cgoverno-vai-aumentar-fiscalizacao-de-radios-comunitarias%2C693268
http://revistaforum.com.br/digital/179/coronelismo-eletronico-partidos-contra-
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Há décadas, a cada ano eleitoral, repete-se no País a utilização do rádio para 
arrebanhar eleitores. Desde o estabelecimento das primeiras regras para o 
funcionamento da radiofonia no Brasil, o principal critério na distribuição de 
canais de rádio tem rádio sido político: o rádio é concessão governamental e, 
como tal, depende do Executivo. Em outros países, apesar de o Estado deter o 
poder das concessões, a existência de leis atualizadas ou agências reguladoras 
para o setor facilita a distribuição equilibrada de licenças (MOREIRA, 1997, 
p. 17). 

 
 
A situação descrita pela autora é antiga no cenário brasileiro, sendo que a obra de Moreira 

permanece válida num registro que retrata a atual época e transcende de períodos em 

períodos, de governos em governos, é de origem antiga e intensificou-se, não tendo sido 

modificada nem pelas fiscalizações, incluindo as administradas, mesmo com toda a 

ampliação tecnológica a partir desse século XXI. 

Daí porque se pode dizer, com segurança, que no Brasil a maioria das leis são 
suspeitas e inconstitucionais. Necessitam de uma nova leitura, à base dos 
princípios constitucionais, principalmente os que se relacionam com a base do 
poder político, ou seja, os princípios de igualdade, o republicano, o federativo 
e o da independência do judiciário. Então, surgem, de repente, as rádios 
comunitárias com enorme potencial de democratização, na medida em que, 
por elas se começa a romper as cadeias que submetem o povo livre ao domínio 
de uma pequena e poderosa elite, que prevalece, notadamente, no controle dos 
veículos de comunicação de massa. A partir dessa visão, entende-se porque a 
maior parte da mídia já consolidada – muitas vezes por favores estatais, como 
noticia o livro Chatô: o rei do Brasil (de Fernando Morais) – não abraçou a 
luta pela liberdade de imprensa que as rádios comunitárias tanto pugnam 
(SILVEIRA, 2001, p. 259). 

 
 
2 Palanques, púlpitos e altares radiofônicos: contradições entre as rádios 
comunitárias e comerciais 

 
 
Em 1998, época da promulgação da Lei 9612/98 – das rádios comunitárias –, a professora 

doutora e escritora Sonia Virgínia Moreira lança o livro Rádio Palanque, que versa sobre 

esta temática dos políticos, religiosos e empresários poderosos, assim como famílias, que 

detêm meios de comunicação do Brasil, principalmente rádios e televisões. Era o 

momento oportuno para tal lançamento diante de um quadro pesquisado pela autora, que 

indicava o “palanque radiofônico/televiso”. 
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É nesse exato contexto que se lança a lei das rádios comunitárias, com todas as restrições 

já descritas anteriormente. Ou seja, é possível pensar que a situação das emissoras 

comerciais tidas como “palanques” seguiria – como ainda segue – na zona de conforto. 

A autora enfatiza que, a partir de 1990, a estratégia “palanque” do rádio brasileiro 

intensificou-se: 

Para manter seus nomes junto aos ouvintes fora do período regulamentado por 
lei, alguns candidatos começaram a participar regularmente de programas ou 
a comprar espaço na programação radiofônica, fazendo do rádio um canal 
permanente de promoção pessoal. Na verdade, foi nos anos 50 que 
comunicações de grande empatia descobriram como o rádio servia de eficiente 
cabo eleitoral. Desde então é cada vez mais frequente radialistas de sucesso 
converterem em votos os seus índices de audiência (MOREIRA, 1997, p. 16). 

 
 
 
A prática de uso do rádio focada por Moreira, em 1997, é atual e possibilita a observação 

sobre emissoras AM, tomando como amostragem as paulistanas, de elevada audiência. 

Elas, com programações de variedades, vários quadros e participações de especialistas 

em áreas diversificadas, em intensa interatividade com ouvintes, promovem-lhes 

assistência em serviços e orientações. Dessa forma, estabelecem o próprio nome, ganham 

notoriedade junto ao público nas programações, ao lado dos já renomados e tradicionais 

comunicadores. Não estão, portanto, cometendo nenhuma infração, pois a prática é 

antiga e esses profissionais cumprem-na de fato, prestando um serviço à população e 

esclarecendo dúvidas; nisso são amparados pela legislação vigente do meio. Moreira 

realça tal característica já estabelecida e aceita no País: 

No Brasil, o rádio apresenta usos distintos: político (servindo a governos 
interessados em fazer propaganda da sua ideologia ou obter vantagens na 
distribuição de concessões), eleitoral (quando a intenção é pura e 
simplesmente divulgar o nome de candidatos) e revolucionário (a 
multiplicação das rádios livres ilegais levaram o governo federal a 
regulamentar as rádios comunitárias de baixa potência) (MOREIRA, 1997, p. 
16). 

 
 
Identifica-se de longa data nos programas de rádio – principalmente nos mais populares 

em AM – muitos nomes que, posteriormente à visibilidade nestas emissoras, 

candidatam-se a cargos públicos nas eleições, como médicos, advogados, outros 

especialistas e participantes de conteúdos diversos, incluindo esotéricos. Assim, notam- 

se contradições do legislativo, que pressiona as emissoras comunitárias sobre o provável 
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uso político que venham a realizar. Fica o questionamento: se as comunitárias não podem, 

por que existe esta permissão às emissoras comerciais? 

Para as comunitárias, porém, com foco nas questões locais e, assim, pontuais, o trabalho 

dos radialistas é de orientação e tem origem numa abordagem direcionada à 

democratização da comunicação, mesmo com a atribuição de baixa potência. Destarte, 

destina-se a elas uma estrutura inferior diante das demais, pelo que se pode atribuir aos 

seguintes fatores: 

 não contavam com estrutura material nem humana da dimensão das demais 

emissoras estabelecidas em décadas de existência, a partir dos anos vinte, que 

ganharam extensas dimensões e vínculos diretos com o governo em suas 

expressivas audiências; 

 ficaram menores diante das emissoras comerciais que encontraram na 

religiosidade, inicialmente na religião católica, uma tradição em horários 

específicos de transmissão de missas e ao meio-dia no horário do “Angelus” – e 

às 18h, na “Hora da Ave Maria”. Tais emissoras comerciais exploraram também 

com plástica (trilhas) e locuções de interpretação de cunho religioso, com 

atrações como a “benção da água” para “enfermos”, testemunhos de cura, oração 

para desempregados e outros apelos dessa natureza; 

 os gêneros artísticos como os musicais e os dramáticos também alavancaram 

audiências do rádio comercial – assim como a publicidade – em torno do 

entretenimento com radionovelas e promoções de cantores (as) de renome 

nacional. Todos esses atrativos durante um período antes da internet chegaram a 

contar com promoções variados, como as realizadas por viaturas de ida a bairros 

com prêmios para ouvintes, eventos musicais, como shows transmitidos ao vivo 

e amplos espaços com artistas de sucesso, atrações servidas por intensa 

publicidade. Todos esses e outros recursos radiofônicos já estavam muito bem 

estruturados, assim como os nomes das emissoras, atrações e locutores no 

imaginário do público. As rádios comunitárias chegam com uma árdua missão 

junto a quadro da comunicação via rádio, pretendendo representar o que não se 

contemplava nas programações comerciais. Não puderam logo de início e assim 

prosseguem com enfrentamentos políticos numa sociedade que ainda as julga, 

por causa da má divulgação que sofrem, como emissoras piratas e assim 

criminosas,  fora da lei; 
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 historicamente, estabeleceram-se com origem localizada nos anos setenta e com 

ampliações dessa prática a partir dos anos oitenta. 

Coelho, numa referência a essa época, apresenta dados dos meios rádio e televisão e a 

evolução de seu alcances junto ao público do período: 

Teoricamente, a rede de rádio pode cobrir todos os habitantes do país, 
enquanto a TV alcança entre 60 e 80 milhões de pessoas. Todos estes dados 
[...] são de 1988. Em 1980, o número de estações de rádio era exatamente a 
metade e quase a metade era também o das estações de TV. O número de 
aparelhos de rádio não dobrou (eram 37 milhões), mas o de receptores de TV, 
sim (eram 13 milhões). A duplicação das estações geradoras de rádio e TV 
poderia ser um bom sinal se as concessões não fossem feitas segundo critérios 
estreitos e enviesados que atendem antes a interesses individuais e de grupos 
de poder do que a interesses da coletividade (COELHO, 1988, p 33). 

 
 
 
Em 1998, com a promulgação da Lei, surge uma esperança no ar, para as comunitárias, 

mas somente até a leitura criteriosa da referida legislação. O cerco, mesmo num regime 

democrático, estava fechado para tais rádios. Não existe “ar” para todas – espectro para 

essas emissoras. A ordem era (e ainda é): se quiserem existir, vão funcionar em frequência 

única, sem dinheiro e sem nenhum tipo de apoio do Estado, mas não deixem de exibir o 

programa estatal “Voz do Brasil”. 

Surgem dessa forma elucidações acerca do tema e comparativos que, ao serem conhecidos 

dos radialistas comunitários, aumentam a vontade deles conseguir igualdade. Desse 

modo, assim como nas comerciais, as comunitárias do ABCD Paulista também inserem 

religiosidade na programação. Das rádios daquela região, a que se mostra com maior foco 

na religião é a “Lírio dos Vales”, em São Bernardo do Campo, administrada por gestores 

evangélicos, com destaque para programas e mensagens, assim também nas músicas. 

Porém exibe os demais gêneros musicais, principalmente o sertanejo. A apresentação da 

estação não oculta os objetivos evangelizadores, com a seguinte inserção no site da rádio: 

A rádio “Lírio dos Vales”, fundada por José Valdo Alves Moreira, foi criada 
por intermédio de um sonho. Desde a sua conversão, ele tinha o desejo de 
adorar a Deus. A criação da rádio foi um instrumento, do qual se utiliza para 
levar a palavra, o evangelho para todos os necessitados.46 

 
 

 

46 Disponível em: http://www.liriodosvalesfm.com.br. Acessado em 15/10/2015. 

http://www.liriodosvalesfm.com.br/
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Em Diadema, no bairro Eldorado, a comunitária “Navegantes”, com sede na Igreja São 

José, que abriga também a antena da emissora, não se denomina católica e insere na 

programação ritmos musicais variados e informativos. Com documentação em ordem, as 

emissoras seguem com o papel de prestação de serviços, como as demais comunitárias da 

região. De fato, a “Lírio dos Vales” sofre algumas críticas dos colegas das demais 

estações da região, mas elas não chegam a criar desarmonia entre eles, devido ao fato de 

a emissora explorar outros gêneros. Seja como for, a “Lírio dos Vales” não está sozinha 

em sua quase exclusividade dada à religião. Nesse sentido, encontra-se praticamente em 

igualdade com outras tantas comerciais espalhadas pelo Brasil. Ou seja, a “Lírio dos 

Vales” não destoa do que muitas rádios comerciais (e televisões) oferecem. A diferença 

é que a emissora comunitária trata com mais informalidade seu público. No País, entre as 

emissoras católicas e evangélicas em amplitude modulada e frequência modulada, 

figuram com destaque diversas rádios. Uma amostra segue abaixo para contribuir com a 

nossa reflexão sobre o tema. 

Rádio “Aparecida AM 820, FM 90.9”–Aparecida SP;Rádio“9 de  Julho 
AM 1600” – São Paulo SP ( Arquidiocese de  SP  );Rádio  “Catedral 
FM 106,7” – Rio de Janeiro ( Arquidiocese do Rio );Rádio “Imaculada  
Conceição AM 1490” – Grande SP ( Rede Milícia Sat ); Rádio “Frei  
Galvão” –Arquidiocese de Aparecida SP;Rádio “Católico” – Diocese de São 
José do Rio Preto SP;Rádio “CMN AM 750” – Ribeirão Preto SP;Rádio  
“Dom       Bosco        FM 96,1” – Fortaleza        CE;Rádio        “Shalom  
AM 690”– Fortaleza – CE;Rádio “Padre Cícero FM 104,9” – Juazeiro do 
Norte– CE;Rádio”Educadora AM Sobrasl 950” – Sobral– CE;Rádio  
“Educadora AM 560” – São Luís – MA;Rádio “Frater Comunidade Católica  
FraterKerigma”; “Rádio Magnificat FM 103,5” –Limeira–SP;Rádio  
“Evangelizar AM 1060” – Curitiba–PR;Rádio “Coração 
FM 95,7” – Itaporã–MS; Rádio “Canção Nova AM 1410” – SP; Rádio  
“Canção Nova FM 96,3” – SP;Rádio“Catedra FM 106, 7” – RJ;Rádio  
“Capital AM 990” – Cianorte–PR;Rádio “Santíssimo FM”; Rádio  
“Libertadora AM / A.D. Mossoró”–Mossoró– RN;Rádio “Filadélfia FM / 
Evangélica”   –Quartel   Sacramento   –   MG;Rádio   “Maná   FM 102, 
5” – Litoral  de  SP;Rádio  “Melodia  FM 97.5” –RJ;   Rádio  
“Evangélica” , TV    “Cristiana”    ;Rádio    “Nacional    Gospel    FM 100.5” 
– Mandaguari – PR;Rádio “Atalaia AM 950” – Belo Horizonte – 
MG;Rádio“Evangélica Elshadai” – Garuva – SC;Rádio “Vinde  
Internacional” – Catalão – GO; Rádio “Gospel FM 90.1” –São Paulo –SP;  
Rádio “Gospel FM 90,7” –Araras –SP; Rádio “Vida FM 96,5 São Paulo / SP;  
Rádio Vida FM 102,9Fortaleza – CE; Rádio Feliz FM 92,5” – São Paulo – 
SP; Rádio “Girassol 97,9” –Belo Horizonte – MG; Rádio “Nacional Gospel  
FM 100,5” Mandaguari – PR; Rádio “Maná São Sebastião”– DF; Rádio  
“Moriah FM 105,9” –Jales –SP; Rádios “Gospel FM 107.9” – Rio de Janeiro 

http://www.guiademidia.com.br/ouvir/sp/radio-9-de-julho-am-1600-sp.htm
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/sp/radio-9-de-julho-am-1600-sp.htm
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/rj/radio-catedral-fm-106-7-rio.htm
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/rj/radio-catedral-fm-106-7-rio.htm
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/sp/grande-sp/radio-imaculada-conceicao-am-1490.htm
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/sp/grande-sp/radio-imaculada-conceicao-am-1490.htm
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/sp/grande-sp/radio-imaculada-conceicao-am-1490.htm
http://www.radiofreigalvao.com/
http://www.radiofreigalvao.com/
http://www.radiofreigalvao.com/
http://www.catolico.org.br/
http://www.radiocmn.com.br/
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/ce/radio-dom-bosco-fm-96-1-fortaleza.htm
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/ce/radio-dom-bosco-fm-96-1-fortaleza.htm
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/ce/radio-dom-bosco-fm-96-1-fortaleza.htm
http://www.shalom690.com/
http://www.shalom690.com/
http://www.shalom690.com/
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/ce/radio-padre-cicero-fm-104-9-juazeiro-do-norte.htm
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/ce/radio-educadora-do-nordeste-am-950-sobral.htm
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/ma/radio-educadora-am-560-sao-luis-ma.htm
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/ma/radio-educadora-am-560-sao-luis-ma.htm
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/ma/radio-educadora-am-560-sao-luis-ma.htm
http://www.radiofrater.com.br/
http://www.radiofrater.com.br/
http://www.fraterkerigma.com.br/
http://www.fraterkerigma.com.br/
http://www.magnificatfm.com.br/
http://www.padrereginaldomanzotti.org.br/radio_am1060_ao_vivo.html
http://www.padrereginaldomanzotti.org.br/radio_am1060_ao_vivo.html
http://www.padrereginaldomanzotti.org.br/radio_am1060_ao_vivo.html
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/sp/radio-cancao-nova-am-1410.htm
http://blog.cancaonova.com/radiofm/
http://blog.cancaonova.com/radiofm/
http://blog.cancaonova.com/radiofm/
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/rj/radio-catedral-fm-106-7-rio.htm
http://www.radiocapital990.com.br/
http://www.radiocapital990.com.br/
http://www.radiocapital990.com.br/
http://www.santissimofm.com.br/
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/rn/mossoro/radio-libertadora-am.htm
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/rn/mossoro/radio-libertadora-am.htm
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/rn/mossoro/radio-libertadora-am.htm
http://radiofiladelfiafm.com/
http://www.radiomanafm.com.br/
http://www.melodia.com.br/
http://www.radioevangelica.com/
http://www.radioevangelica.com/
http://www.radioevangelica.com/
http://tvcristiana.tv/
http://www.nacionalgospelmandaguari.enetbras.com.br/
http://radioatalaiabh.com.br/
http://www.radioevangelicaelshadai.com/
http://www.radiovindeinternacional.com.br/
http://www.radiovindeinternacional.com.br/
http://www.radiovindeinternacional.com.br/
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/sp/radio-gospel-fm-sp.htm
http://www.gospel.fm.br/
http://www.gospel.fm.br/
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/sp/radio-vida-fm-96-5-sp.htm
http://radiovidafm102.com.br/
http://radiovidafm102.com.br/
http://www.guiademidia.com.br/ouvir/sp/radio-feliz-fm-92-5.htm
http://www.nacionalgospelparana.com.br/
http://www.nacionalgospelparana.com.br/
http://www.nacionalgospelparana.com.br/
http://radiomana.com.br/
http://www.moriahfm.com.br/
http://www.moriahfm.com.br/
http://www.moriahfm.com.br/
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– RJ; Rádio “102 FM Gospel FM 102.9” Imperatriz – MA; Rádio “FM Gospel 
89,3” – Morada Nova – CE; Rádio “Referência FM” –Paranaguá – PR;Rádio  
“93 FM” – Rio de Janeiro–RJ; Rádio “Trans Mundial”– São Paulo–SP; Rádio  
“Trombetas” – Vila Velha –ES; Rádio “Inovadora FM” – Porto Ferreira – SP; 
“Rede Rádio Novo Tempo/ TV Jacareí” – SP; Rádio “Prisma Gospel”– 
Cubatão – SP; Rádio “Nova FM 103” – São José do Vale do Rio Preto –RJ;  
Rede” Gospel FM 89.3” – Curitiba –PR; Rádio “Atlanta FM Gospel” 
Amparo–SP; Rádio “Restitui Gospel”– Campos dos Goytacazes – RJ; Rádio  
“Tropical Gospel AM 1320” –Curitiba –PR; “104 FM Gospel” – Governador 
Valadares –MG.47 

 
 
Essas emissoras estão bem estabelecidas, contam com ouvintes fiéis que promovem suas 

igrejas e fazem em diversos casos trabalhos voluntários, numa ação semelhante à vivida 

nas comunitárias, potencializadas por seus sites. Eles promovem jornadas religiosas, 

congressos, caminhadas e outros eventos de significativa dimensão em harmoniosa 

convivência com o Estado, que não oferece a tais produtores receios de fiscalizações ou 

outras punições, como sofrem as rádios comunitárias, de cunho religioso, ou não. 

Pela referência em publicações e jornais de grande circulação ou portais com artigos sobre 

emissoras comunitárias, estampam-se nestas páginas ações e contradições do Estado em 

tal campo. Pretende-se, aqui apresentar, através de uma amostragem, cruzamentos de 

informações que favoreçam reflexões a respeito de como os radialistas comunitários 

vivem o dia a dia, sofrem e percebem que estão sempre em desvantagem diante dos 

demais segmentos da mídia que expõem diariamente em suas programações atos 

contrários a leis, que punem as rádios comunitárias, mas não as demais. Um exemplo são 

as restrições sobre a exclusividade religiosa que não pode ser dada às comunitárias. É um 

fato nítido em inúmeras emissoras brasileiras e rádio e de televisão, vinculadas às 

organizações religiosas, que fazem propagandas, divulgam seus templos e igrejas e 

contam com representantes destas em órgãos do governo. 

O portal “Observatório da Imprensa” destaca postagem de 17/02/2015, um artigo 

assinado por Lilian Milena com o seguinte título “Porque a regulação da mídia não é 

censura”. O texto enfatiza o direito constitucional à comunicação e à liberdade de 
 
 
 

 

47Disponível em: http://www.guiademidia.com.br/radios/genero-musical/catolica.htm. Acessado 
em 15/01/2016. 

http://www.guiademidia.com.br/ouvir/ma/radio-102-fm-imperatriz-ma.htm
http://www.radioreferenciafm.com.br/
http://radio93.com.br/
http://radio93.com.br/
http://radio93.com.br/
http://www.transmundial.org.br/
http://radiotrombetas.com.br/
http://radiotrombetas.com.br/
http://radiotrombetas.com.br/
http://www.inovadorafm.com.br/
http://novotempo.com/tv/
http://www.radioprismagospel.com/
http://www.novafm103.com/
http://www.redegospel.fm/
http://www.redegospel.fm/
http://radioatlantafm.com.br/
http://www.radiorestituigospel.com.br/
http://radiotropicalgospel.com.br/
http://radiotropicalgospel.com.br/
http://radiotropicalgospel.com.br/
http://www.104fmgospel.com.br/
http://www.guiademidia.com.br/radios/genero-musical/catolica.htm
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expressão e aponta a já mencionada situação de muitos meios de comunicação sob 

comando de poucos administradores. 

Os 25 anos da promulgação da Constituição Federal não foram suficientes 
para que parlamentares criassem leis para regulamentar os artigos do Capítulo 
V, que versam sobre a comunicação social no país. A primeira consequência 
disso é a excessiva concentração de rádios, TVs, revistas e jornais impressos 
por alguns grupos. Organizações pelo direito à informação, dentro e fora do 
país, estimam que 70% das mídias estão nas mãos de menos de dez famílias, 
e muitas rádios e TVs locais são propriedades de políticos.O debate sobre o 
tema voltou à tona no discurso de posse do novo ministro das Comunicações, 
Ricardo Berzoini, no início deste ano. Na ocasião, ele declarou que levará 
adiante a promessa da presidente reeleita, Dilma Roussef, de debater a 
regulação econômica da mídia. O objetivo inicial de Berzoini é abrir o tema 
para a população colaborar com propostas, num processo que poderá ser 
semelhante àquele que culminou na criação do Marco Civil da Internet.48 

 
O diálogo com o poder público é um dos incansáveis planos dos radialistas comunitários 

que, em parceria com associações de apoio a “suas” emissoras, organizam-se anualmente 

para obter alguma conquista, porém, em quase vinte anos de promulgação da Lei 

9.612/98, não houve benefícios para uma mudança na já cristalizada Lei, nos parágrafos 

anteriormente mencionados.Tais encontros dos radialistas não são vãos, pois essa união 

proporciona os conhecimentos por intermédio de palestras rumo à conscientização de que 

uma alteração urgente deve ocorrer nesse raciocínio. O artigo do “Observatório da 

Imprensa” enfatiza que: 

 
Especialistas     convidados     para      debater      o      assunto      no 
programa Brasilianas.org (TV Brasil) acreditam, no entanto, que o trabalho 
do Ministério das Comunicações não será nada fácil, tendo em vista o 
momento político e o uso de velhas distorções, relacionando a proposta de 
regulamentação econômica à censura dos meios de comunicação. O Brasil já 
teve leis de imprensa, antes de 1988, mas que nunca foram efetivamente 
respeitadas. O superintendente executivo de relacionamento da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC) e ex-representante da presidência no processo 
de instalação da TV digital no Brasil, André Barbosa, lembrou, por exemplo, 
que a legislação de 1962, feita antes do Golpe Militar, proibia que donos de 
TVs e rádios usassem esses instrumentos para fazer ativismo religioso e 
partidário.  A  normativa  abordava  também  a  regionalização,  ou  seja,  a 

 
 
 

 

48Disponívelem:http://observatoriodaimprensa.com.br/interessepublico/_ed838_por_que_a_regulacao_da 
_midia_nao_e_censura. Acessado em 15/01/2016. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/interessepublico/_ed838_por_que_a_regulacao_da_midia_nao_e_censura
http://observatoriodaimprensa.com.br/interessepublico/_ed838_por_que_a_regulacao_da_midia_nao_e_censura
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necessidade dos programas transmitidos não deixarem de lado as diferenças 
culturais do Brasil.”49 

 
 
 
3 A arte eletrônica (quase) não imita a vida das rádios comunitárias, prefere somente 

o contexto delas 

 
 

Em 2002, estreou o filme Uma onda no ar, do diretor Helvécio Ratton, inspirado em 

fatos reais. A produção brasileira retratava a história da rádio comunitária “Favela”, 

localizada na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Serra, em Belo 

Horizonte, no início dos anos oitenta. A emissora tinha sido criada por quatro jovens que 

viviam numa favela da cidade. O objetivo deles era retratara população local, que não se 

via representada nos meios comerciais tradicionais, entre os assuntos locais, e também 

na produção social e cultural ali existentes. O enredo não se distingue dos muitos relatos 

descritos nesta pesquisa pelos radialistas do ABCD Paulista que favela – assim como 

muitos outros do Brasil – iniciaram suas atividades radiofônicas informais em situação 

semelhante. Na trama, poucos sabiam que estavam realizando atividade considerada 

ilegal e passariam a ter suas emissoras caracterizadas como rádios piratas e, portanto, 

sujeitas à apreensão de equipamentos e prisão dos responsáveis dessas iniciativas pela 

Polícia Federal – na época não existia legislação para estas emissoras comunitárias. No 

filme, houve o fechamento da estação por meio de perseguições e ações violentas. A 

história retratou ainda as dificuldades de capacitação dos jovens para a condução da rádio 

e também de custos de manutenção. Mesmo assim, acabam contando com o 

reconhecimento da ONU, Organização das Nações Unidas, recebendo uma premiação 

dessa organização intergovernamental, que enviou representantes à favela para a entrega 

do prêmio pelos serviços prestados à comunidade. 

Pela realização do filme, o diretor Ratton recebeu o prêmio “Margarida de Prata”, na 

sede da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), em Brasília. Mesmo assim 

a produção não teve grande repercussão e nem significativa divulgação nos meios rádio 

e televisão, apesar de contar com artistas de atuação em outros filmes e em novelas da 

“Rede Globo” e mais produção de renome. Nos papéis de destaque, artistas negros: 

 
 

49 Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-  
publico/_ed838_por_que_a_regulacao_da_midia_nao_e_censura. Acessado em 15/01/2016 

http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/_ed838_por_que_a_regulacao_da_midia_nao_e_censura
http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/_ed838_por_que_a_regulacao_da_midia_nao_e_censura
http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/_ed838_por_que_a_regulacao_da_midia_nao_e_censura
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Alexandre Moreno, que pela atuação recebeu o prêmio de melhor ator no segundo festival 

de cinema de Varginha. Também recebeu o prêmio Kikito no festival de cinema de 

Gramado; Adolfo Moura; Babu Santana, Benjamin Abras e a atriz Edyr Duqui. 

Um estudo Rosana de Lima Soares, destaca uma referência do filme por um processo de 

recepção numa comparação a outros tantos que tratam da realidade de favelas e periferias 

do Brasil: 

Ao apontar justamente para aquilo que aparece fora do lugar, desestabilizando 
preconceitos e estereótipos antes arraigados na sociedade; os estigmas podem 
levar à recolocação desses lugares, intercambiando posições entre os diversos 
atores sociais para, num segundo momento, fixá-las de outra maneira. A 
posterior fixação pode levar a outros preconceitos e estereótipos, já que as 
relações sociais são pautadas por padrões que atribuem os limites entre o que 
é considerado “norma” ou “desvio” (FOUCAULT, 2002) em uma 
determinada cultura; entretanto, pode também estabelecer um questionamento 
das formas sustentadoras de tais lugares cristalizados, mobilizando novos 
atores sociais. Talvez por isso o filme, a exemplo de Uma onda no ar, tenha 
tido pouca bilheteria em relação a outros modos de construção de estigmas 
sociais no cinema ao mostrar o lado positivo e criativo.50 

 
 
Mesmo sem grande repercussão e bilheteria  (porém com  premiações do diretor Ratton 

e do ator Alexandre Moreno), o filme contribuiu para a legalização da emissora, que já 

contava também com o apoio e a participação da população mineira para um 

reconhecimento da rádio “Favela”, destaca o blog “A nova democracia – apoie a 

imprensa popular democrática”: 

Como a pressão da população de toda Belo Horizonte era forte, a resistência 
ferrenha e outras rádios como a “Favela” apareciam por todo o canto, o 
governo não teve escolha senão legalizar a Rádio “Favela”, dando-lhe a 
autorização oficial para funcionamento, de acordo com as Leis da 
Radiodifusão Brasileira. Isso se deu no ano 2000, e daí para cá a rádio passou 
a se chamar Rádio “Educativa Favela”, funcionando na Frequência Modulada 
(FM). O Estado, como não conseguia calar a Rádio “Favel”, tentou cooptá-la 
oferecendo-lhe status para tentar descaracterizá-la. Porém, essa estratégia não 
vingou. Apesar de invocar inúmeras leis para manter a mídia sob seu estreito 
controle (Lei da Radiodifusão, Lei de Imprensa, Lei Geral das 
Telecomunicações, Código Brasileiro de Telecomunicações, Código de Ética, 
Legislação Profissional, etc.) a Rádio “Favela” não foi "domesticada". “A 
concessão nada significa... Continuamos sendo rádio pirata", explica Misael. 
Se hoje a rádio é legal, isso só se deve à luta popular, que garantiu a esta, que 

 
 

50 Disponível em: www.compos.org.br/seer/index.php/ecompos/article/viewFile/377/328. Acessado em 
16/10/2015. 

http://www.compos.org.br/seer/index.php/ecompos/article/viewFile/377/328
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foi a primeira e única concessão de canal de rádio dada pelo governo sem o 
comprometimento do Estado ou de empresários do ramo.51 

 
 
No ano de 2007, uma das experiências registradas no “Observatório do Direito à 

Comunicação” contesta afirmações contrárias à existência de rádios comunitárias não 

autorizadas para funcionamento, chamadas de “piratas”. Descreve-se no texto a 

experiência da rádio “Santa Luz”, existente no interior da Bahia sem autorização para 

funcionamento. É um artigo que promove a ideia de um novo estudo de caso acerca de 

emissoras dessa natureza e que cumprem um papel de promoção da cidadania, da 

educação e cultura, mas não contam com o apoio e nenhum tipo de reconhecimento do 

Estado o qual, ante semelhante iniciativa, poderia oferecer – como oferece – às emissoras 

comerciais oportunidades de promoção ou algum tipo de capacitação a fim de haver um 

reconhecimento legal diante do mérito da produção realizada: 

 
Santa Luz, distante 260 quilômetros de Salvador, na Bahia, não existe. Como 
não existe aquela população que acha que existe por lá – cerca de 34 mil 
habitantes. A não-existência de Santa Luz foi determinada pela mídia ao 
estabelecer para o Brasil que o Brasil se resume a Rio, São Paulo e Brasília. É 
uma mídia preconceituosa e narcisista: ela expurga o que não é espelho, seu 
espelho. Por isso, Santa Luz e mais outros 5.600 municípios brasileiros não 
existem. Mas é de lá, de Santa Luz, região sisaleira baiana, que vem o recado. 
O representante de uma rádio comunitária, junto com outros nobres jornalistas 
deste país, recebeu nesta quinta-feira, dia 13 de julho (de 2007), o prêmio 
"Amigo da Infância", promovido pela Agência Nacional de Direitos da 
Infância (ANDI), com o patrocínio da Petrobrás e apoio da Unicef. Seu nome 
é Edisvânio Nascimento, mas o tratam, como se viu, como inexistente, irreal, 
ou, como pirata, bandido, marginal. Isto porque Edisvânio atua numa rádio 
comunitária não autorizada naquele município. Atua, não; atuava. Porque, 
como se trata de uma rádio "pirata", o Estado brasileiro achou por bem que 
ela não deveria estar no ar. E a rádio comunitária de Santa Luz, premiada pela 
ANDI pelo trabalho em defesa da infância, foi fechada. Azar de Santa Luz 
porque a rádio mesmo reconhecida pela comunidade, pelos que querem um 
país mais justo, pela ANDI, pelos defensores da democratização da 
comunicação, pela maioria do povo brasileiro, não é reconhecida pelo 
governo.52 

 
 
 
O histórico da rádio “Santa Luz” remete ao enredo do filme Uma Onda no Ar. No ano de 

2004,  dois anos após o  lançamento  do filme, fato semelhante  ocorre  com a  rádio 
 
 

 

51Disponível em: http://www.anovademocracia.com.br/no-6/1254-radio -favela-bh-livre-e-popular. 
Acessado em 16/10/2015. 

 
52Disponível em: http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=18777. Acessado em 15/01/2016. 

http://www.anovademocracia.com.br/no-6/1254-radio-favela-bh-livre-e-popular
http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=18777
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comunitária “Heliópolis”. Em 2004, o autor desta pesquisa atuava como crítico de rádio 

na APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte de São Paulo. Na ocasião, ocorria 

uma votação no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, para premiações das categorias 

daquele ano. Entre as emissoras apontadas, foi sugerida por este autor a “Heliópolis”, 

emissora desconhecida dos demais votantes. Após algumas argumentações, houve a 

decisão do júri em premiá-la, pelo serviço de promoção à cidadania. Na época, a emissora 

não estava autorizada para funcionamento. A premiação foi entregue ao então 

coordenador da rádio, o jornalista Geronino Barbosa. Houve comemorações, mas dois 

anos depois, em 2006, a emissora foi fechada pela Polícia Federal e reaberta somente no 

ano seguinte, em 2007. O caso da rádio “Santa Luz”, na Bahia, não foge à nossa realidade 

e à falta de visão do Estado. O texto do “Observatório da Imprensa” prossegue 

descrevendo um retrato de descaso ainda vivo no Brasil: 

 
O prêmio da  ANDI é uma lição para o governo de que precisa mudar 
urgentemente a sua política de comunicação. Ou melhor, criar uma política de 
comunicação para o povo brasileiro. [...]. A lição da rádio comunitária de 
“Santa Luz” é dirigida ao governo, à Anatel, à Polícia Federal, ao Estado 
brasileiro – que aceita, e algumas vezes reproduz, a versão alucinada, criada 
por alguns setores antidemocráticos, de que rádio comunitária derruba avião. 
Quem conhece as rádios comunitárias do Brasil, no entanto, sabe que o caso 
de “Santa Luz” não é único. Há várias rádios comunitárias, em todo país, 
fazendo trabalho similar. A grande maioria, porém, é penalizada, satanizada, 
amaldiçoada, sob a acusação de não ter cumprido a burocracia. Centenas de 
militantes já foram indiciados pela PF/Anatel, presos e até punidos, por 
fazerem o que faz Edisvânio. Muitas vezes, paradoxalmente, a Justiça 
determina ao condenado que a punição seja efetuar serviços para a 
comunidade. Ora, é exatamente isto que elas – as boas rádios comunitárias – 
fazem.53 

 
 
 

4 A falta de ar e de visibilidade para as rádios comunitárias 
 
 
 
No portal “Rádio Livre”, em 2004, Luz caracteriza, em artigo intitulado “Rádio 

comunitária – reforma agrária do ar como resistir: Rádio só existe quando está no ar”, a 

questão entre o governo e as rádios comunitárias. Ele descreve que há “repressão violenta, 

arbitrária e discriminadora desencadeada pelo Governo Federal” e indica referências do 
 
 

 

 
53Disponível em: http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=18777. Acessado em 15/01/2016. 

http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=18777
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texto constitucional: “Não esqueça: ‘é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica, e de comunicação, independentemente de censura ou licença’ (Art.5º, IX - 

Constituição Federal)”. O autor orienta os radialistas, através do texto, a tomarem 

consciência de seus direitos e informá-los também à população local: 

 
Todos que fazem a RC devem ter consciência de que estão atuando num 
veículo que quebra uma longa história de domínio de um único modelo de 
comunicação. A RC tem muitas diferenças entre a comercial e todos devem 
saber quais são. A comunitária existe para promover a cultura, educação, 
cultura, o desenvolvimento socioeconômico e político da comunidade; 
embora possa captar recursos e pagar seus funcionários, ela não é empresa, 
não tem fins lucrativos. A emissora comercial tem como único objetivo obter 
lucro, juntar grana. Divulgue isto na emissora com insistência. A população e 
todos que trabalham na rádio devem saber desta diferença. A associação deve 
ter um advogado devidamente capacitado na questão. Leia sobre o assunto. 
Conheça a legislação. Leia a Constituição, em especial os capítulos sobre 
direitos fundamentais e comunicação. Adquira para a rádio o livro do Dr. 
Paulo Fernando Silveira, Rádios comunitárias[...]. Existem dois instrumentos 
jurídicos que a comunidade pode utilizar para se defender, antes da agressão 
oficial. 1) Mandato de segurança preventivo, para garantir que a PF e a Anatel 
não vão levar os equipamentos da emissora; 2) Habeas corpus preventivo, para 
evitar que os diretores sejam presos ou indiciados em inquérito policial.54 

 
 
A obra mencionada por Luz, do jurista Paulo Fernando Silveira, também reforça os 

direitos constitucionais dos cidadãos e esclarece aspectos do espaço físico da instalação 

de emissoras de rádios comunitárias e, assim, também questiona a legislação de tais 

emissoras: 

[...] ao se tratar do relevo físico do Município, somente este, com certeza 
absoluta, pode efetuar o controle de eventuais, ainda que improváveis , 
interferências no e pelo serviço de radiodifusão comunitária. Somente o 
Município está habilitado a, à vista do peculiar relevo de seu território 
mediante estudo técnico individualizado e pormenorizado, determinar a área 
de atuação de cada rádio comunitária e o alcance, direcionamento e a exata 
localização de sua antena, se no alto de um morro ou na parte baixa da cidade, 
para melhor captação do som e se evitar a interferência recíproca ou em outros 
serviços, inclusive nos serviços de telecomunicações. Por outro lado, a Lei n. 
9.612/98 é mais uma vez inconstitucional e suspeita, pois agride a Carta 
Magna ao vedar aos detentores de autorização para operarem o serviço de 

 
 

 
54Disponível em: http://www.radiolivre.org/?q=node/191. Acessado em 15/01/2016. 
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radiodifusão comunitária o direito de se protegerem, ou buscarem socorro, 
quando prejudicados por eventuais perturbações e interferências pelas rádios 
comerciais ou outros serviços de telecomunicações: Art. 22. As emissoras do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária operarão sem direito à proteção contra 
eventuais interferências causadas por emissoras de quaisquer Serviços de 
Telecomunicações e Radiodifusão regularmente instaladas, condições estas 
que constarão do seu certificado de licença de funcionamento (SILVEIRA, 
2001, p. 115). 

 
 
Com exceção do estado de “desproteção” quanto às interferências para as rádios 

comunitárias, “asseguradas” por Lei em prejuízo desses radialistas, entende-se pelos 

depoimentos dos radialistas e referências aqui descritas a negativa a eles de espaços de 

frequência de canais para a melhoria de suas transmissões e melhor ocupação das ondas 

sonoras. Mesmo assim, entretanto, eles continuam respirando com – pouco espaço no ar 

para não interferirem e não sofrerem interferência– num esforço contínuo e perseverante, 

na esperança de uma nova visão política de quem conhece o direito que possui. É a 

consciência de direito à liberdade de expressão e de informação uma das bases de 

sustentação dessa constância. As emissoras sabem que não estão ilegais, pois estão 

asseguradas por uma legislação constitucional (conforme as apontadas por Luz e 

Silveira), que concede a ação participativa, privilegia a liberdade de expressão e estão, 

apesar das restrições apontadas, legais pela própria Lei das rádios comunitárias, a qual 

autoriza seu funcionamento a partir de 1998, quando foi promulgada. Dessa linha de 

conscientização e conquistas, antes mesmo da aprovação da Lei, acendiam-se pressões 

para sua existência, figuradas nos direitos à informação e a outras igualdades e 

participação, como as referências descritas na obra publicada em 1997 (um ano antes da 

Lei 9612/98), O direito à informação, de Vera Maria de Oliveira Nusdeo Lopes, 

jornalista, que exerceu a função de procuradora do Estado com mestrado em direito 

administrativo: 

Com a consagração da democracia, firma-se a ideia de que o povo é o titular 
da vontade soberana do Estado. Assim, busca-se no Estado Democrático de 
Direito a mais ampla participação da sociedade na formação da vontade 
política do Estado e, ainda, formas de participação ampla em todas as esferas 
da vida social e política, assim como a legitimidade material do Estado, ou 
seja, não basta a lei formalmente elaborada, mas também seu conteúdo de 
busca de justiça efetiva (LOPES, 1997p. 171). 
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Os demais e antigos anseios dos radialistas têm, ainda, sua razão de ser numa questão que 

reside num passado recente, quando, nos anos noventa, emissoras comerciais realizavam 

campanhas contra rádios piratas, com o chavão no final do informe exibido “Rádio Pirata 

é Crime”. Não se trata aqui de defender emissoras denominadas como piratas. Essas 

campanhas, no entanto, depuseram contra a imagem das comunitárias, tidas por muitos 

desavisados ainda como não legalizadas e sem ordem de funcionamento. Tal fato não era 

enfatizado na mencionada peça veiculada em diversas emissoras comerciais pela 

ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Pelo fato de as comunitárias não 

terem a visibilidade que as comerciais têm, não constarem dos demais meios, não 

possuírem propaganda e estarem em sua maior parte instaladas em sedes, com fachadas 

humildes, destacando assuntos locais, cria-se confusão entre uma rádio autorizada e as 

não autorizadas. É esse um dos motivos pelos quais as comunitárias não são promovidas 

e prestigiadas na mesma linha das rádios comerciais. 

Em 2013, em comemoração aos seus 50 anos de existência e aos 90 anos de rádio no 

Brasil, a ABERT lançou um jingle com 100 dos cantores mais renomados do país, de 

várias gerações, valorizando o rádio e também a televisão, numa produção audiovisual de 

excelente qualidade, de caráter totalmente comercial. Ali constam as palavras “rádio” e 

“televisão”. Não definem se são “comerciais” ou “comunitárias”.  Num trecho do jingle, 

a frase, referindo-se a esses meios, diz “Todo mundo pode. Todo mundo tem”. Foge 

assim das referências aqui mencionadas e de depoimentos dessa amostragem realizada no 

ABCD Paulista, que indica outra realidade. Nem todos podem. Nem todos têm. 

Das interferências, de fato as rádios comerciais devem proteger-se assim como as 

comunitárias. A mencionada campanha, entretanto, não era esclarecedora nesse ponto. 

Na descrição dos serviços de radiodifusão exibidos na referida associação, o texto é 

simplista quanto às emissoras comunitárias e destoante das questões de direitos 

referenciadas, por exemplo, pelo jurista Paulo Fernando Silveira e também reconhecidas 

pelos radialistas comunitários listados nesta pesquisa. 

Outro desejo desses radialistas comunitários está em contar com o reconhecimento do 

trabalho que executam. Esperam uma mudança para também terem patrocínios, indo além 

do parco apoio cultural que a Lei permite às comunitárias, obrigando diariamente o 

desembolso de recursos próprios dos coordenadores das emissoras. Querem ainda a 

derrubada da negativa que impede as comunitárias de terem formação de redes entre elas, 

de  comunidade  para  comunidade.  No  ABCD  Paulista,  todos  os  radialistas  das 



230 
 

 

comunitárias se conhecem e compartilham dos mesmos problemas, porém são 

impossibilitados de uma união via transmissão em rede. Se permitida, tal ação 

contribuiria para uma convergência e uma diversidade de assuntos inter-regionais. Eles 

esperam ainda que seja suprimida a normativa de obrigar dirigentes dessas rádios a 

residirem numa proximidade de um quilômetro da sede. 

A partir das premissas acima e mantendo o foco na comunidade, querem os radialistas 

comunitários entrevistados um replanejamento de projetos de atendimento ao público 

com melhor estrutura para a prestação de serviços, que deixem de ser relegados ao 

segundo plano do Estado, ou a plano nenhum, com outras seguintes oportunidades 

administrativas: instalação adequada para sede; contratação de profissionais; cursos de 

capacitação e qualificação desses; aquisição de equipamentos e verbas para pagamentos 

de taxas e que possibilitem, inclusive, a aquisição de viatura de circulação pelo bairro 

contemplado pela emissora e outros serviços que permitam reportagens e outras 

coberturas locais. Eles mantêm claras outras características de privilegiar a comunidade 

local da qual fazem parte, tratando de temas e pautas de uma população que não se vê 

representada nos outros meios, ditos comerciais,  por vários motivos distintos. 

Apesar de a autorização formal ser bastante importante, o mais importante é o 
reconhecimento da população que, antes do reconhecimento estatal, já entende 
que estes veículos são legítimos e fundamentais para a vida comunitária e para 
o desenvolvimento local. Olhando tudo o que ocorreu e está ocorrendo depois 
do advento das emissoras comunitárias, percebemos que está surgindo um 
novo modelo de comunicação. Uma comunicação mais colaborativa, capaz de 
modificar o meio local e, ao mesmo tempo, ter influência global. Uma 
comunicação de celebração intimamente ligada à vida do entorno, às suas 
lutas, dificuldades e esperanças em que cada emissora torna-se o ponto de 
encontro das forças vivas da comunidade (BORDENAVE, 2011, p.78). 

 
 
Da ótica dos radialistas comunitários entrevistados, não constam somente os trabalhos 

que realizam e que querem ampliar, a crítica aos buracos de ruas e à iluminação 

deficiente ou inexistente de vias públicas, ou a informação de terrenos e córregos que 

pedem limpeza da prefeitura, com providências que não são tomadas e ausência de 

saneamento básico. É essa, aliás, uma das atenções da rádio “Represa”, de São Bernardo 

do Campo, mas há ainda a exploração do que não se expõe nas grandes mídias, a partir 

da conquista de capacitar seus profissionais, por intermédio de orientação a esses 

trabalhadores das redações das rádios. Importante ainda é tratar do que se pode chamar 
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aqui de visualizar os casos ocultos ocorridos com públicos esquecidos – ou mal 

representados – que,  quando aparecem nas grandes audiências,  não são aprofundados. 

Muitos temas são generalizados ou tratados superficialmente, ou ainda não são vistos 

pelas emissoras comerciais, as quais parecem sofrer com uma crise de criatividade, 

apesar da tecnologia disponível. 

Um alento para a divulgação do rádio em meio impresso de ilustrada paginação chegou a 

ocorrer no ano de 2004, época em que a rádio “Heliópolis” fora premiada pela APCA. A 

editora Abril criou uma revista quinzenal, com o título “Rádio, um show de música”. A 

publicação destacava a programação das emissoras de rádio AM e FM e históricos de 

radialistas e das estações, com roteiros de atrações, entre outras pautas. A terceira edição 

trazia uma matéria sobre a rádio “Heliópolis”, em duas páginas. A partir desse terceiro 

número, a revista parou de circular. Era vendida em bancas. Sintomático ou não, 

coincidência ou não, perdeu-se um precioso espaço de documentação impressa do meio 

rádio (comercial ou comunitário). Era um aparente resgate das revistas (como a “Revista 

do Rádio”) e colunas que inseriam essa mídia em páginas impressas entre os anos 30 e 

60 – de constantes publicações sobre as emissoras e seus bastidores. Escassas tornaram- 

se a partir dos anos de 1990 as colunas diárias e semanais sobre rádios nos jornais 

impressos. A ausência de crítica, a exemplo do que ocorre com cinema, teatro, televisão 

e outras expressões artísticas e de comunicação, impede mais conhecimentos do que é 

circulado na administração do meio rádio. 

São inúmeras, pois, as esperanças dos radialistas comunitários entrevistados que querem 

divulgar não somente os acontecimentos do Brasil e do mundo – ainda que por meio da 

“técnica” de “recorte/cole” – mas também  noticiários alheios, em menor porcentagem, 

e dimensionar em maior parte da programação os fatos locais. Eles poderão também 

contribuir com as emissoras comerciais, convergindo com elas. Nesse sentido, não 

querem tais profissionais manter-se distantes ou vencer concorrência de público com as 

demais emissoras mas seguirem como todo o sistema de audiência faz: existe público 

para todos. As escolhas e as seleções dos receptores são variadas e independem de classes 

sociais ou de pontos que a envolvem, como escolaridade, local de moradia, sexo e idade. 

Querem os radialistas comunitários informar, por exemplo, não somente a cobertura das 

escolas de samba do grupo especial como também as do grupo de acesso ou aquelas que 

nem  chegaram  a  esse  patamar,  mas  que  existem  nos  bairros.  Notam  eles  o 
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recrudescimento dos antigos blocos de carnaval, notados nas cidades do ABCD Paulista 

durante o trabalho de observação de campo, no Carnaval de 2014. Tais escolas e blocos 

carnavalescos contam com verbas de prefeituras para poderem apresentar-se, todavia não 

são noticiadas nas mídias comerciais de rádio e televisão. Todos os anos estão sempre os 

sambódromos (grandes cidades brasileiras) com o chamado “maior espetáculo da terra”. 

Da mesma forma, os torneios e os campeonatos de futebol – de várzea ou estudantil – e 

outros esportes de times que não se encontram entre as séries sempre divulgadas pelos 

canais de rádio e televisão, como ainda a prática de bocha e outras atividades. 

Semelhantes agremiações existem nas comunidades, agregam numerosos grupos de 

pessoas e formam verdadeiras escolas de variadas modalidades esportivas, celeiros de 

grandes times ou simplesmente agrupamentos esportivos, além de terem função de tornar 

a população mais socializada e com melhor qualidade de vida. Também carecem de apoio 

e patrocínio, por isso, provavelmente, não figuram nos meios de grande circulação e nem 

sempre são conhecidos de ouvintes e telespectadores em geral. 

Além das invisibilidades, verdadeiros descasos para com as iniciativas populares, outras 

situações colaboram com isso e relacionam-se com questões de ordem social e de 

cidadania, que envolvem trabalhos de sedes e associações de bairros, ONGs e eventos 

diversos não notados nas maiores audiências radiofônicas e televisivas comerciais. É 

superficial também o tratamento dado por esses canais a questões como 

homossexualidade, homofobia, transfobia, preconceito racial, racismo, acessibilidade dos 

deficientes físicos e/ou idosos. Querem as rádios comunitárias aprofundar-se em tais 

temas e o fazem, porém com poucos recursos e sem os atrativos de plástica técnica que 

as demais emissoras possuem, como vinhetas, trilhas sonoras, chamadas, promoções ou 

personalidades famosas que chamem a atenção para as carências sociais. 

Da relação de pretensões para as conquistas esperadas pelos radialistas torna-se difícil 

um resumo do que os radialistas das comunitárias querem. Estão todas muito além das 

melhores condições de trabalho, para tratar dos acontecimentos que estão próximos às 

sedes dessas emissoras; além do querer torná-los visíveis a partir da exploração dos 

variados gêneros e formatos radiofônicos, além ainda do desejo de que seus noticiários 

sejam eficientes para as populações do entorno das rádios para que se sintam vistas e 

apoiadas. Desejam o que de fato é de direito de todos: a informação e a livre expressão. 

É um serviço de uso comum do povo (e não do governo), que tem o direito de 
usá-lo e dele desfrutar, máxime para a implementação de um dos direitos mais 



233 
 

 
 

fundamentais do homem: a comunicação. Ao governo compete, apenas, 
gerenciar seu uso equitativo e adequado por todos os interessados em dele se 
utilizar. Extrai-se, com facilidade, que não basta uma lei, ou mesmo uma 
norma constitucional, dizer que o bem é público e, por conta disso, passá-lo 
para a propriedade do governo, se o seu uso constituir um direito individual 
fundamental. Concluindo esse raciocínio, mesmo admitindo que o espectro 
eletromagnético seja um recurso limitado – o que se verá não ser 
necessariamente a verdade, máxime em face do contínuo desenvolvimento da 
ciência nas áreas de telecomunicações e informática –, seu uso deve ser 
controlado pelo Estado, respeitando-se o federalismo, mas apenas para 
proporcionar o seu mais perfeito aproveitamento, em iguais condições, por 
todos os usuários. Nada mais. Não se pode transformar um simples controle 
em propriedade estatal. Isso acontecendo, há inversão ilógica de valores, o 
Estado sobrepondo-se à sociedade e os agentes do Estado passando a 
desfrutar, indevidamente, de enorme poder político, principalmente num país 
como o nosso, sem tradição de controle dos que exercem os cargos públicos, 
notadamente os mais elevados (SILVEIRA, 2001, p.147). 

 
 
Outros desafios permeiam a vida de quem trabalha com rádio comunitária, como 

alinhamento das equipes de trabalho, orientação para os que vão atuar em tal segmento, 

passando a eles a diferencial abordagem ou distinção de uma emissora comunitária de 

uma emissora comercial, sem que se trate essa última como inimiga ou adversária, mas 

como canal que segue vias paralelas de transmissão de informações e tratamentos de 

notícias. Árduo trabalho, uma vez que muitos dos voluntários, sobretudo os novatos, 

chegam às comunitárias com fortes tendências de reproduzir os formatos comerciais de 

rádios, com imitações de jargões por eles utilizados e querendo inserir semelhanças com 

o que as rádios de frequência modulada campeãs de audiência fazem em suas 

programações. É um fato natural para os neófitos, ante a força de penetração e influência 

regadas por elevados valores e por contarem com artistas de renome e sucesso nas 

apresentações que realizam, as quais atraem milhares de pessoas e estão sempre nos 

canais de televisão mais vistos divulgando seus trabalhos. 

Não seria o caso de chamar os agentes de rádios comunitárias de teimosos mas de 

cidadãos não alienados, que pagam impostos, declaram ao governo fontes de pagamentos, 

contribuem como todo o cidadão para a movimentação do Estado. São, assim, 

conhecedores do papel que exercem diante da comunicação, da importância que essa 

atuação tem em favor da democracia e da liberdade de revelarem-se com o repertório que 

possuem, e viverem também na busca de ampliá-lo, pois a maioria deles engrossa o 

número de excluídos do sistema educacional devido ao   fator de pouca qualidade do 
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ensino público, ponto vulnerável e de gritante exclusão mediante a deficiência neste setor 

com falhas que geram insuficiência de salas de aulas, professores mal pagos e 

despreparados para o exercício da docência. Desse sistema muitos desistiram por falta de 

recursos, entretanto não abriram mão da ação na comunicação popular. Complementa 

Luz (2011, p. 281), que afirma que “como as rádios comunitárias, salvo exceções, não 

remunera pela atividade, predomina a militância (a paixão pelo rádio)”. 

Desse perfil de enfrentamento ao desigual sistema econômico brasileiro, os radialistas das 

emissoras comunitárias de atuação esperam seu avanço, mesmo sem a possibilidade 

financeira de outros meios de comunicação comerciais, que eventualmente divulgam 

cortes de pessoal, falência ou contenções de despesas e mudanças de contratos com 

funcionários do regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) para PJ (pessoa 

jurídica) que, no caso, impede ao empregado o recebimento de benefícios aos 

contratados. Nas rádios comunitárias, essa situação não ocorre, pois trabalham com 

voluntariado, não contam com patrocínio para manutenção de estrutura e de pessoal e 

mesmo assim avançam com projetos de potencialização com recursos de tecnologia, 

articulam-se para na busca de melhorias e mantêm as portas abertas ao público. 

Os radialistas das emissoras comunitárias do ABCD Paulista demonstraram no período 

de apurações para este estudo que são movidos por uma persistência aliada a um ideal e 

reforçam seus objetivos, não somente pela audiência que têm, mas também pelo respaldo 

que recebem das instituições/associações de apoio às rádios comunitárias. “É muito 

tempo de espera, para se conseguir uma autorização de funcionamento para depois 

desistir”, enfatiza Nilson Alcântara, da rádio “Esplanada”. “Quando se entra com um 

pedido no Ministério das Comunicações, já se sabe que depois da autorização vai ter 

muito mais trabalho para manter a rádio, fora os preconceitos e descasos de quem acha 

que rádio comunitária é algo pequeno e sem valor”, completa o radialista paraibano. Silva 

Leite, locutor da “Paraty FM”, entende que a motivação de atuar no rádio é a mesma em 

qualquer tipo de emissora. Seja comercial ou comunitária: “A diferença é que na rádio 

comunitária a gente atende ao telefone enquanto está fazendo o programa, pede um 

minutinho pro ouvinte e continua na locução. E tudo isso vai para o ar. O ouvinte gosta 

disso e a gente não tem como descrever essa emoção. Pode chover, fazer, frio, sol que 

não dá para faltar. Nem doente eu deixo de vir para a rádio. Os ouvintes fazem a 

programação com a gente. Se cria uma intimidade que quando a pessoa diz “alô” eu já sei 

o nome dela”. revela o comunicador e apresenta aos sábados na “Paraty” o programa na 
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“Sola da Bota”, das 14h às 17h. O apresentador Juscelino Santos, da mesma emissora, 

reforça o ambiente familiar da rádio: 

Aqui não tem demora para se atender ouvinte. A gente nem precisa oferecer 
prêmio para ter participação. É como se eles fossem os segundos locutores. 
Pedem e oferecem músicas, dão informações do que está acontecendo por. O 
nosso salário chama-se paixão, vontade de vencer e não é nem de ser igual a 
ninguém, mas de ser a gente mesmo, com o que sabemos fazer e aprendendo 
mais a cada dia (Juscelino Santos).55 

 
 

De fato, nas rádios comunitárias do ABCD Paulista é insistente o apelo à participação de 

ouvintes. A leitura das mensagens enviadas pelo público é parte fundamental da 

produção, que gera participações cativas. O radialista chega ao estúdio com a convicção 

de que contará com a parceria com ouvintes/internautas. Na análise de Luz (2011, p. 289), 

“uma rádio comunitária não centraliza conhecimentos, nem ideias, nem decisões. Ela 

divide. Ela distribui”. Essa distribuição gera uma fidelidade de ouvintes que, além da 

parceria, divulgam a emissora, aquela rádio ou determinadas programação, ou mesmo se 

tornams fãs de quem está à frente do microfone, como um verdadeiro compromisso 

periódico. 

O ouvinte fiel é aquele que ouviu determinada emissora ontem e anteontem e 
o ouvinte exclusivo é aquele que ouviu determinada emissora ontem, 
anteontem e que não ouve qualquer outra. Do ângulo da observação, o ouvinte 
fiel pode ser definido quase que como um seguidor da emissora, aquela pessoa 
que acompanha parte ou toda a programação, sabe os nomes dos 
comunicadores, conhece os horários dos programas, participa com sugestões 
e até críticas e sente-se, de alguma forma, parte da vida da rádio. Além disso, 
recusa-se a ouvir qualquer outra emissora que não seja aquela da sua 
preferência absoluta. O ouvinte fiel faz ainda propaganda da rádio e induz 
outras pessoas a também fazerem parte do público cativo. Alguns ouvintes 
fiéis tornam-se tão íntimos da emissora e de seus funcionários que levam 
presentes, sabem as datas de aniversário, enviam cumprimentos em ocasiões 
festivas e visitam a rádio de vez em quando, além de manter contato constante 
por telefone, cartas ou e-mail (PRATA, 2002, p. 08 – 09). 

 
 
 
 
 
 

 

55 Entrevista concedida a este autor em 06/01/2016. 
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Costuma-se dizer que falta ao radialista de emissora comunitária qualificação, 

especialização, escolaridade. De fato, nem todos os entrevistados, a maioria aliás, possui 

o nível escolar superior, mas estão sim especializados no que fazem. Qualificam-se a cada 

dia e também ao receberem auxílio de instituições de apoio a suas emissoras, além das 

trocas de experiências em encontros entre novatos e radialistas veteranos. 

No ABCD, todos os radialistas das emissoras comunitárias se conhecem e eventualmente 

se encontram para discussões diversas sobre os trabalhos que realizam. Assim, ocorre de 

fato uma crítica, mas por uma análise próxima à realidade das rádios comunitárias. 

Conclui-se que a porcentagem de execução musical é maior do que a programação falada 

e a prestação de serviços: essa é uma situação que ocorre muito em função da falta de 

recursos que as rádios sofrem. Existe o empenho em consegui-los, mas são muitos os 

custos e poucos os voluntários. Assim o papel noticioso radiofônico nas comunitárias fica 

de fato comprometido, por mais coragem e empenho que seus radialistas demonstrem. 

De modo geral, a legislação gera medo e insegurança. Situações como 
funcionar fora da faixa do dia, não ter a proteção do Estado quanto à 
interferência de outros sistemas de radiodifusão e submeter-se à repressão 
estatal baseada em “lei” criado no regime de exceção acabam gerando um 
clima de marginalidade mesmo nas emissoras autorizadas. Se o medo (das 
autoridades), da Anatel, da Polícia Federal do Ministério das Comunicações) 
é uma constante, o jornalismo pode manifestar baixa autoestima; pode ainda 
favorecer o sentimento de exclusão e submissão aos abusos dos poderes 
estatais (LUZ, 2011, p. 282). 

Uma forma de manter essas rádios no ar é segurá-las pela programação musical enquanto 

se luta para a concretização de projetos e obtenção de recursos a fim de ampliar a 

prestação de serviços de utilidade pública. Revela-se como uma aparente forma de ganhar 

tempo, até que uma mudança significativa ocorra em favor das rádios, que se 

movimentam pela criatividade, ante a imensa necessidade, por exemplo, quanto aos 

recursos oferecidos pela tecnologia das redes sociais – fator também aproveitado pelas 

rádios comerciais. O jornalismo nas comunitárias do ABCD, portanto, padece de 

estrutura, salvo projetos como os já mencionados nas rádios “Navegantes” e “Paraty 

FM”, a cargo da criatividade de quem está à frente dessas emissoras, numa militância e 

na busca de explorar potenciais de voluntários qualificados ou não. A referência deles, 

embora com pautas locais, recai em abordagens semelhantes às adotadas pelas emissoras 

comerciais, principalmente pela falta de recursos humanos, ou seja, mais pessoas que 

possam atuar com esta função nos noticiários. 
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São muitos os problemas observados nas rádios comunitárias do ABCD Paulista e muita 

também é a vontade de avançar na sua solução pela programação das emissoras com a 

participação dos ouvintes e demais órgãos da comunidade. “A tendência é a gente crescer 

por aí, sem esperar muita coisa, porque se vier algo do governo vai demorar”, destaca 

Ademar Bertoldo, coordenador da “Pérola da Serra”. Demoradas também são as soluções 

para os problemas sociais brasileiros que poderiam ser mais bem apontados e, assim, 

cobradas soluções, pelos meios de comunicação. Mas no caso do ABCD Paulista, são 

onze emissoras de rádios comunitárias, em situação de dificuldades estruturais, entre 

apenas uma emissora comercial, a rádio “ABC”, em Santo André. Revela-se nesse sentido 

um desnível de informação de pautas locais que deixam de ser devidamente exploradas. 

De um lado, as comunitárias que lutam para sobreviver. 

Todas as onze rádios comunitárias do ABCD Paulista, estudadas nesta pesquisa estão 

localizadas em bairros, ou seja, nenhuma delas em favelas. Esse fato se desassocia de 

imaginários de que rádio comunitária existe somente em comunidades modestas. 

Realmente, tal ideia procede, pelas inúmeras rádios comunitárias existentes em tais 

localidades e a associação de rádio comunitária e pobreza também é imediata. Pela 

experiência vivida no ABCD Paulista com estas rádios, tal observação tem fundamento. 

Em comum, as emissoras mesclam temas populares dirigidos principalmente à 

população de nível social semelhante aos dos comunicadores. Pessoas que, em sua 

maioria, não tiveram formação escolar superior, ou estão em fase de ingresso em 

faculdades – caso dos mais jovens e poucos voluntários vestibulandos. Dos gestores das 

rádios comunitárias, somente três possuem nível superior: José Antonio Fernandes, da 

“Nova Diadema”, Plínio Pessoa, da “Mauá” e Wellington Nobre, da “Navegantes”. Na 

“Paraty”, o locutor Felipe Diogo é formado em radialismo. Ocorrem ainda eventuais e 

poucos voluntariados como estudantes de comunicação. O ambiente de simplicidade 

prevalece em tais rádios, com a integração entre aqueles de pouca escolaridade formal 

com a minoria de ingressantes e simpatizantes da produção comunitária em rádio, nos 

rumos da formação acadêmica superior. 

Por este estudo do universo das rádios comunitárias do ABCD Paulista, nota-se que é um 

caminho não exatamente inverso, mas de presença em ambientes mais centralizados ou 

próximos de logradouros urbanizados dessas emissoras. No caso do ABCD, a 

justificativa revela-se também pela questão de a região possuir somente uma rádio 
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comercial. Tal fato faz lembrar os históricos de rádios cornetas, de alto-falantes em 

praças públicas e suas eficiências na comunicação em transmitir fatos de interesse comum 

para a comunidade. Paiva (2006, p. 99), contribui com a referência de que “a origem das 

rádios comunitárias, no Brasil, está relacionada às experiências de alto-falantes, utilizadas 

como “rádios do povo” não só aqui, como em outros países da América Latina. Uma das 

experiências mais conhecidas é a da Vila El Salvador, em Lima”. São recursos ainda 

utilizados nas cidades, em versão móvel – com megafones em automóveis em circulação 

por ruas – com campanhas de candidatos a eleições, divulgação de eventos ou vendas de 

produtos alimentícios, como pamonha, frutas, legumes e produtos de limpeza. Agora, 

circulam até carros vendendo ovos, “baratinhos, freguês”. 

Um dos recursos dos radialistas entrevistados diante das limitações de transmissões 

persiste no uso das mídias sociais, fato comum todos os demais meios. Tal situação já foi 

descrita no capítulo 4, com ênfase na experiência da rádio “Navegantes” – que também 

integrou imagem de audiovisual às produções do site/facebook da emissora – que recorre 

às redes sociais para não ficar única e exclusivamente no tradicional campo radiofônico 

comunitário, ampliando suas chances de interatividades, que a Lei tanto restringe. Porém, 

seja na “Navegantes” assim como nas demais, o exercício de fazer programação 

radiofônica pode contar com esses recursos tecnológicos, que agem como 

potencializadores mas não como recurso para substituição do que se constituiu o meio 

rádio, no seu formato original. Ou seja, não pretendem transformá-las em web rádio. 

Adotam, no entanto,  tal elemento potencializador. 

Com a popularização da internet no Brasil na década de 90, muitos autores 
consideraram que o rádio corria sério risco de ser extinto. Mas o que ocorreu, 
e vem ocorrendo, é uma adaptação do meio de comunicação ao mecanismo 
internet, que foi instalado nas redações das emissoras. Assim, as rádios AM 
(amplitude modulada) e FM (freqüência modulada) passaram a usar recursos 
como interatividade, hipertextualidade e memória, dentre outros meios que 
caracterizam o uso da web. Outro fato importante que veio em benefício das 
rádios com a implantação da internet e a criação de sítios nos ambientes 
virtuais, foi a quebra das barreiras geográficas, antes limitadas ao alcance da 
antena. Outro ponto forte que vale ser ressaltado, foi a possibilidade de 
convergir mídias, agregando assim ao áudio, textos, fotos e vídeos. Com todo 
esse avanço, não há como negar que a internet modificou a maneira do 
consumir e do fazer rádio. A interatividade, por exemplo, sempre foi um ponto 
alto no rádio e agora é potencializado, com a internet. Com isso, o ouvinte 
tornou-se um receptor produtor de conteúdo. O que se percebe é que o rádio 
na internet é uma combinação que incorpora elementos extras que fortalecem 
seu conteúdo agregando ao som elementos das demais mídias. Deixando de 
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ter apenas o áudio como elemento central na disseminação da informação, mas 
mesmo assim mantendo a essência no som. O que se nota também é que as 
principais características do rádio tradicional, no que diz respeito à 
estruturação da notícia, linguagem e gêneros ainda persistem no rádio na web. 
À mudança está na forma de disseminação da informação que agora pode 
agregar outras mídias priorizando sempre o áudio (MICHELON, 2012, p. 08 
- 09 ). 

 
 

O fato é que o caso das emissoras comunitárias estudadas nesta pesquisa revela a situação 

presencial de ouvintes, além da participação via telefone ou virtual. As sedes em 

ambientes físicos tornam-se referências de participação, de recursos de solicitação, 

mesmo que sejam os pedidos musicais, ou para se conhecer pessoalmente a equipe de 

programação. A relação é familiar. O ouvinte vai à estação de rádio, conhece os locutores, 

o ambiente e vive uma ação real e nela sente-se apoiado e à vontade. Essa é uma natural 

ação democrática dessas rádios cujos gestores querem e devem manter, para não 

descaracterizá-las. D´Angelo (2015, p. 50), destaca na revista Negócios da Comunicação 

que “em função da importância política e social, os meios tradicionais continuam 

fundamentais. [...] Ele cita que os temas discutidos normalmente nas redes sociais no 

Brasil são repercussões do que foi publicado na mídia convencional. “O fato reforça ainda 

mais a importância da comunicação integrada”. A busca por soluções inovadoras é uma 

realidade; está no dia a dia de todos os meios, seja para aumento de audiência, 

faturamento, encurtamento de distâncias e, no caso das emissoras comunitárias, é para 

sempre muito intensa pelos desafios que encontram. Porém a demonstração aqui apurada 

com os radialistas do ABCD Paulista é a de manutenção de suas emissoras. Querem 

mantê-las e ampliar seus projetos em ações de convergência neste querer e esperança de 

boa convivência com os demais meios. Trata-se de um comportamento facilitador da 

democratização da comunicação. 

A luta pela democratização da comunicação é a mesma luta pela 
democratização participativa. Com efeito, os cidadãos não poderiam 
participar da gestão democrática de sua sociedade se não tivessem os meios 
orgânicos para tal participação. Acredito que as rádios e televisões públicas e 
comunitárias são um instrumento indispensável para a democracia 
participativa. Elas devem ter, por parte da legislação nacional, o 
reconhecimento pleno de sua função fundamental. Não vale a pena entrar em 
guerra contra as emissoras comerciais. Elas também cumprem sua função. 
Mas não podemos permitir que as emissoras comunitárias sejam tratadas como 
intrusas, de segunda classe, piratas e invasoras. Elas são as construtoras de 
nosso  real e genuíno futuro democrático.  O que temos que fazer, como 
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sociedade, é capacitá-las e fiscalizar para que cumpram, de forma cada vez 
melhor, sua função social, sem se afastar jamais de sua missão e de seu 
caminho (BORDENAVE, 2011, p. 79). 

A sugestão do autor de capacitar as rádios comunitárias e melhorar o tratamento a elas 

dispensado, “como intrusas, de segunda classe, piratas e invasoras”, não é simples tarefa. 

Elas não contam com respaldos midiáticos e nem governamentais; não são vistas em 

anúncios de jornais impressos, outodoor, não possuem viaturas de frequência, em 

circulação pela cidade, nem chamadas em programações de televisão e nunca estão em 

pautas jornalísticas dos jornais e revistas. Nem em roteiros. Aliás, nesse caso nem as 

rádios comerciais contam com tal propagação. Os meios impressos divulgam 

programações de televisão, críticas, matérias sobre bastidores, entrevistas, revelam 

estreias, roteiros de programas, resumos de novelas, filmes e nada de rádio, ou quase 

nada. São raras as inserções sobre o meio. Se as comerciais não contam com esses 

espaços, para as comunitárias, então, o que esperar? Mesmo que elas contassem com 

serviços de assessoria de comunicação – remota ideia diante do quadro em que se 

apresentam – não seria uma ação fácil. 

Para os radialistas de emissoras comunitárias, o século XXI chega com expectativas de 

melhorar esse segmento radiofônico, mas posteriormente, há frustração. O poder de 

comunicação dessas rádios, aliado ao interesse de quem nelas atua para mantê-las vivas, 

em igualdade com os demais meios do país, não seria mais argumento para novas 

conquistas, incluindo estudos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e 

também eventualmente referenciadas como tema de filmes. Ouvintes elas têm e assim 

também o direito de existirem, garantido pela Constituição brasileira. Pelo contato com 

estes radialistas, entretanto, quase tudo ficou nas expectativas. 

Estas emissoras comunitárias possuem o reconhecimento da sociedade, da comunidade, 

numa visibilidade que atinge também os comandantes das Comunicações no País. Haja 

vista a imposição do Estado para que também as rádios comunitárias exibam o programa 

estatal brasileiro de rádio “A Voz do Brasil”, da mesma forma como acontece com as 

emissoras comerciais. Outro reconhecimento político das rádios comunitárias recai sobre 

candidatos aos mais diversos cargos em períodos de pré-eleição. Muitos, aliás, são 

oriundos de trabalhos que realizaram nestas emissoras, que lhes concedeu a notoriedade 

para uma candidatura. 
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O de fato de essas emissoras comunitárias não avançarem é surpreendente, pois a mídia 

está revelando cada vez mais as temáticas em torno das comunidades, favelas, de 

numerosas populações, concentradas nas bases da pirâmides de classificação social, que 

é extensa, sobre todo o tipo de carência social. E é justamente nestas localidades que se 

originam e concentra-se o maior número de rádios comunitárias no Brasil. É uma situação 

corriqueira nas grandes audiências comerciais, em percepções variadas. 

Ocorre que determinados conteúdos dos meios de comunicação e as 
estratégias de envolvimento das pessoas nos mesmos em princípio são gerados 
no âmbito da comunicação comunitária e concebidos como características 
dela, por vezes passam a ser apropriados por outros tipos de veículos de 
comunicação. Em outras palavras: determinados canais de participação na 
programação e a abordagem de assuntos diretamente sintonizados com a 
realidade local, por muito tempo realizados somente por meios comunitários 
de comunicação, passam a fazer parte da pauta diária de outros tipos de mídia. 
O inverso também ocorre quando meios de comunicação, ou que assim se 
autodenominam, assumem posturas características da mídia comercial 
convencional, como por exemplo uma direção centralizada e o uso do meio 
visando benefícios pessoais, eleitoreiros, partidários, religiosos etc. Na 
essência, há diferenças fundamentais entre os dois tipos de meios de 
comunicação (PERUZZO, 2003, p.57). 

Os públicos numerosos que favorecem as audiências dos programas populares de rádio e 

televisão de renomadas emissoras, em números de espectadores nem sempre distinguem 

o meio para o qual estão dirigindo sua audiência. Ou seja, nem sempre é possível por 

parte desses uma análise crítica, seja por limite de repertório ou por intensidade da 

informação que chega envolta em atrativos pela ênfase na locução, nos sons, nas imagens 

e outros registros que prendem a atenção e que, por causa disso, atraem também 

anunciantes. Semelhante raciocínio faz-nos entender que nas comunidades carentes, pelo 

retrato social do país, de pobreza no contexto dessas populações, existem as rádios 

comunitárias, mas dessas localidades são aproveitados somente ouvintes, e suas 

dificuldades de saúde, segurança, educação ou diversão. Servem assim de temáticas que 

criam em noticiários e em dramaturgias atrativos de audiência. A infelicidade das pessoas 

que vivem nos morros, em áreas de riscos e com outras vulnerabilidades enche os 

informativos e cria identificações entre o que é exibido e o que é vivido, ainda que em 

formatos sensacionalistas. De lá, para atrair a audiência, o que vale é a desgraça do povo, 

que muito chama a atenção do público, como uma novela da vida real. Os diversos crimes, 

chacinas, tráficos de drogas, pacientes sem leitos em chão de hospitais, conflitos 

familiares, pessoas desabrigadas, falta de escolas estão na escala do que mais se vê, mais 
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se ouve e mais se comenta. É um filão temas que não pode deixar de ser exibido, porém 

nunca é resolvido. 

Nesse processo, tendo por base a práxis dos movimentos populares desde os 
anos 80 no Brasil, o comunitário ajuda a construir uma prática social em que 
se desenvolvem aptidões associativas e solidárias (vontade de juntar-se a 
outros, de contribuir para superar os problemas dos segmentos sociais 
excluídos, de ampliar o exercício da cidadania, de fazer valer o interesse 
público etc) mediante uma interação baseada na proximidade, não 
necessariamente só de lugar, mas de interesse e identidades (PERUZZO, 
2002, p. 57). 

 
 
Da referência de Peruzzo, no período dos anos oitenta, duas ações marcaram bastante a 

sociedade, não somente no Brasil, mas no exterior. A primeira fez vários países cantarem 

a mesma música, tocada exaustivamente nas emissoras de rádios e clipes exibidos em 

todos os canais de televisão, com a canção “We Are The Wold”, gravada no ano de 1985 

por 45 artistas e renome internacional. A música teve autoria de Michael Jackson e Lionel 

Richie, para um projeto intitulado “USA for Africa”, com a renda das vendas de discos e 

outros direitos destinados ao combate à fome no continente africano. A ideia na época 

inspirou brasileiros diante da crítica situação da seca no Nordeste. Houve então o 

lançamento similar de uma campanha intitulada “Nordeste Já”, envolvendo artistas 

brasileiros, interpretando duas músicas: “Chega de Magoa” – autoria coletiva de vários 

artistas brasileiros – e “Seca D´agua” – autoria coletiva inspirada na obra do compositor 

e cantor cearense Patativa do Assaré.  São temas que,  de certa forma, mesmo com todo 

o apelo midiático comercial, envolvem “cidadania” e “ação comunitária”, que passaram 

a ter reconhecimento, geração de audiência figurando em diversos segmentos da mídia. 

Porém as rádios comunitárias que se relacionam com tais temas e diretamente com tais 

públicos não figuram como enredos. É claro e óbvio, por todo o histórico e as 

argumentações nesta pesquisa destacados, que as emissoras comunitárias destoarão de 

uma produção comercial também nessa temática. Não teriam oportunidade se aparecer 

em grandes produções televisas. Não seriam promovidas a tanto. 

Assim sendo, não basta falar de coisas do lugar para que um meio de 
comunicação possa ser considerado comunitário, pelo menos não se 
quisermos falar deles em conformidade com os princípios teóricos de 
comunidade. Nessa perspectiva, o que mais importa são as identidades, o 
vínculo e a inserção como parte de um processo comunitário mais amplo, ou 
seja, compromisso com a realidade concreta de cada lugar (PERUZZO, 2002, 
p. 56). 
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O drama das comunitárias não será contado em todos os ângulos numa novela em horário 

nobre, por exemplo. A novela I love Paraisópolis, exibida pela “Rede Globo” em 2015, 

inspirada no cotidiano da favela de Paraisópolis, em São Paulo, com 80 mil habitantes – 

com a maioria da população vinda do Nordeste – descartou as ações da rádio comunitária 

local, rádio “Nova Paraisópolis”. Inicialmente a expectativa no projeto da tramas e 

depois nas chamadas da novela, antes da estréia, indicavam a representação fiel dos 

moradores de Paraisópolis, seus dramas, êxitos, seu cotidiano, enfim. Seguiu-se assim 

até as críticas se avolumarem. Uma delas – em outubro de 2015– talvez a mais 

contundente análise também não veio de nenhum grande jornal, mas do blog “Bocada 

Forte”, em artigo assinado por Luan Nascimento com o título “Opinião: a favela que não 

existe em I love Paraisópolis”. No texto, o autor aponta que a favela já sofreu : 

Seja na TV ou no cinema, não é de hoje que o cotidiano das favelas ganha os 
holofotes através de produções de filmes, séries e agora mais atualmente, 
novelas. Apesar de quase um terço do país (56 milhões de pessoas) viverem 
em periferias urbanas e já conviverem diariamente com a realidade periférica, 
o tema favela parece sempre ser uma fórmula de sucesso na mídia. [...] E, 
seguindo esta receita, a “Rede Globo”, que com slogans como “Globo e você, 
tudo a ver” ou “A gente se vê por aqui”, vem tentando ao máximo retratar as 
classes mais pobres em sua grade de programação. Dessa forma, além de 
produções cinematográficas como Querô, Salve Geral e Carandiru, a Globo 
produz novelas como Duas Caras, Babilônia e Salve Jorge, que possuem 
histórias ou personagens baseadas no cotidiano periférico. A favela virou 
moda e negócio, mas só para quem está fora dela. [...] O mais ideal seria a 
criação de emissoras comunitárias, que realmente representem quem é da 
favela, ao invés de reproduções televisivas que só servem para padronizar o 
povo, se apropriar da cultura periférica e subverter todo seu significado como 
vem sendo feito pela “Rede Globo” e várias outras emissoras da grande 
mídia.[...].Com I Love Paraisópolis e outros programas na mesma linha, a 
“Globo” tenta criar laços de empatia com seus telespectadores a fim de 
ludibriá-los com suas falsas representatividades.[...]. Talvez o único resquício 
de amor que a “Rede Globo” tenha por Paraisópolis esteja em sua arquitetura, 
já que a emissora construiu uma réplica de 10.000 m² em seu estúdio no Rio 
de Janeiro, onde serão gravadas as maiorias das cenas da trama, afinal, amam 
tanto Paraisópolis que é melhor manterem distância.[...].A Paraisópolis real e 
que a “Globo” ignora sofre com o ensino das piores escolas de São Paulo, com 
os incêndios misteriosos, falta de saneamento básico, falta de transporte 
público, entre tantos outros problemas infelizmente comuns para tantos 
moradores das periferias de São Paulo e do Brasil. Afinal de contas, quem ama 
Paraisópolis?[...]. Não se deixem enganar pelos discursos ludibriadores da 
TV, pois apesar do tema de abertura da novela que brada “negro, branco, 
pardo, colorido, caucasiano, todos em um grito de não ao preconceito, viva a 

http://gshow.globo.com/novelas/i-love-paraisopolis/extras/noticia/2015/05/com-10000-m-cidade-cenografica-de-i-love-paraisopolis-e-a-maior-ja-feita-no-projac.html
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miscigenação”, discutir o racismo, a desigualdade social ou ações 
afirmativas aos moradores das periferias não está, nunca esteve e nunca 
estará na pauta da “Rede Globo”, que assim como a vilã de I Love 

Paraisópolis, também odeia os pobres.56 

 
 

No programa “Central da Periferia”, exibido no ano de 2006 pela “Rede Globo”, que 

teve apresentação da atriz e comunicadora Regina Casé, o formato surgia como 

entretenimento e referências de reportagem, com entrevistas e bastidores da vida em 

periferias e favelas utilizando um filão desse considerável público para audiência, 

descartando estrategicamente aspectos de violência e também dos meios de comunicação 

comunitários dessas localidades. 

A periferia que comumente é retratada nos telejornais como a origem do 
tráfico e da criminalidade passa a ser vista na mídia sob os mais diversos 
ângulos. O programa “Central da Periferia” é um bom exemplo para que 
possamos compreender esse novo discurso midiático, já que trata a vida e 
cultura das camadas periféricas dando ênfase a outras características desse 
segmento. O auditório é montado na periferia, de modo que a própria 
população pode apresentar o que tem de melhor e pior ou, como coloca a 
apresentadora Regina Casé no próprio programa, “é a periferia falando para 
periferia” (BARRETO – LUCENA, 2008, p. 02). 

 
Os mencionados assuntos passaram a despertar interesse de emissoras de rádio e de 

televisão também pelo foco nos trabalhos de ONGs, associações e ações comunitárias 

individuais, revelações de trabalhos de reciclagem em favelas, com destaque não somente 

para a violência – ainda persistente como atrativo de audiência – mas por outras 

iniciativas de cunho participativo e cidadão. 

Os ritmos, as danças, o cinema e as músicas originadas da periferia tomaram 
proporções surpreendentes na sociedade contemporânea. Essas 
manifestações, que há tempos atrás habitavam somente as vielas e becos das 
periferias brasileiras, passaram também, a fazer parte do cotidiano das classes 
médias e altas. A periferia ergueu a voz. De fato, a cultura periférica 
transformou-se em nicho do mercado capitalista, no momento em que foi 
percebida como difusora de inovações para o consumo. O mercado e a grande 
mídia foram alertados para o fato de que grande parte de seus consumidores é 
de classe baixa e que, dentro de suas possibilidades financeiras, podem gerar 
lucro (BARRETO – LUCENA, 2008, p. 02). 

 
 

 

56Disponível  em http://www.bocadaforte.com.br/noticias/opiniao-a-favela-que-nao-existe-em-i-lo ve-  
paraisopolis.html. Acessado em 15/01/2016. 

http://www.bocadaforte.com.br/noticias/opiniao-a-favela-que-nao-existe-em-i-love-paraisopolis.html
http://www.bocadaforte.com.br/noticias/opiniao-a-favela-que-nao-existe-em-i-love-paraisopolis.html
http://www.bocadaforte.com.br/noticias/opiniao-a-favela-que-nao-existe-em-i-love-paraisopolis.html
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A população carente passou a ser vista como também trabalhadora, que consome, se 

reproduz, sofre com a violência, se informa e gera audiência. Para as rádios comunitárias, 

não se  enxergou um potencial para representá-las em outras mídias. 

 
[...] autores e diretores começaram a se aprofundar na representação da vida 
nas comunidades carentes. Como Glória Perez, que ambienta parte de Salve 
Jorge [...] no Complexo do Alemão – conjunto de 13 favelas na Zona Norte 
da capital fluminense[...]. Em Salve Jorge [...] a trama mostra uma outra faceta 
da favela que ainda não havia sido mostrada nas novelas: a comunidade 
pacificada, que tem um visual mais organizado. No entanto, a “Rede Record” 
foi pioneira na teledramaturgia em gravar tramas dentro de favelas. Em Vidas 
Opostas , de Marcílio Moraes, o diretor Alexandre Avancini registrou grande 
parte da história na Comunidade Tavares Bastos, no Catete, Zona Sul do Rio. 
[...] Mas não é de hoje que a "Rede Globo” investe em favelas "cenográficas". 
Em Duas Caras, pela primeira vez, uma novela da emissora contava com uma 
favela – a fictícia Portelinha – que abrigava parte do núcleo central da trama. 
"Não dá mais para fazer novela contemporânea e que se passa no Rio sem ter 
favela", avalia Aguinaldo Silva [...] a emissora ainda lançou o seriado 
Antônia , em 2006, de Tata Amaral. A produção deixou de focar na violência 
das favelas para começar a mostrar outros aspectos das comunidades carentes, 
como o descaso com a saúde.57 

 
 
 
Das mudanças ocorridas do olhar de produtores de rádio e de televisão sobre a vida em 

comunidades carentes e favelas, pode-se analisar comportamentos e atuações 

profissionais da população ali vivente. 

Em trânsito pela imensa rede de favelas nacionais, um observador atento 
encontrará hoje mais operários, comerciantes, guardas noturnos, office boys, 
diaristas, motoristas, cabeleireiras, auxiliares de escritório e costureiras do que 
bandidos profissionais. São estes últimos, no entanto, que servem como 
referências icônicas das comunidades. A reprodução obsessiva desse 
estereótipo se deve, sobretudo, ao roteiro do noticiário policial 
espetacularizado. Na falta de conhecimento profundo sobre o assunto, apela- 
se ao modelo raso de representação, já impresso na memória coletiva. Desfeito 
esse mito da generalização, no entanto, cabe admitir que o negócio antigo do 
delito também funciona na favela, e que ele representa poderoso entrave a seu 

 
 
 
 

 

 
57Disponível em: http://diversao.terra.com.br/tv/novelas-abordam-cada-vez-ma is-o-tema-favelas-em-suas-   
historias. Acessado em 15/01/2016. 

http://diversao.terra.com.br/tv/novelas-abordam-cada-vez-mais-o-tema-favelas-em-suas-historias
http://diversao.terra.com.br/tv/novelas-abordam-cada-vez-mais-o-tema-favelas-em-suas-historias
http://diversao.terra.com.br/tv/novelas-abordam-cada-vez-mais-o-tema-favelas-em-suas-historias


246 
 

 
 

desenvolvimento social e econômico (ATHAYDE; MEIRELLES, 2014, p. 
135). 

 
 
As esperanças dos radialistas comunitários do ABCD Paulista encontram-se em pontos 

comuns relatados pelo jornalista Nilson Alcântara, atuante na rádio “Esplanada”, de Rio 

Grande da Serra. Dos nomes entrevistados para esta pesquisa, ele é um dos profissionais 

que costuma percorrer a região e analisar as estações comunitárias com olhar observador, 

crítico e, como os demais radialistas, esperançoso por melhoras para o sistema das 

emissoras comunitárias do país e consequentemente daquela região. 

“Com tudo o que acompanho sobre as reclamações dos colegas aqui da região 
existe algo que nos desanima às vezes, mas ao mesmo tempo nos oferece 
impulso. Creio que primeiramente é a paixão pelo rádio. A segunda tem a ver 
com os resultados que se obtém quando se acende a luz vermelha dos estúdios, 
o telefone toca, os e-mails chegam, ou quando batem na nossa porta. Então 
como deixar tudo isso? Se já chegamos até aqui com lei ou sem lei, agora é 
lutar por mais espaço, com um direito que é nosso. Um direito meu, seu, de 
todos. A nossa Constituição diz isso. Então seja com o auxílio da internet, ou 
outros recursos continuaremos no ar. Tem espaço para todo mundo. É só uma 
questão de seguirmos nessa união. Isso é uma das coisas que eu mais admiro 
na turma das comunitárias aqui do ABCD: a união da gente. É com essa ação 
que com certeza teremos o que mais esperamos, um espaço digno para as 
rádios comunitárias. Se fala muito. Tem muitas associações, mas o que vai 
valer mesmo é a nossa união em forma de comissões. É a nossa grande 
esperança e certeza também”.58 

 
 
Os radialistas das emissoras comunitárias do ABCD expressaram, em diversos momentos 

desta pesquisa, que seguem num momento de intensa reflexão, conscientização e desejo 

de ação em lucidez de raciocínio que envolve: 

a) Frustração. Muitos dos radialistas do ABCD depositavam expectativas nos 

últimos governos, pela formação que ele teve na região; pelas promessas da defesa 

da democracia; de apoio aos socialmente menos favorecidos; e também pelo fato 

de esses radialistas apoiarem as últimas gestões do Estado, mas sem notarem 

resultados que ansiosamente aguardavam, sobretudo de apoio às rádios 

comunitárias. Para eles, em duas gestões presidenciais de Luiz Inácio Lula da 

Silva e mais duas gestões da presidenta Dilma Rousseff, não houve nenhuma ação 

eficiente em defesa dessas emissoras; 

 
 

58 Entrevista concedida a este autor em 25/01/2016. 
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b) Desencantamentos. Os radialistas não sentem perspectivas quanto ao que o Estado 

pode determinar em defesa das rádios comunitárias com base na Constituição 

Brasileira; 

c) Resistência. Pretendem os radialistas das emissoras comunitárias mantê-las em 

funcionamento, mesmo ante todos os cercos, para que essas enfraqueçam ou não 

mais existam no País; 

d) Alternativas. Os radialistas das emissoras comunitárias pretendem seguir 

mantendo o tradicional sistema de transmissão via rádio com aproveitamento das 

tecnologias disponíveis. Eles entendem que a internet – mídias sociais – oferece 

a chance potencializadora de transmissão para essas rádios através de criatividade 

que intencionam desenvolver. 

 

Todos esses sentimentos dos radialistas das emissoras comunitárias do ABCD, que vão 

de frustração à resistência e à busca de alternativas, obviamente estão diretamente ligadas 

ao campo político. Durante a realização desta pesquisa, muitos desencantos com o Estado, 

mesmo não verbalizados, passaram a impressão de desolação, mas também de esperança 

e reação diante de todo e qualquer impedimento ao exercício radiofônico dessas 

emissoras. O locutor da rádio comunitária “Lírio dos Vales”, de São Bernardo do Campo, 

Leandro Alves Moreira, de 23 anos de idade, filho de José Valdo Alves Moreira, 

coordenador da emissora, acompanha ativamente o trabalho do pai e a situação das 

demais emissoras da região e dessa forma também se manifesta: 

Tenho esperança positiva, mesmo diante das grandes dificuldades. Espero 
uma posição do governo referente às rádios comunitárias, que beneficie os 
pequenos meios de comunicação com medidas para o crescimento das mesmas 
e que avalie a burocratização da captação de recursos para estabilização e 
sobrevivência das rádios comunitárias, pois não recebemos nenhum tipo de 
ajuda de custo. Como radialista,sinto que as grandes empresas de 
comunicação de radiodifusão tendem a criticar e até mesmo a buscar 
alternativas que prejudicam as pequenas rádios ou rádios comunitárias, porque 
nós competimos com uma grande fatia da audiência. Por esse motivo, 
juntamente com o governo, elas,a cada dia, buscam meios que dificultam a 
nossa sobrevivência nesse meio de comunicação. Mas sabemos que as rádios 
comunitárias são de grande valia, pois levam as informações para o meio local 
e permitem participação da ativa da comunidade. Espero que, futuramente, 
haja conscientização para com os pequenos meios de comunicação e que 
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possamos trabalhar em conjunto para levar as informações para toda 
população (Leandro Alves Moreira).59 

 

Assim como Leandro Alves Moreira, que não é gestor da emissora em que atua, mas é 

assíduo participante, a jornalista Fernanda Penerari, que diz ter “paixão” pelo trabalho 

que realiza na rádio “Pérola da Serra”, em Ribeiro Pires, lamenta a situação das emissoras 

comunitárias. Mesmo com a baixa remuneração que recebe, com recursos próprios do 

gestor da emissora, Ademar Bertoldo, de 74 anos de idade, ela permanece em atuação, 

mesclando o sentimento de esperança, porém atenta à realidade desse segmento: 

 

Adoraria falar que vejo um futuro promissor em relação às rádios 
comunitárias, mas, infelizmente, temos muitas restrições em relação a tudo: 
frequência, potência, inserções comerciais e, em muitos casos, a descrença dos 
moradores da cidade, que não querem ouvir, por não acreditarem que 
podemos levar conteúdos e matérias que irão esclarecer muito toda a 
população do município. Temos dificuldades em conseguir profissionais ou 
estagiários, por não termos como pagá-los. Hoje, estou em rádio comunitária 
ganhandoR$400,00, vindo à emissora todos os dias. Tudo porque amo este 
mundo de microfone e rádio. 
Amo ser locutora, mas sinto muita falta de ouvintes ligando, congestionando 
as linhas, fazendo pedidos de músicas, sinto falta de ter reconhecimento 
profissional e financeiro (Fernanda Penerari).60 

 
Para o gestor da rádio “Pérola da Serra”, em Ribeirão Pires, na qual Fernanda Penerari 

atua, o futuro das emissoras comunitárias é incerto: 

 
Existe esperança de melhorias, mas estamos órfãos. Poucos se interessam. 
Deveríamos ter uma representação forte das rádios comunitárias. Já tivemos 
simpósios, reuniões, porém está tudo parado. Agora nossa região, e mais 
algumas emissoras da capital, estão se mobilizando em vista da cobrança que 
o ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) quer fazer, mas 
não estou muito otimista. São 20 anos mexendo com isso e aqui pouca coisa 
conseguimos (Ademar Bertoldo).61 

 
 
 
 
 

 

59Entrevista concedida por Leandro Alves Moreira, locutor da rádio comunitária “Lírio dos Vales”, com 
exclusividade para esta pesquisa, em 21/01/2016. 

 
60 Entrevista concedida pela locutora da rádio comunitária “Pérola da Serra”, com exclusividade para esta 
pesquisa, em 15/01/2016. 
61 Entrevista concedida a este autor em 15/01/2016. 
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A cobrança do ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, a que Ademar Bertoldo 

se refere teve debate em 19/11/2015, em audiência pública na Câmara dos Deputados, com a 

Comissão Especial dos Direitos Autorais. Durante o ano de 2015, o tema aflorou nas emissoras 

comunitárias que anunciaram uma união entre as emissoras do ABCD Paulista e as demais não 

somente de São Paulo, e todas as demais, que desejarem participar da formação de uma comissão 

para a isenção de taxa (entre outras questões) à referida entidade. 

 
Deputados pediram punição para rádios que não pagam os direitos dos autores 
ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), enquanto as 
rádios comunitárias reivindicaram não pagar pela execução de músicas. A 
deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que foi a relatora da atual lei sobre 
direitos autorais de músicos (Lei 12.853/13), disse que é possível aperfeiçoar 
a legislação, mas não defende grandes mudanças. Uma das propostas – o PL 
1766/11, do deputado Otavio Leite (PSDB-RJ) – impede a renovação da 
outorga a quem deve ao Ecad. O diretor de Assuntos Legais da Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Cristiano Flores, 
contestou a medida. Ele disse que não é razoável fechar um estabelecimento 
comercial se ele não pagar os direitos autorais, porque isso poderia impedir 
realmente o pagamento. “Além disso, pode ser que a rádio deva apenas uma 
multa que está sendo contestada, e a Justiça é que deveria decidir esse tipo de 
disputa”, afirmou. Jandira Feghali disse que entende a preocupação, mas 
ressaltou que a lei vem sendo desobedecida por falta de punição. [...]. Para o 
coordenador executivo da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária 
(Abraço), José Luiz Sóter, o problema é que as rádios comunitárias – que não 
podem ter fins lucrativos e atingem comunidades restritas – precisam pagar, 
às vezes, mais que pequenas rádios comerciais em direitos autorais. Por isso, 
a orientação da Abraço tem sido a de não pagar o Ecad, até mesmo porque a 
Justiça tem dado ganho de causa para as rádios comunitárias. “Nós achamos 
uma taxa abusiva, porque as rádios comerciais têm publicidade e fins 
comerciais, e nós não”, disse.62 

 
É extensa a lista de requisições dos radialistas comunitários para a sobrevivência e 

renovação de suas emissoras. São expectativas que revelam a real situação à margem da 

qual vivem no sistema de comunicação do país. Estão em funcionamento, porém, com 

bloqueios pela Lei 9.612/98. Nesta linha, os temas do entorno das rádios comunitárias e 

os seus contextos estão sendo explorados nos meios comerciais – em filmes, novelas e 

também em músicas de grande execução em rádios – porém de forma aparente e distante 
 
 

 

 
62Disponível em: http://auvaromaia.com/2015/11/21/deputados-querem-punicao-para-radios-que-nao- 
pagam-direitos-autorais-ao-ecad. Acessado em 15/12/2015. 

http://auvaromaia.com/2015/11/21/deputados-querem-punicao-para-radios-que-nao-
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fica o drama das rádios comunitárias, propício a transformar-se em tema de novela. 

Enquanto que o contexto comunitário abordado em canais de rádio e de televisão – meios 

abertos – são retratados de maneira superficial formando uma opinião distante da 

realidade. Causam assim a impressão de estarem sendo representados, mas é somente 

mais um recurso para o atrativo de audiência e não de fomento de consciência. 
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CAPÍTULO 6 
 
 
 
Possibilidades tecnológicas da radiodifusão comunitária do ABCD 

Paulista entre  embates políticos e comparativos com emissoras 

comerciais 

 
 
Os inúmeros enfrentamentos políticos sofridos pelos radialistas das onze rádios 

comunitárias do Grande ABCD Paulista autorizadas para funcionamento não provocam 

a desmotivação para permanecerem com suas transmissões. Porém, apesar da existência 

de associações de apoio a essas estações e também às demais rádios comunitárias do 

País, observa-se que tais profissionais buscam outro formato de representação 

institucional junto ao poder público para as soluções de seus problemas. Desde 1998, 

quando foi promulgada a Lei 9.612/98, para regulamentação das emissoras, não houve 

nenhum avanço para a modificação de pontos reclamados diante principalmente do 

seguinte: melhor campo de alcance para veiculações – aumento da capacidade de antena 

e assim também de potência –; sistema de proteção contra interferências de sinais entre 

rádios; novos canais no dial; patrocínio e formação de redes. 

A situação de descaso para com as rádios comunitárias revela que, apesar da legislação 

criada em 1998, elas não contam com nenhum tipo de sustentação nos diversos órgãos 

do governo. Não existe nos legislativos voz ou projetos eficientes que venham a oferecer 

propostas para votação em plenárias e, assim, a tão aguardada reforma na Lei para 

proporcionar rumos de igualdade e de fato de democratização da comunicação. 

Essa desigualdade de que padecem as emissoras comunitárias ignoradas pelo Estado e, 

portanto, por ele mantidas, é assim tão díspar que atinge também as emissoras comerciais 

de rádio e televisão. Um dos principais exemplos de tal afirmação recai sobre as 

transmissões dos eventos mais populares do Brasil, que envolvem diretamente o povo: os 

desfiles de escolas de samba e de jogos de futebol. Nessa linha, ainda estão os desfiles de 

trios elétricos de Salvador, na Bahia; Festival de Parintins, no Amazonas; de jogos 

olímpicos e outros campeonatos esportivos. As transmissões exclusivas têm históricos 

antigos feitos somente por um canal de televisão, via uma única emissora de rádio 

vinculada a essa televisão e, em outros casos, por pouquíssimos canais são permitidosos 
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“direitos exclusivos de transmissão”. Os demais canais não podem transmitir. Somente 

cobrir e comentar. Esse esquema de fato comercial envolve cifras milionárias com 

inúmeros patrocinadores. Em semelhante contexto, com palanques das mencionadas 

festas e camarotes de estádios, autódromos, sede desses eventos esportivos, com reservas 

para as presenças garantidas dos representantes do povo. São políticos que fazem questão 

de comparecer, acenar e participar dessa exclusividade que deixa de fora vários outros 

canais de rádio e televisão. Eles seguem oferecendo prestígio e recursos somente às 

emissoras comerciais em jogos de mútuos interesses. Seu prestígio junto às comunitárias 

ocorre somente em época de campanhas eleitorais, ou em estratégias de captação de 

popularidade, quando suportam caminhar alguns metros nas ruas de bairros – endereços 

dessas emissoras – ou em favelas onde tomam o cafezinho feito em coador de papel, água 

em copos de plástico, acomodam-se em simples mobiliário diante de humildes olhares 

esperançosos da população local, saindo em fotos do tipo selfies postadas depois em perfis 

de facebook. 

A situação dos “direitos exclusivos de transmissão” é bastante contraditória, entretanto 

sustentada por federações esportivas, associações de eventos culturais e pelo próprio 

governo de gestão em gestão no Brasil. Se, entre meios comerciais, essa desleal 

concorrência acontece, o que dizer então na relação com as emissoras comunitárias? São 

vistas por membros do poder como algum tipo de ameaça à antiga estrutura de comando 

deles! Dessa forma, elas são tratadas como menores e sem potencial. 

Face tal realidade e como escudo para enfrentamentos e tentativas de argumentações, os 

radialistas comunitários utilizam junto às autoridades o artigo V da Constituição 

Brasileira. É uma defesa documental mantida por Lei, que serve como apelo, 

argumentação e proteção ao se depararem com situações de reivindicações e exposição 

de direitos garantidos aos cidadãos nos debates e junto ao Ministério das Comunicações. 

Essa informação foi mencionada pelos radialistas que concederam entrevistas para o 

presente trabalho. 

Mesmo com todos os argumentos contidos na Carta Magna (de segurança constitucional 

da cidadania), não ocorre, porém, nenhum tipo de avanço para os radialistas comunitários. 

Nos encontros que realizaram de idas e vindas ao Congresso, procuram sempre 

argumentar com o poder das Comunicações, como sendo premente o argumento da 

referida Lei, todavia não obtêm sucesso nem sensibilização, mesmo com base 

principalmente no texto que abre o aludido artigo e parágrafos, abaixo – reproduzidos em 

formato alternado: 
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Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem- 
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I–homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição; 
IV –é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
VI –é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias; 
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei; 
IX –é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; 
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional; 
XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 
paramilitar; 
XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento; 
XXVIII – são assegurados, nos termos da lei: 
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução 
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; 
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Regulamento) (Vide 
Lei nº 12.527, de 2011) 
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais; 
XLIV– constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos 
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 
Democrático. 63 

 
 

 

63 Disponível em:  
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/download/pdf/Constituicoes_declaracao.pdf. Acessado 
em – várias vezes ao longo desta pesquisa desde o ano de 2014. 

http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/download/pdf/Constituicoes_declaracao.pdf
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Do artigo constitucional acima e seus parágrafos seguem aqui numeradas por temas a 

relação entre eles e a realidade das emissoras comunitárias de rádio: 

1) os direitos à livre manifestação; informação; pensamento; crença; expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença. Direitos que a todos são concedidos, mas para as rádios 

comunitárias existem restrições desse avanço incluindo a do restrito espectro 

oferecido a elas via Lei 9.612/98 – das emissoras comunitárias; 

2) Criação de associações; a proteção às participações individuais em obras coletivas 

e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. 

(as associações de rádios comunitárias existem, mas não com forças de avançarem 

na derrubada ou relaxamento de restrições); 

3) Recebimento dos órgãos públicos de informações de seu interesse particular, ou 

de interesse coletivo ou geral (as emissoras comunitárias são obrigadas à emissão 

das mensagens do governo e reprodução do programa estatal de rádio “A Voz do 

Brasil”, mas estão excluídas da exibição de campanhas produzidas pelo Estado 

que envolvam verbas de divulgação. Em semelhantes casos, tais inserções e 

valores são oferecidos somente para as emissoras comerciais); 

4) Punição a qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais (constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos 

armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 

Democrático). Este trecho aponta para perseguições, apreensões de equipamentos, 

processos e prisões de radialistas que, devido ao exercício de atividades 

radiofônicas sem autorização de funcionamento, sofreram abordagens com uso 

de força, em vez de outro tipo de ação, via oficialização de justiça e/ou intimação 

e fiscalização, sem o necessário recurso de violência. A maioria dos relatos dos 

radialistas do ABCD revela que, nas ações de fechamento de suas rádios, 

enfrentaram truculência policial, processos e condenações.Nem esses conflitos, 

da forma como ocorrem, são revelados nas mídias – nos jornais, nos radiojornais, 

nas revistas e nos telejornais, ou nas primeiras páginas de sites noticiosos. Ocorre 

muitas vezes a informação pelo seguinte tipo de manchete: “Polícia Federal fecha 

rádios piratas”. Em tais noticiários, são exibidas imagens das emissoras, 

equipamentos apreendidos e também prisões dos radialistas. No entanto, as ações 

de invasão e apreensão, da forma violenta como descreveram os radialistas não é 

revelada,  diferentemente  do que ocorre nos conflitos de ruas, por exemplo, nas 



255 
 

 

diversas manifestações em grandes cidades nos últimos tempos. No caso das 

rádios comunitárias, os confrontos não ocorrem com pedras atiradas pelos 

radialistas. 

 

1 Resistência pacífica e busca de alternativas para a sobrevivência de um meio radiofônico 

alternativo destinado à comunidade 

 

Os radialistas de rádios comunitárias manifestam-se de forma pacífica somente com o 

recurso do texto constitucional anteriormente reproduzido. O outro lado recorre com uma 

poderosa bomba, a própria Lei 9.612/98 – das rádios comunitárias, que atinge a todos e 

impede qualquer tipo de avanço para se atingir a hegemonia dos meios de comunicação 

(não sociais), mas comerciais que, como atrativo de audiência, revelam um determinado 

tipo de violência, entretanto vão formar opiniões contra o poder que exercem: o 

fechamento das rádios pode ser mostrado, mas as ações violentas, nesses fechamentos, 

não. Cria-se para o público uma opinião de que tais emissoras são irregulares, causando 

também má impressão para todas as demais do segmento, autorizadas ou não, do 

funcionamento. 
 

 

 
Dos radialistas aos participantes indiretos desses projetos de rádio do ABCD algumas 

expressões brotaram sinceras e representativas de quem participou de momentos agudos 

da política na região, mas se vê em situação de perda de expectativa sobre rumos políticos. 

Com emoção na fala espontânea, o metalúrgico aposentado José Diogo, de 62 anos de 

idade, que trabalhou durante 34 anos na Mercedes Benz do Brasil, relata a desolação com 

o governo para quem atuou em campanhas partidárias. Ele é nascido em São João da Boa 

Vista, no interior do estado de São Paulo, é pai do radialista deficiente visual Felipe 

Diogo, de 30 anos de idade, que atua na rádio comunitária “Paraty”, em São Bernardo do 

Campo. Semanalmente, acompanha o filho aos programas semanais que realiza na 

emissora. O relato de José Diogo configura como amostra entre alguns outros tidos em 

conversas informais nas andanças nas emissoras e locais próximos a elas: 

Tive grande expectativa do PT na primeira gestão do Lula, que foi boa. A 
segunda razoável e a depois vieram os escândalos e tudo o mais à tona. A 
Dilma por fim está sendo uma má administradora. Não uma má 
administradora por ela, mas pelas alianças que eles fizeram. E eu deixei de ser 
petista faz uns seis anos porque eu acho que o PT quando era pedra era 
diferente e agora que é vidraça acabou. Terminou! Dos movimentos de greve 
eu participei de todos, desde 1979, 1980, 1981, no estádio da Vila Euclides, 
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em São Bernardo do Campo, no Sindicato dos Metalúrgicos, na Igreja Matriz 
de São Bernardo, no Paço Municipal em todos eu estava presente (José 
Diogo).64 

 
A relação pai e filho (José Diogo e Felipe Diogo) é intensa, com participação mútua de 

um na vida do outro. Assim como os demais radialistas e participantes das emissoras 

comunitárias do ABCD, desejam uma conquista com a chance de rompimentos de 

discriminações e preconceitos em relação às rádios comunitárias. Pensam, inclusive, no 

rompimento do que se convencionou quanto às palavras “comunitária” e “popular” de 

associação desses termos à pobreza, à baixa qualidade. E também, para superar a 

proibição da Lei para a criação de redes, um dos caminhos tem sido a integração com 

webradios que, simultaneamente, podem transmitir o mesmo programa de uma rádio 

comunitária. Neste item referente ao recurso de alternativas, o caso da junção de rádios 

comunitárias para terem a multiplicação de seus conteúdos, num processo equivalente ao 

sistema de rede, pode ser ilustrado com a associação realizada pela rádio comunitária 

“Paraty”, de São Bernardo do Campo, com as webradios “wmdigital” e “voz da inclusão”. 

O ano de 2016 tem início com essa alternativa, que partiu de uma iniciativa do locutor, 

Felipe Diogo, de 30 anos de idade. Deficiente visual, ele realiza comentários sobre jogos 

de futebol – também é atleta maratonista – e apresenta na emissora o programa semanal, 

aos sábados, das 13h às 14h, “A hora da inclusão”. Ao ser um “speaker” sobre jogos que 

não enxerga, remete-nos ao dramaturgo, cronista e jornalista Nelson Rodrigues – 

admirado por Diogo –, que ia ao Maracanã sempre acompanhado de alguém, que lhe 

“narrava” o jogo (pois tinha pouquíssima visão, devido a fortíssima miopia) e, depois, a 

partir disso, escrevia crônicas antológicas a respeito do “football”. É esplêndido seu livro 

À sombra das chuteiras imortais, que abrange o período da Copa de 1950 – em que o 

Brasil perdeu o jogo em pleno Maracanã – até a Copa de 1970, no México, em que ganhou 

o tricampeonato. Passou, provisoriamente, o que Nelson Rodrigues chamava de 

“complexo de vira-lata” dos brasileiros. Qualquer relação com o estado de espírito que os 

poderes públicos insistem em fazer com que as emissoras comunitárias sintam é mera 

coincidência. Segundo Felipe Diogo, a perspectiva é que essa parceria com as webradios 

venha expandir o trabalho da “Paraty” e que inspire outras rádios comunitárias a fazer o 

mesmo. 
 
 
 

 

64 Entrevista concedida para este autor em 20/01/2016. 
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Como são muitas no Brasil, é possível que tantos as comunitárias e as web, 
em outras localidades, já tenham adotado este sistema de comunicação. Mas 
queremos manter a nossa ação comunitária local falando das coisas que 
acontecem nas nossas ruas, nas nossas regiões. Isso é mostrar a comunidade 
para a comunidade e para quem mais se interessar pelas coisas que aqui 
acontecem. No meu caso, como deficiente visual, também tem um outro apelo 
que é valorizar este canal levando informação para pessoas que, como eu, não 
enxergam e têm no rádio um meio de informação, com dados que nos 
interessam e que não são mostrados pelas outras rádios comerciais. Então este 
papel social fica a cargo das comunitária para pessoas também com outras 
limitações (Felipe Diogo).65 

 
 

Locutor Felipe Diogo da rádio “Paraty FM 
 

 
Fonte: arquivo pessoal de Felipe Diogo 

 
 
A ideia de expansão a que Felipe Diogo se refere está voltada à exploração de públicos 

mencionados somente em pautas eventuais nas emissoras comerciais. A dedicação 

informativa não é constante, por exemplo, para grupos com deficiência, como é a proposta 

do radialista. Ele também se dedica ao trabalho de realizar pautas radiofônicas com foco 

nas diversas deficiências e não somente nos deficientes visuais, registrados como 

milhares no país. As pessoas com deficiência visual contam principalmente com o rádio 

para a obtenção de informações, mas são raras as programações ou os assuntos pontuais 

ou exclusivos para os cegos, que envolvem a vida deles, no cotidiano. É um exemplo do 

que lhes pode ser oferecido em termos de utilidade pública e prestação de serviços. 
 
 

 

65 Entrevista concedida a este autor em 21/01/16. 
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Existem no Brasil 128 entidades de assistência deficientes visuais registradas pelo SAC, 

Serviço de Assistência ao Cego, fundada em 1942, em Fortaleza, Ceará, e pelos dados 

oferecidos pela Fundação DorinaNowill para Cegos, em São Paulo, também criada em 

1942. Num total, existem seis milhões e quinhentas mil pessoas com deficiência visual 

no Brasil, 580 cegos e seis milhões com baixa visão, segundo dados do censo do IBGE, 

de 2010. No entanto, nem todas as emissoras de rádio e de televisão destinam programas 

ou pautas a esse público, mesmo diante de tais dados. É um fato compreensível, uma 

vez que tem de noticiar ou veicular temas diversos. Uma das soluções para uma 

abrangência exclusiva, em dados momentos, a esta população com deficiência, tratando 

pontualmente de seus problemas e ações cotidianas, pode residir nas emissoras 

comunitárias. O Estado, porém, também não enxerga dessa forma. 

Para tal público, a tecnologia oferece inúmeros recursos como equipamentos de 

identificação de objetos e condução da informação, assim como publicações e outros 

serviços, também exigidos por lei para acessibilidade da pessoa com deficiência visual. 

No entanto, mesmo com esses recursos e com o expressivo número apontado sobre 

pessoas com deficiência no País, o tema é quase que imperceptível para as pautas das 

emissoras comerciais. Tais produtos e serviços são ainda inviáveis de serem divulgados 

via patrocínio ou outra propagação nas rádios comunitárias impedidas da realização de 

publicidade. Segue então a informação dessa alternativa às rádios comunitárias da 

integração com as webradios e outros recursos tecnológicos de potencialização, via 

internet, além da criação de comissões que possam colocar seus integrantes em contato 

com a missão de planejamentos motivacionais em semelhante campo e imediata prática. 

As palavras “frustração” e “desencanto” surgem nos depoimentos e nas conversas 

informais com os radialistas comunitários do ABCD Paulista. As palavras “resistência” e 

“alternativa”, porém, não tão presentes nos vocabulários deles, revelam-se em ações que 

descrevem como projetos já em andamento. Querem criar comissões e sindicatos com 

planos mais eficientes, que estão distantes inclusive das ideias de associações em prol 

dessas emissoras as quais, ao longo de quase vinte anos de existência, não conquistaram 

êxitos para mudança da Lei. De fato, é uma tarefa realmente complexa para essas 

entidades, pelos entraves cristalizados nas páginas de tal documento. Dessas associações, 

o veterano José Miguel Tartucci, que acompanhou o surgimento dessas instituições, 

reclama fa ineficiência delas. 

A ANCARC (Associação Nacional Católica das Rádios Comunitárias) estava 
voltada  somente  para  as  emissoras  comunitárias  católicas;  A  AMARC 
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(Associação Mundial de Rádios Comunitárias) acabou indo para um caminho 
político. Um dos membros foi convidado a atuar no governo e mudou de lado. 
Contávamos com a APERLOC (Associação Paulista de Emissoras de 
Radiodifusão Local Comunitária). Era excelente: chegou a haver também o 
Sindicado Sindicato de Mantenedoras das Emissoras de Rádios Comunitárias, 
mas não temos mais e mesmo com essas entidades o Ministério das 
Comunicações não nos ouve. Assim a ideia está sendo a criação de comissões 
e de um conselho de rádios comunitárias em Brasília das rádios do ABCD 
com as emissoras de São Paulo, incluindo a “Heliópolis” (zona Sul de São 
Paulo) e a “Cantareira” (Zona Norte de São Paulo) e o pessoal do Sindicato 
dos Jornalistas que está nos apoiando. E assim, que outras rádios possam se 
agrupar novamente. Pois do Fórum Nacional Pela Democratização da 
Comunicação não está também conseguindo mais se movimentar depois do 
afastamento por motivos de saúde do gestor de lá, o professor José Carlos 
Rocha. Antigamente, no início dos anos noventa ele organizava idas à Brasília, 
com muitos ônibus lotados pressionando o governo para que tivéssemos uma 
legislação. Assim, com a situação que vivemos neste período de 2016 estamos 
na busca de liderança. Queremos uma audiência pública (José Miguel 
Tartucci).66 

 
As rádios comunitárias são milhares no Brasil, diante das poucas emissoras comerciais 

que lideram as audiências no País. Todas estão plantadas no mesmo território nacional, 

mas as comunitárias à margem das comerciais. As comunitárias recebem tratamento 

discriminatório do Estado, que se utiliza da própria lei destinada a elas para contê-las. 

“O fato de atribuírem às comunitárias a frequência de 87,5 no espectro do dial que tem 

início com a frequência de 88.1 já é o indício de que não querem a existência da 

comunitária. Quem vai ouvir se não tem espaço no próprio aparelho de rádio?”, lamenta 

José Miguel Tartucci, de 75 anos de idade, coordenador da rádio comunitária 

“Esplanada”, em Rio Grande da Serra. 

A ideia urgente de uma reorganização parte também do coordenador da rádio “Z”, em 

Mauá. A emissora é considerada como uma das referências entre as demais da região. 

Segundo ele, a situação das comunitárias dependerá também de muita união entre os 

radialistas desse segmento. 

Vai melhorar quando conseguirmos estabelecer algumas reformas que 
precisam ser feitas. Uma delas é a reforma da comunicação, a democratização. 
Do ponto de vista da rádio comunitária, é necessário um amplo debate 
nacional e o governo entender a importância da comunicação comunitária. 
Estamos próximos de pessoas e isso pode ser um canal não só de informação 

 
 
 
 

 

66 Entrevista concedida para este autor em 26/01/2016. 
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e entretenimento, mas também de formação. Isso aqui pode ser um laboratório 
para nossos alunos universitários (Valmir Maia). 67 

 

O jornalista Nilson Alcântara atuou na rádio “Esplanada”, antes da autorização de seu 

funcionamento em 1996. Ele permanece em ações de promoção dessa emissora, porém 

não deixa de revelar pessimismo com a realidade que avista: 

Eu vejo a rádio comunitária com uma preocupação muito grande. O sinal da 
TV fechada, por assinatura, fecha o cerco. Assim as pequenas mídias tornam- 
se inviáveis. Ficamos com uma visão nebulosa das futuras transmissões das 
rádios comunitárias através das ondas tradicionais de rádio. Tenho esperança 
através da digitalização, mas mesmo trabalhando como estamos, às vezes 
acho que uma hora vai ficar impossível trabalhar como queremos. Então temos 
a ideia e uma esperança para mudar isso fazendo uma comissão, uma 
associação. Poderíamos criar uma união como a ABERT (Associação 
Brasileira de Rádio e Televisão) tem, mas ela tem um nome muito grande, um 
lobby muito grande com a bancada de deputados. Então tenho também uma 
preocupação com as webradios, apesar de gostar muito desse sistema, mas 
penso que essas possam tomar conta das comunitárias. Além de outro 
problema das oligarquias fortes porque a maioria das rádios comunitárias não 
é comunitária. Estão locando os seus horários para igrejas e outros fins, 
porque elas também estão nas mãos de políticos. Elas falam que são 
associações, mas, no fundo, não existe democratização da comunicação no 
país. Por isso a maioria das pessoas está indo para a web montando os seus 
sites, os seus blogs. Hoje, parece que todas as rádios fazem um só playlist. 
Uma coisa padrão. Parece que todos os locutores são os mesmos, com somente 
a música sertaneja universitária. Então temos que pensar numa associação 
forte, um sindicato forte, para uma rádio forte. Temos que repensar isso agora 
e as rádios comunitárias tornarem-se educativas (Nilson Alcântara).68 

 

Para o jornalista e professor (doutor) da Escola de Comunicações e Artes da USP, 

Eugênio Bucci, presidente da Radiobrás de 2003 a 2007 e Conselheiro Curador da 

Fundação Padre Anchieta TV Cultura de São Paulo –de 2007 a 2010, essa questão 

abordada por Nilson Alcântara, que relaciona rádios comunitárias e religiões, é um 

problema estrutural dessas emissoras: 

Qualquer tipo de fé ou de seita ou de religião pode ter um espaço em qualquer 
tipo de emissora de rádio e de televisão. O que deveria ser evitado é que igrejas 
comandem a administração de negócios de radiodifusão no âmbito público e 
ou âmbito privado. E é isso que vem acontecendo. E muitas emissoras, a 
pretexto ou sob a alegação de que são comunitárias, são eixos de transmissão 

 
 

67 Entrevista concedida para este autor em 14/01/2015. 
68 Entrevista concedida para este autor em 24/01/2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista


261 
 

 
 

de interesse de igrejas. Então temos, no caso, um problema gravíssimo que é 
um problema mais específico do Brasil. Embora exista isso em vários outros 
países, algumas experiências brasileiras foram exportadas e dominam outros 
países também. Mas nós temos essa promiscuidade entre igreja e emissora de 
tevê, em alguns casos uma triangulação que envolve igreja, emissora de 
televisão e também partidos políticos. Isso aí vicia o fluxo de informação e a 
pluralidade na esfera pública, é um complicador dos mais sérios. Para mim, 
é, hoje, um problema dos mais sérios, que antecede o do oligopólio na 
radiodifusão. Essa questão também alcançou as comunitárias: nós temos 
muitas comunitárias que são ferramentas de propaganda de igrejas (Eugênio 
Bucci).69 

 
 
Outra análise especializada sobre o tema aproxima-se da crítica que aqui vem sendo 

dirigida a ambos os lados da questão. Um refere-se ao olhar do Estado para as emissoras 

comunitárias, as permissões e as desatenções para esse segmento. No outro lado, estão as 

próprias comunitárias e o uso que fazem de seus conteúdos, sobretudo os religiosos e os 

políticos. Aproveitamos também o entendimento do professor doutor Luiz Arthur 

Ferraretto, do curso de Comunicação Social – Jornalismo e do Programa de Pós- 

Graduação em Comunicação e Informação da Faculdade de Biblioteconomia e 

Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, autor de 

obras sobre o tema radiodifusão e coordenador por duas gestões seguidas do grupo de 

estudos rádio e mídia sonora da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação: 
 

 
 

 

69 Entrevista concedida para este autor em 26/01/2016. 

A questão das rádios comunitárias relaciona-se com toda a necessidade de re- 
regulamentar o rádio brasileiro. Passa pela definição do que é público e do que 
é privado. Por ser outorga do Estado, todo serviço de rádio é em tese público. 
Se a outorga destina-se à empresa e, portanto, será explorada em busca de 
lucro, temos rádio comercial. Se destina-se a outros tipos de entidade ou de 
instituição sem fins lucrativos, temos rádio público? Penso que não é tão 
simples assim. O que é público deveria ter gestão por conselho representativo 
da sociedade ou da comunidade. Incluiria as comunitárias nesta definição de 
rádio público. Sob este guarda-chuva, estariam emissoras a contar com algum 
tipo de fundo e necessariamente sem anúncios que condicionassem seu 
conteúdo. Começam os problemas. O que é efetivamente apoio cultural? As 
comunitárias atuais são públicas ou pertencem, direta ou indiretamente, a 
grupos políticos ou religiosos? Pior, será que algumas não emulam, com 
pequenos interesses comerciais, as rádios constituídas como negócio? Qual a 
representatividade dos seus dirigentes? Diria que, por estes motivos, sendo 
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2 Contribuições para a valorização e o reconhecimento das rádios comunitárias 

como meios fundamentais para a promoção da cidadania 

 

É proposital a explícita simpatia que a autoria desta pesquisa dedica às rádios 

comunitárias, pelo fato de nelas perceber o ideal educativo, formador e de resgate do 

princípio do rádio no Brasil. Destarte, também por um sentimento de obrigação, uma 

vez que, estando na área acadêmica em comunicação, tal questão não pode ser ignorada 

(docente desde 1998 na Faculdade Cásper Líbero; doutorando na Universidade Metodista 

de São Paulo; gestor da rádio “Gazeta AM”, emissora escola, e respectivo site; 

organizador de projetos de capacitação – oficinas e workshops – para integrantes de 

rádios comunitárias). Porém, com toda a defesa que possa ser feita ao surgimento, à 

permanência das rádios comunitárias, e também à renovação da legislação destas 

emissoras – de fato não faltam argumentos para defendê-las – não é possível deixar de 

oferecer contribuições diante de observações que comprometem o valor desse valoroso 

segmento que tem todas as condições de representar a participação, a cidadania e a 

democracia. Inicialmente pela origem dessas rádios, de contestar a desigualdade explícita 

dos demais meios que, mesmo após a abertura política nos anos oitenta, continuam 

formando opinião e representando predominantemente algumas privilegiadas camadas da 

sociedade. Por mais que os temas relacionados à situação de grupos que sofrem 

discriminação, embora pagantes de impostos e votantes em eleições, estejam presentes 

nos meios comerciais de comunicação, as rádios comunitárias revelam que podem com 

muito mais força e não superficialmente representar tais grupos e de fato consumar o que 

se descreve em nossa Constituição. A se destacar: analfabetos, homossexuais, idosos, 

crianças, índios, moradores de favelas, mulheres, negros, operários, pessoas com 

deficiência, pessoas em situação rua, migrantes pobres, imigrantes e seguidores de 

religiões de origem africana, como o candomblé e a umbanda. 
 
 
 
 
 
 

 

70 Entrevista concedida para este autor em 27/01/2016. 

muitíssimo otimista, nem 10% das estações ditas comunitárias realizam os 
objetivos  propugnados  pela  legislação  que  criou  os  Serviços  de  Rádio 
Comunitário (Luiz Arthur Ferraretto).70 
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3 Contribuições em vínculos entre o meio acadêmico e rádios comunitárias 
 
 
Muitas contribuições podem ser somadas pela nota da predisposição de universidades 

que, com numerosos trabalhos que realizam e abrigam em suas bibliotecas, demonstram 

apoio às rádios comunitárias. Já que estudiosos/pesquisadores saem em busca das 

emissoras de rádios comunitárias para as terem como objetos de seus estudos, que o 

contrário então também seja estabelecido. Os radialistas, sem nenhum constrangimento, 

aceitam que suas iniciativas sejam estudadas e divulgadas, mas, em contrapartida, podem 

e devem também contar com o apoio acadêmico/universitário, não somente como plano 

de capacitação e qualificação de seus agentes gestores, locutores e produtores, mas para 

que possam servir-se do espaço das universidades para o debate e, assim, ter o olhar de 

aprovação da opinião pública e demais meios de comunicação, até pelo fato de essas 

universidades contarem em suas matrizes com disciplinas sobre meios comunitários nos 

cursos de jornalismo e radialismo. Dessa forma, ao formaram seus estudantes, que eles 

sigam para o chamado mercado de trabalho com o conhecimento de que, além dos meios 

comerciais, existem outros, pouco procurados e de pouco prestígio social e profissional. 

Após tal parceria – de rádios comunitárias com universidades – sugere-se não exatamente 

uma fórmula, porém um possível método ou orientação, que se busque adequadamente o 

objeto de informação ou tema com elaboração assertiva de pautas realmente 

representativas para as populações locais, que possam ecoar através de veiculação via 

rádios e seus potencializadores – as mídias sociais. 

Um dos aspectos sugeridos pode seguir pelo entendimento do foco na comunidade, do 

ineditismo, do diferencial, diante inclusive do potencial de público como o abordado por 

Felipe Diogo, nas questões de acessibilidade e tudo o que envolve a comunidade, como 

mercado de trabalho e vida social. Acredita-se que, pela falta de recursos, muitas rádios 

comunitárias transmitem notícias captadas somente de jornais, revistas e páginas online. 

Tal prática é notada nessas emissoras, todavia o aproveitamento do contexto no qual estão 

sediadas pode oferecer conteúdos para os outros meios, inclusive para a internet, não num 

caminho inverso, mas em igualdade com esses retransmissores de informações. Baitello, 

2015, p. 11, em artigo para a revista SESC São Paulo, enfatiza que: “o desafio agora é 

ampliar o conceito de inclusão digital e formar uma cidadania digital”. Professor e 

integrante do Comitê Científico Deliberativo da Associação Brasileira de Pesquisadores 

em Cibercultura, Sérgio Amadeu da Silveira, autor de vários estudos sobre o tema que 

envolve a inclusão digital, indica que “a solução para alcançar esse novo patamar seria 
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combinar medidas educativas e legais.A vida das pessoas melhorou com a internet, 

contudo, por ser ambivalente, ela permite a articulação dos movimentos sociais e uma 

grande liberdade criativa”. Girardi e Jacobus oferecem mais alternativas para uma 

construção editorial das comunitárias: 

Mas de onde tirar as notícias da comunidade? Dos próprios moradores, com 
suas denúncias e reclamações, por telefone ou no boca a boca. Na 
comunidade, quase todas as pessoas se conhecem e sabem o que está 
acontecendo com seus vizinhos e parentes. Se cada um que trabalha na rádio 
levar uma notícia por dia, o locutor já vai ter alguma coisa para falar no 
programa. Outra boa ideia é montar uma equipe de repórteres populares da 
comunidade. Isso rompe com a situação de mero receptor do ouvinte. Tente 
recrutar um grupo de ouvintes que esteja sempre ligado ao programa. Eles 
podem entrar ao vivo de qualquer telefone e comentar sobre o assunto do 
programa. Estes repórteres populares também podem fazer pesquisas e 
entrevistas junto à população, abordando o tema em discussão. O único porém 
é que esta ideia precisa de uma chave híbrida para ser implementada. Lembre- 
se de priorizar as notícias da comunidade, da cidade, da região, do estado, do 
país e do continente, nessa ordem. Por último, em casos mais importantes 
como guerras, as notícias do mundo, que podem ser tiradas dos jornais diários 
e em grandes portais da Internet. A rádio comunitária também deve sempre 
tentar conseguir assinaturas cortesia dos principais jornais da cidade 
(GIRARDI e JACOBUS,2009, p. 57). 

 

O recurso do olhar de quem está do lado de fora das rádios comunitárias e que, ao mesmo 

tempo, vive próximo dessa temática sobre as comunicações serve como auxílio à visão a 

quem está dos dois lados. Ambos não podem ignorar a existência do expressivo número 

de emissoras comunitárias, suas lutas e ações. Assim também querem enxergar um 

entendimento para as oportunidades de interligações entre estes meios, como já ocorre 

com todos os demais, porém é mantida a exclusão de parcerias com as emissoras 

comunitárias de rádios. Inexplicavelmente, com tanto a oferecer, vivem num forte cerco 

que não conseguem ultrapassar, mesmo contando com intelectuais simpatizantes e 

atuantes nessa causa, agentes politicamente conscientes trabalhando para as emissoras, 

universidades e universitários que delas se aproximam, e relacionamento com sindicatos, 

como é o caso das emissoras do ABCD nas parcerias que têm com os Sindicatos dos 

Metalúrgicos das cidades daquela região. 

O jornalista Sylvio Costa, mestre pela Universidade de Westminster, em Londres, com 

atuação profissional na BBC e editor da “Agência Senado”, do Senado Federal, é 

fundador do site “Congresso em Foco”, na rede desde 2004. Observador dessa e de outras 
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questões que envolvem a cobertura jornalística dos meios comerciais, ele contribui para 

a discussão e destaca que: 

Como cidadão, percebo com tristeza que a mídia tornou-se nos últimos anos 
o palco de uma batalha em que petistas e antipetistas se igualam na hipocrisia, 
na negação da realidade, na intolerância e na firme contribuição para o 
rebaixamento do debate político. Infelizmente, a imprensa no Brasil 
partidarizou-se incrivelmente. Diversos profissionais e veículos de 
comunicação se especializaram em combater alvos cuidadosamente 
escolhidos. Reconhecer isso é, no meu entender, o primeiro passo para 
melhorar a qualidade do jornalismo que fazemos [...]. Volta às raízes para 
lembrar que o compromisso fundamental do jornalismo é com a cidadania. 
Estejamos onde estivermos, no setor privado ou estatal, atuando num pequeno 
blog ou na mais poderosa rede de televisão, jamais podemos esquecer que, 
mesmo quando se tem por objetivo o lucro, o fazer jornalístico só se justifica 
se atender ao interesse público. Seu papel numa democracia é, precisamente, 
habilitar os cidadãos, por meio de informações precisas e confiáveis, a tomar 
suas decisões de modo consciente. Melhores práticas também recomendam 
independência em relação aos poderosos de plantão e atenção permanente com 
a pluralidade. Veículos de comunicação devem ser espaços abertos para o 
debate democrático, o que pressupõe a coexistência de pessoas com ideias, 
trajetórias e origem social e ideológica diferentes. Enfim, nada que todos nós 
não saibamos de cor e salteado que precisa ser feito. Mas, sinceramente, 
quando e onde estamos fazendo isso? (COSTA, 2014, p. 160). 

 
 
A afirmação apontada pelo jornalista, no final da citação, de que já sabe “de cor e 

salteado” os caminhos de democracia na comunicação, e a pergunta por ele lançada 

sobre o que se faz a favor de nosso regime de liberdade de expressão, sugerem outras 

observações e, assim, novas práticas. Não somente o precioso trabalho realizado pelo 

“Observatório da Imprensa – website, programa de rádio e de televisão, comandado pelo 

veterano jornalista Alberto Dines – analisa os meios de comunicação. As transmissões 

dessa produção ocorrem também pela “TV Cultura”, tendo sido criadas coincidentemente 

em 1998, quando foi promulgada a lei para a regulamentação das rádios comunitárias no 

Brasil. A mencionada atração, pela forma eficiente pela qual é conduzida, sugere a 

realização de uma apresentação semelhante, nos mesmos canais, criando-se, destarte, um 

observatório da imprensa radiofônica comunitária. Assuntos e profissionais não faltariam. 

São mais de quatro mil emissoras do segmento instaladas no país, que podem oferecer – 

e oferecem–, se notadas forem,  os mais variados tipos de conteúdos. 

Do potencial observado e proporcionado pelas rádios comunitárias do ABCD – não muito 

diferente em muitos pontos de outros  milhares espalhados pelo Brasil – brotam, com 
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infindas ideias, críticas e sugestões para o melhor aproveitamento de tais canais 

comunitários e sua valorização, notados por gente que está no governo, como o jornalista 

Sylvio Costa (Senado Federal ) que, pela competência profissional, não ignora as veias 

democráticas da comunicação. Ele contribui com sensível observação para o quadro das 

comunicações no Brasil, dos tradicionais meios comerciais aos chamados alternativos, 

todos entrelaçados em redes sociais da internet, sob os desafios do desenvolvimento de 

criatividade e elaboração de conteúdos para os processos de emissão e recepção: 

A internet, as redes sociais, a mobilidade, a comunicação multimídia não 
devem, de maneira nenhuma, ser encarados como entraves, apesar de se terem 
tornado arenas para a disseminação de preconceitos e intolerância [...]. Mas, 
além de serem parte de uma realidade inescapável, tais fenômenos alargaram 
de modo fascinante o campo de atuação do jornalismo. Falo, sim, de um 
retorno aos princípios do jornalismo, tais como ensinados pelos grandes 
mestres da profissão. Um retorno, digamos, à reportagem. Nesses tempos tão 
difíceis para a imprensa, ainda perplexa com uma revolução tecnológica que 
lhe toma receitas e empregos, a opinião frequentemente substitui a 
informação. Redações menores e com menos grana pra investir na 
investigação jornalística são cada vez mais prisioneiras de versões oficiais 
porque faltam gente, tempo e dinheiro para checá-las. “No congresso em 
Foco” – blog fundado pelo jornalista – e em vários outros veículos 
alternativos, temos apreendido na prática que a modéstia de recursos não pode 
servir de pretexto para não mergulhar de cabeça na reportagem. Apurar 
direito, em qualquer área, sempre produz revelações importantes e mostra as 
extremas limitações – quando não o completo embuste – do que dizem os 
releases e comunicados oficiais (COSTA, 2014, p. 160). 

 
 
Esse caminho adotado pelas rádios comunitárias de seguirem adiante pela internet o 

mesmo rumo adotado pelos demais segmentos da comunicação tem para essas rádios um 

significado a mais do que para as outras. Difere-se não somente pela inclusão digital mas 

pela sensação de estarem num sistema eficiente de comunicação com os ouvintes que as 

reproduzem indicando as programações para outros ouvintes internautas, causando ainda 

uma equiparação com os demais meios. A palavra “sensação” surge, pois, mesmo 

sentindo-se nos mesmos patamares das outras rádios e meios – quando inseridos na rede 

mundial de informação – retrocedem constantemente à própria realidade que em nada se 

equilibra com os outros segmentos, pois estão sem patrocínio e sem muitas outras 

estruturas materiais, já dimensionadas nesta pesquisa. Chegam a sentir a força do ofício, 

todavia estão sempre aquém dos demais veículos de comunicação. Sofrem discriminação 

e preconceitos. De acordo com Gumucio, além do reconhecimento falta para tais rádios 
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um enquadramento no cenário das comunicações de direito e de fato pelo que manda a 

Constituição brasileira, mas que nunca se cumpre e está distante de consumar-se: 

Para promover a radiodifusão comunitária, é necessário que ela seja 
reconhecida e caracterizada na legislação, com a definição cuidadosa e 
detalhada dos critérios de enquadramento, para evitar que emissoras 
comerciais tentem se passar por comunitárias para aproveitar eventuais 
benefícios e incentivos. Essa definição deve destacar as características 
mencionadas anteriormente, com especial ênfase no vínculo da emissora com 
a sua comunidade. Na prática, há variações significativas nas definições de 
radiodifusão comunitária (GUMUCIO, 2011, p. 52). 

 
Nesta linha de observações e sugestões, Gumucio (2011, p.59), também colabora, ao 

afirmar que “é necessário estudar a criação de um fundo de financiamento geral às 

radiodifusoras comunitárias, supervisionado por um órgão independente.” Em que pese a 

questão de custos – ponto de fragilidade dessas emissoras – o autor também recorre a uma 

justificativa voltada para as contribuições mais informais e a exploração de temas sobre 

as camadas mal representadas da sociedade. Comodamente invisíveis ao poder, pois são 

muitas, com diversas questões a serem sanadas diante de desigualdades –mesmo 

contribuindo com impostos – e não são minorias, como já houve a configuração de assim 

tratá-las.Em tal sentido, a vinculação com a tecnologia auxilia na igualdade: 

O reconhecimento legal especial da emissora comunitária, principalmente da 
rádio, se justifica pela sua potencial contribuição à diversidade. Elas podem 
oferecer a única oportunidade para as comunidades se envolverem nas 
atividades públicas de comunicação, compartilhando com seus membros 
informações relevantes e de interesse específico. A radiodifusão comunitária 
é, por isso, considerada uma terceira camada do setor da radiodifusão, ao lado 
dos serviços comerciais e públicos. Nas últimas décadas, a radiodifusão 
comunitária demonstrou um crescimento monumental, em parte alimentado 
pelo reconhecimento dos benefícios que ela pode trazer ao ambiente geral de 
comunicações e também pela facilidade gerada com o desenvolvimento de 
novas tecnologias que reduziram significativamente o custo de montagem de 
emissoras principalmente as de rádio (GUMUCIO, 2011, p. 52). 

 
As questões relacionadas acima estão presentes sobretudo nos universitários de 

comunicação, com os cursos de radialismo e internet do país, que, dessa forma, 

aproximam “a terceira camada do setor da radiodifusão”, assim caracterizada pelo autor 

acima, dos demais patamares existentes na área. Contudo a camada atual das rádios 

comunitárias está modificada. É distinta do início dessa atividade radiofônica, quando se 

registrou nos anos oitenta um considerável número de agentes comunitários sem 

escolaridade, vivendo em comunidades carentes. Não tinham a visibilidade que hoje 
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possuem junto às universidades e também aos meios artísticos. Melhor dizendo sobre 

isso: os canais de televisão não exibem matérias promocionais – que destaquem 

qualidades – sobre rádios comunitárias; as rádios comerciais também não; revistas e 

jornais as ignoram do ponto de vista positivo das atividades que realizam e do potencial 

que têm. Desses canais obviamente não se poderá esperar, diante da presente política, 

uma parceria. O papel de se bem mostrar e se valorizar cabe então às próprias rádios 

comunitárias, já que almejam ascensão e reconhecimento. O conceito de alfabetização 

midiática pode oferecer outros rumos a essa situação e para isso é fundamental que seja 

assimilado por quem está na gestão de semelhantes emissoras comunitárias e diante de 

seus microfones. O coordenador de comunicação e informação da UNESCO, 

Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, no Brasil, Adauto 

Candido Soares, explicou ao jornal Gazeta do Povo, na edição de 28/03/14, o significado 

deste conceito: 

A alfabetização midiática e a alfabetização informacional eram 
tradicionalmente consideradas dois campos diferentes. A estratégia da 
UNESCO é reuni-los como um conjunto de competências – conhecimentos, 
habilidades e atitudes – necessárias para a vida e para o trabalho. A 
Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) considera todas as formas de 
mídia e fontes de informações como bibliotecas, arquivos, museus, internet e 
as tecnologias utilizadas. Essa estratégia é pioneira por duas razões. A 
primeira porque reconhece a tendência atual de convergência entre rádio, TV, 
internet, jornais, livros, arquivos digitais e bibliotecas em uma única 
plataforma. A segunda porque foi desenhada para professores visando 
capacitar milhões de jovens no tema nos países-membros da UNESCO. [...]. 
A AMI reconhece e promove o acesso à informação e ao conhecimento e 
também favorece uma mídia livre, plural e independente. É necessário que os 
cidadãos, em especial os jovens, tenham competências analíticas e 
informacionais para buscar e usufruir os benefícios da plena liberdade de 
opinião e expressão como um direito humano fundamental.71 

 
 

O referido conceito identifica-se com os temas aqui descritos, os quais envolvem 

democracia e cidadania. Tais referências, se assimiladas pelos radialistas comunitários, 

encurtarão distâncias e promoverão cada vez mais esses meios, ocasionando o 

reconhecimento tão almejado, ampliando inclusive repertórios de emissoras e receptores. 

É um aspecto também vulnerável das rádios comunitárias aqui estudadas diante da maior 

porcentagem de execução musical – de músicas em voga no mercado – nas programações. 

 
 

71 Informação extraída do jornal Gazeta do Povo, na edição de 28/03/14. 
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É um fator compreensível, pois os demais gêneros radiofônicos, jornalísticos ou artísticos 

– que não sejam musicais – demandam custos, tempo de produção e outros conhecimentos 

qualificados a respeito deles. 

 
 
 
4 Contribuições às rádios comunitárias advindas de gêneros e formatos radiofônicos 

explorados pelas rádios comerciais 

É comum, quando se pergunta para um radialista de emissora comunitária que tipo de 

programa ele realiza, a resposta: “Faço um programa de música sertaneja”; ou “Faço um 

programa de axé-music”; ou “Faço um programa de forró”. Na verdade, tormam-se 

anunciadores e desanunciadores de músicas. Reproduzem um produto musical e solicitam 

aos ouvintes: “Ligue e participe. Peça a sua música. Ofereça para quem você quiser”. As 

participações de fato ocorrem. São muitas e com os devidos oferecimentos. São modelos 

idênticos aos das emissoras comerciais de grande audiência; só não contam com valiosos 

prêmios para sorteios ou realizações de grandes shows promocionais com artistas de 

renome. Os sites das emissoras comunitárias estampam também – como fazem as 

comerciais – fotos de cantores com fama nacional e também internacional, 

acrescentando classificações dos sucessos mais pedidos. Nessa atuação, muitos desses 

radialistas se inspiram em locuções dos renomados comunicadores das rádios comerciais. 

Em suma, imitam o caráter de reprodução que já existe nas rádios comerciais. Como 

essas, as comunitárias, nos programas musicais, promovem o entretenimento, mas não a 

formação pensante de ouvintes que pode depender de um radialista pensante, que ofereça 

acréscimos e não a mesmice. Seguem as FMs musicais como referência. O próprio gosto 

musical desses radialistas parece sobrepor o real papel das comunitárias que, obviamente, 

podem e devem executar tais sucessos, para também não ficarem alheias às inúmeras 

produções do presente e do passado e aos mais variados ritmos musicais existentes. 

Muitos radialistas das rádios comunitárias sentem-se menores diante das demais de 

grande audiência. Creem que a fórmula de execução musical de sucesso possa ser um 

recurso de equiparação. Outros locutores utilizam as emissoras comunitárias no intuito 

da aquisição de experiência para um possível ingresso em uma emissora de maior alcance 

e reconhecimento. Não deixa de ser uma estratégia e até um bom uso das rádios 

comunitárias, atribuindo-lhes o conceito de emissora escola. Porém, com um mercado 

saturado e com as inúmeras faculdades e cursos de radialismo, jornalismo, locução e 
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operação de rádio, aumenta o contingente de profissionais/candidatos para poucos 

empregos em meios comerciais. Já as comunitárias seguem mais generosas nesse campo 

de absorção de recursos humanos – carentes deles,  aliás,  e necessitadas de capacitação 

e qualificação para seus atores para, assim, atingirem com mais eficiência o resultado 

que desejam de expandir-se  junto à legislação e às comunidades. 

Diante, todavia, de todas as dificuldades que enfrentam: de exclusão, preconceitos e 

discriminações, deverão ter um redobrado trabalho para uma equiparação e, dessarte, ter 

este trunfo para fortalecer a pressão junto ao Estado, que as reconheça de fato como 

indispensáveis ao serviço das comunicações no Brasil. Boa e simples inspiração pode vir 

da experimentada e eficiente interatividade que realiza a rádio “Estadão” (antiga 

“Eldorado”), com a atração intitulada “ouvinte repórter” – com entradas de ouvintes via 

telefone e divulgação das informações por eles passadas no ar. Oferecem ao público a 

oportunidade de compartilhar e chamar a atenção da reportagem para fatos diversos do 

cotidiano. Outro exemplo semelhante ocorreu nos anos de 2003 a 2005, na rádio 

“América”, de São Paulo, com o “ouvinte janelista”. A pergunta dos comunicadores, 

numa cidade vertical como São Paulo era: “O que você vê aí da sua janela? Ligue aqui 

pra gente, conte ou nos envie uma mensagem via e-mail”. Em outras emissoras, 

principalmente nos serviços de trânsito, fatos semelhantes ocorrem, como nas rádios 

“Bandeirantes”, “CBN” e “Jovem Pan”. O simples incentivo de participação como o 

exemplificado pode auxiliar na melhora da imagem das rádios comunitárias perante os 

demais meios. Diante dessa questão, ressurgem as possibilidades, sem custos de 

captação, de informações oferecidas por ferramentas tecnológicas formatadas em 

aplicativos que oferecem visibilidade, via celular e pcs, sobre várias situações que 

envolvem serviços – independentemente da emissão em rádio – por quem busca os mais 

variados tipos de informação. Emissoras de rádio e de televisão também fazem uso desses 

recursos para indicarem alternativas de trânsito, situação de estradas, aeroportos, feiras 

livres, pontos de alagamentos/enchentes/inundações, entre outros. 

São essas também as possibilidades de facilitação à prestação de serviços que podem 

auxiliar a produção das rádios comunitárias. Mantendo o foco nas emissoras do ABCD, 

elas, por estarem localizadas em áreas urbanas, têm outros e exclusivos acessos aos 

campos de observação e conhecimentos além do virtual. Estão em áreas movimentadas, 

com tráfego de transporte público, comércio, escolas, universidades e órgãos públicos. 

Assim também próximas às áreas críticas de defasagens urbanas, não muito distantes dos 
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pontos mais centralizados. São, pois, locais de observação que podem oferecer conteúdos 

para as programações dessas emissoras e outras contribuições, inclusive chamando a 

atenção do poder público para logradouros que exijam manutenção e outras indicações 

sociais como as vividas por pessoas em situação de rua. 

O processo de tomada de consciência não é homogêneo, nem segundo os 
lugares, nem segundo as classes sociais ou situações profissionais, nem quanto 
aos indivíduos. A velocidade com que cada pessoa se apropria da verdade 
contida na história é diferente, tanto quanto a profundidade e coerência dessa 
apropriação. A descoberta individual é já um considerável passo à frente, 
ainda que possa parecer a seu portador um caminho penoso, à medida das 
resistências circundantes a esse novo modo de pensar. O passo seguinte é a 
obtenção de uma visão sistêmica, isto é, a possibilidade de enxergar as 
situações e as causas atuantes como conjuntos e de localizá-los como um todo, 
mostrando sua interdependência. É a partir dessa visão sistêmica que se 
encontram, interpenetram e completam as noções de mundo e de lugar, 
permitindo entender como cada lugar, mas também cada coisa, cada pessoa, 
cada relação depende do mundo. Tais raciocínios autorizam uma visão crítica 
da história na qual vivemos, o que inclui uma apreciação filosófica da nossa 
própria situação frente à comunidade, à nação, ao planeta, juntamente com 
uma nova apreciação de nosso papel como pessoa. É desse modo que até 
mesmo a partir da noção do que é ser um consumidor, poderemos alcançar a 
ideia de homem integral e cidadão. Essa revalorização radical do indivíduo 
contribuirá para a renovação qualitativa da espécie humana, servindo de 
alicerce a uma nova civilização (SANTOS, 2008, p.168, 169). 

 
A proposta de consciência de Santos e também de conhecimento do local que se pretende 

representar gera aquisições que promovem a mudança não por uma sensibilização, mas 

pela própria realidade que, ao ser percebida e retratada, servirá de espelho para o público 

que – além dessa carência de ser visto – conta também com uma avaliação e orientações. 

Estão, então, também inseridas em tais contextos as rádios comunitárias. Elas existem, 

contam com o trabalho de diversas pessoas, são ouvidas, recebem retorno dos seus 

ouvintes, promovem-se pelas mídias sociais, mas ainda se veem pela metade, embora com 

vontade e capacidade para atuarem por inteiro. 

Duras críticas podem ser válidas como contribuições e reflexões para a conscientização 

do real papel das rádios comunitárias, ainda que em tom agressivo, exagerado, com 

afloração emocional em forma de desabafo. Essa referência vem da publicação datada de 

11/06/13, estampada no “Observatório da Imprensa” assinada pelo radialista Djacyr Silva 

de Souza. 
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[...] tentei fazer programas em rádios comunitárias e não consegui. Porque eu 
tentava fazer um programa voltado para a ecologia [...] com formação para os 
alunos e, sobretudo, com educação de verdade. A lógica destas rádios não é 
essa. Há rádios que estão dominadas por vereadores [...] e dizem o que deve 
ser feito na programação. Rádios, em Fortaleza, são arrendadas a empresários 
com associações fictícias e sem reunião para discussão de nada – apenas têm 
interesse na questão do faturamento ao final do mês. E a fiscalização? Não 
existe. Não temos acesso à possibilidade de fazer isso nem no Ministério das 
Comunicações nem na Anatel. Sinal de que pouco vai ser feito para mudar tal 
realidade e de que, na realidade, na rádio comunitária se obedece à lógica do 
dinheiro [...]. A própria Associação Brasileira de Rádios Comunitárias 
(Abraço) acha tudo isso normal [...]. A realidade é que a continuar nesta lógica 
a maioria das rádios deveriam ser fechadas, pois nada têm de comunitárias e 
a maioria é trampolim para interesses políticos e religiosos. Não há ação do 
poder público nem da sociedade para mudar esta lógica, nem interesse 
partidário para gerar uma comunicação que atenda aos interesses reais da 
comunidade. Estes grupos, como FNDC, Intervozes e outros, não fazem nada 
[...] Posso dizer claramente que não há rádios verdadeiramente comunitárias 
em nosso país e as programações repetem a baixaria que têm sido comuns nas 
chamadas rádios comerciais que tocam músicas de péssima qualidade que têm 
a ver com a alienação de nosso povo e provocam seu emburrecimento. [...] 
pois rádio comunitária no nosso país (me espelho pela minha cidade) – 
Fortaleza –não tem nenhuma relação com o povo nem funciona na perfeita 
legalidade. O que existe, na realidade, é um canal de uso político ou uma 
cooptação religiosa que tem a ver com a imoralidade do arrendamento. O que 
dói é que as rádios verdadeiramente comunitárias foram em sua maioria 
fechadas pelo simples fato de não atender aos interesses reais dos que estão 
no poder. As rádios comunitárias são meras fantasias [...]. Duro fazer esta 
análise, mas é a pura verdade. A lei que regulamente estas rádios é mais uma 
das leis bonitas no papel, mas sem serventia ou ação alguma. Triste realidade 
que prova a porcaria de sociedade em que vivemos, onde o dinheiro desvirtua 
tudo e todos.72 

 
A situação descrita por Souza generaliza o ambiente das rádios comunitárias do País, 

porém sua dimensão é plural. A vivência pela amostragem das emissoras do ABCD 

Paulista revela outra realidade, no caso com incentivo à participação e sedes com portas 

abertas. Nessa esteira de contribuições e sugestões às rádios comunitárias, a autocrítica 

também se faz necessária, mas tal situação não pode ser registrada com a ênfase de Souza 

por uma única vivência. Problemas de fato ocorrem, mas não foram dessa natureza os 

percebidos  ao  longo  deste  trabalho.  As  situações  delicadas  e  detectadas  foram 
 
 

 

72 Publicação datada de 11/06/13, do portal “Observatório da Imprensa”. Texto assinado pelo radialista 
Djacyr Silva de Souza. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/author/francisco-djacyr- 
silva-de-souza/ Acessado em 14/12/2015. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/author/francisco-djacyr-
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principalmente de ordem estrutural, como em menções anteriores. Sejam destacadas 

também as demais exemplificações dessa pesquisa, de incentivo às rádios comunitárias 

relatadas sobre as rádios “Heliópolis”, em São Paulo e “Santa Luz”, na cidade de mesmo 

nome, no interior da Bahia. Ambas premiadas e reconhecidas em dimensão nacional. 

 
5 Contribuições para a realização do retrato sonoro do ABCD Paulista e para a 

sonorização das imagens da região 

 
 
 
É óbvio que os inúmeros descasos mencionados no presente texto abalam e rebaixam a 

autoestima dos agentes das rádios comunitárias.A superação, entretanto, para um ponto 

de equilíbrio, equiparação e respeito nos é ensinada, por exemplo, pelo radialista Felipe 

Diogo, da rádio comunitária “Paraty FM”. Cego de nascença e maratonista, ele nos revela 

que a deficiência não é obstáculo para a especialização. Formado em radialismo pela 

Universidade Metodista de São Paulo, atua em outras ações de integração da pessoa com 

deficiência numa militância discreta, cuidadosa e com bons resultados. Atuando em rádio 

comunitária, com o programa “Espaço da Inclusão”, realiza entrevistas e debates sobre o 

tema “acessibilidade”; faz também comentários esportivos com conhecimento da política, 

técnica e times de futebol. Demonstra a competência que gerou interesse de outros meios 

nos quais Diogo teve destaque como no portal do jornal “O Globo”, “globoesportes.com”, 

com a seguinte manchete em 03/10/2015: “Comentarista cego realiza sonho e vira 

exemplo de dedicação em rádio – Felipe Diogo nasceu com deficiência visual, mas nunca 

abandonou desejo de ser jornalista. Hoje, conta com a ajuda de um narrador para comentar 

jogos do São Bernardo” 

O sonho de ser comentarista de futebol superou qualquer limitação de Felipe 
Diogo[...], deficiente visual, virou exemplo em São Bernardo do Campo, na 
Grande São Paulo [...]. Felipe Diogo nasceu cego e teve o rádio como grande 
amigo para se informar e acompanhar partidas de futebol, [...] “Já teve casos 
de gente que perguntou se sou cego mesmo. É normal” – disse Felipe. [...]. O 
garoto [...] viu sua vida mudar quando conheceu Antônio Silva, o Tonhão, 
diretor da Rádio comunitária Paraty. [...] Felipe Diogo agarrou a 
chance.[...]Quando eu trouxe o Felipe para a equipe esportiva, comentei com 
os demais colegas que não era para ninguém tratá-lo como deficiente, mas sim 
como uma pessoa normal – disse Tonhão. [...]Ao lado dos narradores da rádio, 
Felipe comenta os jogos do São Bernardo na Copa Paulista, competição 
disputada no segundo semestre pelos clubes do estado. [...] Atento a todos os 
detalhes da narração, ele desenvolve seus pontos de vista a partir do colega 
que está ao lado.[...]– Meus olhos são a voz do locutor. Tenho de prestar 
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atenção em todos os momentos, em tudo o que ele está falando – 
explicou.[...]Se eu consegui, acho que outras pessoas também podem 
conseguir. Você quer? Lute pelos seus objetivos – receitou Felipe Diogo.73 

 
O portal UOL, também destacou o radialista Felipe Diogo no artigo (com audiovisual 

gravado na rádio comunitária “Paraty FM) intitulado: “Ele tem cegueira total, mas é 

comentarista esportivo de rádio paulista!” – na edição de 15/04/2015 : 

“O São Bernardo começou o jogo num ritmo muito forte até que num 
cruzamento acabou abrindo o placar. O segundo gol veio numa cobrança de 
falta que desviou na barreira e sobrou para o Hernan ampliar. Queria destacar 
as atuações do lateral-direito Rafael Cruz e do Cañete, também muito bem na 
partida". O radialista Felipe Augusto Diogo, 30, deficiente visual de nascença, 
precisa de atenção redobrada e ouvido atento à narração das partidas para fazer 
seus comentários. Para ele, intensidade e velocidade da voz do narrador que o 
acompanha na cabine de transmissão são indicativos fiéis do que se passa em 
campo: "O rádio é descritivo. Ele cria um ambiente para você enxergar o 
jogo", diz. [...]. Na empreitada pioneira, Felipe conta com o auxílio da equipe 
da rádio comunitária “Paraty FM” (87,5 FM ou 
http://www.radioparaty.com.br), de São Bernardo do Campo. [...]. Nas vezes 
em que esteve na Vila Belmiro para acompanhar o Santos, seu time de 
coração, não era nada difícil saber quando a bola chegava aos pés de Neymar. 
"O aplauso é sempre maior, a ansiedade da torcida é maior".Antes da “Paraty”, 
Felipe foi colaborador da rádio “Nove de Julho” (antigo 1600 AM) por oito 
anos. Nesse período, quem auxiliava o estudante do Instituto de Cegos Padre 
Chico era o jornalista Edson Natale. Mais ou menos nessa ocasião, Felipe 
visitou as instalações das emissoras “Globo”, “Trianon” e “Record”. Em 2005, 
fez questão de ir ao encontro de Fiori Gigliotti quando o narrador recebeu o 
título de cidadão da cidade, na Câmera dos Vereadores de Diadema, também 
no ABCD. O comentarista não assume diretamente, mas a paixão pelo rádio 
parece ser uma herança do pai, o metalúrgico Josué Diogo, 61. "Quando ele 
me acordava para ir à escola, acabava ouvindo “O Pulo do Gato”, do José 
Paulo de Andrade".Além de Gigliotti, completam o dreamteam radiofônico 
de Felipe, os narradores Éder Luiz, Osvaldo Maciel, Ulisses Costa, José 
Silvério e Oscar Ulisses. Esse último, Felipe fez questão de entrevistar para o 
"Espaço da Inclusão", programa que ele toca sozinho, no maior estilo "bate- 
escanteio-e-corre-para-cabecear". "Você precisa falar sobre o sorriso do 
Felipe. Ele tem uma alegria… Às vezes ele começa a rir e a gente entra na 
dele e ninguém para", contou a comentarista Natália Santana, a voz feminina 
das transmissões esportivas da “Paraty”. Natália, também comentarista 
durante os jogos, é estudante do terceiro ano de jornalismo na mesma 
Universidade Metodista de São Paulo em que Felipe se graduara quatro 
atrás.74 

 
 

73 Disponível em: http://globoesporte.globo.com/sp/noticia/2015/10/comentarista-cego-realiza-sonho-  
e-vira-exemplo-de-dedicacao-em-radio.html. Acessado em 15/12/2015. 
74Disponível em: http://esporte.uol.com.br/ultimas-noticias/2015/04/15/jogo-coletivo-transforma-a-   
vida-de-comentarista-com-cegueira-total.htm. Acessado em 15/12/2015. 

http://globoesporte.globo.com/sp/noticia/2015/10/comentarista-cego-realiza-sonho-e-vira-exemplo-de-dedicacao-em-radio.html
http://globoesporte.globo.com/sp/noticia/2015/10/comentarista-cego-realiza-sonho-e-vira-exemplo-de-dedicacao-em-radio.html
http://globoesporte.globo.com/sp/noticia/2015/10/comentarista-cego-realiza-sonho-e-vira-exemplo-de-dedicacao-em-radio.html
http://esporte.uol.com.br/ultimas-noticias/2015/04/15/jogo-coletivo-transforma-a-vida-de-comentarista-com-cegueira-total.htm
http://esporte.uol.com.br/ultimas-noticias/2015/04/15/jogo-coletivo-transforma-a-vida-de-comentarista-com-cegueira-total.htm
http://esporte.uol.com.br/ultimas-noticias/2015/04/15/jogo-coletivo-transforma-a-vida-de-comentarista-com-cegueira-total.htm
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Felipe Diogo, com suas limitações e atuante em uma emissora comunitária, com a 

atividade que realiza serve de alento, motivação e impulso para que os demais radialistas, 

com algum tipo de deficiência ou não se mobilizem. Sua atuação naturalmente lhe deu 

visibilidade em outros meios de comunicação, não comunitários, de grande audiência. 

Dessa forma, ele conduziu automaticamente o nome da rádio comunitária “Paraty” para 

outras mídias comerciais e também em palestras em universidades/faculdades como a 

Faculdade Cásper Líbero; Universidade Metodista de São Paulo, Universidade Paulista, 

UNIP e Universidade de São Paulo – ECA/USP. São fatores consideráveis e de 

consequente contribuição para a atenção desses públicos à emissora. 

Além das mídias comerciais relatadas, o radialista figurou como pauta – e, 

consequentemene, a rádio comunitária “Paraty” – nos demais seguintes programas e 

meios: “Esporte Fantástico”, da “TV Record”; “Globo Esporte”, da “Rede Globo” – duas 

vezes; Jornal ABCD Maior; rádio “Folha de Pernambuco”; rádio “Gaúcha”; rádio 

“Gazeta AM” – cinco vezes; “Radiobrás” – EBC, Empresa Brasil de Comunicação 

Pública Federal. 

 

Esse interesse que o trabalho de Diogo desperta em outros meios revela não somente o 

desenvolvimento de uma pauta em virtude de sua deficiência visual, mas também as 

possibilidades de inclusão nos meios de comunicação. De fato o profissional proporciona 

um atrativo de audiência por ser cego e ter a atuação que tem, mas tais meios, ao 

propagarem esse trabalho, demonstram a sensibilidade dos produtores dessas matérias. 

Diogo não se divulga. Não conta com assessoria de comunicação. Foi descoberto. Um 

meio de comunicação publicou e os demais tiveram a atenção despertada. Assim, 

ofereceu à formação de opinião uma conscientização não vista diariamente na mídia. É, 

no entanto, um ponto de fenômeno que ocorre quando o projeto tem essência e seriedade. 

O primeiro plano das matérias foi o radialista, e não a emissora na qual ele trabalha, mas 

o aproveitamento que ele faz do espaço já evidencia que rádio é rádio, seja comunitária 

ou não. Dessa forma, Diogo consegue unir tais pontos que insistem em se tornarem 

distintos. A linguagem radiofônica é para os ouvidos. Seja na comunitária ou na 

comercial, e tal meio tem a função noticiosa, formadora e educadora. As separações são 

feitas por outros interesses políticos oferecidos como reflexão nesta pesquisa. 
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CONCLUSÃO 
 
 
No decorrer desta pesquisa, nos anos de 2013, 2014 e 2015, muitas visitas foram 

realizadas às sete cidades do Grande ABCD Paulista com a utilização do transporte 

público, principalmente ônibus e trem. Em todas as idas aos municípios o autor que – 

reside na cidade de São Paulo – fez registros fotográficos e audiovisuais. A finalidade era 

a de conhecer o contexto e registrar alguns dos aspectos do espaço que abriga as onze 

emissoras comunitárias autorizadas para funcionamento ali existentes, abordando 

também algumas pessoas para saber se conheciam as rádios comunitárias instaladas na 

região, além de buscar caracterizações e associações à origem histórica do território em 

questão. As programações das rádios foram ouvidas através dos seus sites durante esse 

período, de onde brotaram várias observações críticas pelo excesso de execução de 

músicas, em vez de conteúdos falados. 

Antes, porém, das peregrinações no ABCD, as primeiras fontes sobre a região foram as 

bibliográficas, com diversificadas referências históricas e geográficas. Bons acervos 

encontram-se na biblioteca da Universidade Metodista de São Paulo e na Universidade 

Federal do ABC, além da biblioteca municipal de Santo André e de São Bernardo do 

Campo. Vários acervos podem ser vistos nos mais variados sites sobre a região, que 

possibilitam a reconstituição histórica das sete cidades. As transformações 

contemporâneas também carecem de registros no ABCD. Desde 2012, notam-se 

mudanças nas imediações do ABCD no trajeto de São Paulo rumo à Baixada Santista pela 

rodovia Anchieta. São demolições, novas construções são percebidas na mudança da 

paisagem. 

As sete cidades do ABCD revelam histórias estampadas em muros das plataformas das 

estações de trem, incluindo as de arquiteturas antigas e preservadas, como as das estações 

das cidades de Ribeirão Pires e de Rio Grande da Serra. Indicadores históricos constam 

também de praças públicas, parques, nomes de ruas, avenidas e bairros, grafites, 

símbolos, esculturas, monumentos. Até outdoors são reveladores de épocas e tendências, 

da alma de uma localidade. Assim também ocorre com degradações, pichações, 

abandonos, ruas esburacadas, vielas escuras. Observam-se ainda arborizações e, nesse 

caso, curiosidades, como os pés de jamelão na entrada principal de São Bernardo do 

Campo, a preservação de casas antigas que resistiram ao tempo e aos processos de 

verticalização, com seus antigos moradores,  verdadeiros arquivos vivos entre histórias 
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que podem contar fatos ali ocorridos pelo menos dos anos 50 em diante, ou até mais que 

esse período. 

Cabe às rádios comunitárias recuperar o perfil das cidades a que pertencem. Imóveis, 

velhos ou novos, fábricas e prédios comerciais, atuais ou em processo de deterioração, 

terrenos, ocupados ou baldios, parques, bem cuidados ou abandonados, constituem o 

entorno das comunitárias, às quais compete a manutenção e a divulgação da memória. 

Muitas marcas do passado da formação permanecem presentes – várias desconhecidas de 

quem vive ali. Como as escadarias e as ladeiras nos bairros de Diadema, indicando 

ocupações na formação da cidade, entre áreas verdes; galpões e ruínas de refinaria de sal 

em Ribeirão Pires, assim como a própria arquitetura da estação de trem da cidade, datada 

de 1885 e com sua estrutura preservada, sendo que, no local, formou-se (em 1887) uma 

colônia de imigrantes italianos. Não muito distante dali, nota-se um monumento dividido 

em três obeliscos em concreto, com base triangular e formatos pontiagudos, cada um com 

as seguintes palavras, em letra de forma: “fraternidade”, “igualdade” e “liberdade”. Em 

Rio Grande da Serra, a estação de trem também causa admiração. É antiga e preservada, 

datada de 1867. A cidade revela em vários pontos a represa Billings e tem, próxima à 

estação de trem, uma bica d’água que atrai moradores da cidade e de outras localidades, 

com garrafões. Outros olhares dirigem-se entre as cidades com admiração à estátua do 

bandeirante João Ramalho em frente à prefeitura de Santo André; uma pirâmide de 

mármore com simbologia da maçonaria na entrada principal da cidade de São Bernardo 

do Campo; balanças de pesagem de café na estação de trem de São Caetano do Sul, na 

proximidade da qual destaca o viaduto de nome “Independência”, com acesso ao bairro 

do Ipiranga, em São Paulo. Sugere-se aqui ainda para as rádios comunitárias as prestações 

de serviços em abordagem crítica ou promocional do que se oferece à população em 

termos de transportes públicos, iluminação de ruas, segurança, postos de saúde, serviços 

de farmácias, pontos turísticos, como restaurantes e áreas de pescas próximas à represa 

Billings. 

Outras indicações para observações estão nas favelas como a de “Tamarataca”, em Santo 

André, e a do “Cigano”, em Utinga (bairro de Santo André); o morro do “Montanhão”, 

em São Bernardo do Campo, as ocupações no morro do “Zaíra”, em Mauá, com ladeiras 

íngremes e escadarias construídas na própria terra, sem revestimentos, proporcionando a 

imagem de pessoas subindo ou descendo do centro da cidade, carregando mercadorias, 

bicicletas, latas d’água e vários outros tipos de objetos para uso doméstico, tendo nessas 

subidas crianças, idosos, gestantes. É formada, assim,  uma comunidade, na qual se pode 
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perceber a falta de saneamento básico em vários pontos e ligações clandestinas de energia 

elétrica. Notam-se, no cenário, crianças brincando como no passado, com bolinhas de 

gude, de roda pião ou empinando pipas. Há comércios populares, no próprio morro, como 

vendas e botecos, além da presença de veículos antigos, fora de linha, abandonados em 

estreitas ruas sem asfaltos. São imagens de verdadeiros contrastes com a sociedade 

moderna, na segunda década do século XXI, mas com mesclas de tecnologias, com 

pequenas lojas de vendas e consertos de aparelhos celulares e computadores. No centro 

de Mauá, chama a atenção o movimentado calçadão ao lado da estação de trem e do 

terminal de ônibus que abastece o município. No local, vende-se de tudo: móveis, roupas, 

alimentos, remédios, aparelhos eletrônicos,  entre bancas de vendas informais. 

O simples trabalho de observação e de planejamento pode enriquecer a programação das 

rádios comunitárias, inclusive com depoimentos tomados dos próprios radialistas. Muitos 

deles têm históricos de migração (ou imigração de antepassados), atuações em 

metalúrgicas da região, memórias de tempos de enfrentamentos políticos dos anos oitenta 

– dos anos de ferro – entre governo e sindicatos de categorias. São aproveitamentos que 

podem surgir de moradores próximos ou mesmo de cidades vizinhas, com amostras de 

preservação de memória, conseguidas por depoimento vivo, que simplesmente podem ser 

veiculadas em programação das rádios comunitárias do ABCD e causar efeito positivo. 

Um exemplo desse valor histórico vem de São Caetano do Sul. Mesmo a cidade não 

possuindo rádio comunitária, um relato da região vem de um morador de 72 anos de idade, 

Nelson Palivanas – comerciante aposentado. Ele, de origem lituana, tinha um bar ao lado 

de casa e um estacionamento. Vive na mesma casa onde nasceu, em frente à montadora 

Chevrolet – vinculada à General Motores, na rua João Pessoa. Guarda inúmeras fotos da 

infância e da moradia: 

Meus pais chegaram aqui com 20 anos de idade, fugidos da guerra. Quando 
chegaram, meu pai foi trabalhar colhendo café, depois foi trabalhar abrindo 
túnel na estrada de Santos e minha mãe foi ser cozinheira do jornalista Cásper 
Líbero – empresário e jornalista, 1889-1943. Aqui ao lado da minha casa, 
tinha a usina Colombina, que fazia lança-perfume. Tinha também a Anderson 
Clayton – produtora de óleo dos caroços de algodão. Lembro das 
manifestações aqui na porta da fábrica (Nelson Palavinas).75 

 
 
 
 
 
 

 

75 Entrevista concedida para este autor em 20/02/2015. 
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No ABCD, as localidades são férteis para o observador que pretende elaborar uma pauta, 

registrar pontos e acontecimentos diversos e difundi-los. Estão todas muito próximas das 

rádios comunitárias as quais, além das programações musicais que executam, podem 

documentar e formar opinião quanto aos acontecimentos ocorridos, de importância 

noticiosa, diante das próprias sedes onde estão localizadas. 

Para esta pesquisa, além dos radialistas das onze emissoras comunitárias, também foram 

feitas entrevistas com Cloves Nogueira de Souza, coordenador do programa “Vida 

Limpa”, da Prefeitura de Diadema; Eduardo Barreto Vianna Meditsch, professor, doutor 

e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina; Eugenio Bucci, jornalista 

brasileiro, professor doutor da Escola de Comunicações e Artes da USP; Gerônino 

Barbosa, jornalista, ex-coordenador da rádio comunitária Heliópolis; José Carlos Rocha 

de Carvalho, coordenador do movimento nacional de rádio comunitária e presidente do 

Fórum Democracia na Comunicação; Luiz Arthur Ferrarretto, professor doutor do curso 

de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação 

da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul.Visava-se com estes nomes ao aproveitamento da aproximação e do conhecimento 

que têm com o tema da pesquisa das quais extraímos vários depoimentos incorporados 

no corpo da tese. 

Com vistas a um assunto considerado pela autoria dessa pesquisa como instigante e 

carente de novas investigações, avalia-se, outrossim, como um campo delicado a ser 

explorado, no caso, ante muitas afirmações e citações assim como revelações de 

realidades discriminadas que envolvem obrigações do poder público e a observação de 

vantagens sob interesses escusos de meios comerciais – e também de alguns 

comunitários. A questão da conceituação e do escopo teórico foi considerada complexa, 

diante das inúmeras e das antigas referências sobre o objeto de estudo aqui definido pela 

atuação profissional do pesquisador – na área do rádio e da docência – mais voltada para 

as ações práticas. 

Dos conceitos e das pesquisas sobre cidadania e radiodifusão comunitária muitas obras 

foram aproveitadas, independentemente da idade das publicações, uma vez avaliadas e 

consideradas atuais como auxílio referencial a esta pesquisa. Em outras consultas – e na 

maior parte do trabalho – houve a preocupação com a atualização do tema pelo trabalho 

de observação e pelos depoimentos dos radialistas comunitários e de especialistas com 

ampla visão sobre os rumos da radiodifusão nesta segunda década do século XXI. 
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Semelhantes participações exclusivas funcionaram como complemento fundamental às 

obras e aos artigos consultados. 

Na convergência de temas além dos apontamentos teóricos e práticos vivenciados por 

Bucci, destaca-se Antônio Estáquio, o Tonhão, de 65 anos de idade, metalúrgico 

aposentado – com atuação profissional na multinacional Chrysler do Brasil, entre os anos 

de 1967 e 1981 – e gestor da rádio comunitária “Paraty”, em São Bernardo do Campo. 

Líder comunitário no ABCD, na questão das rádios comunitárias da região ele foi 

primeiro nome  (a partir da indicação de um  locutor da mesma emissora,  Felipe Diogo) 

a ser abordado nesta pesquisa. Foi a partir desses contatos que se partiu neste trabalho 

para as demais rádios comunitárias da região. Por um entendimento e uma análise do 

assunto pelo campo mais prático, de quem vivencia diariamente o ambiente radiofônico 

comunitário, Tonhão revela a perspectiva que tem a respeito das rádios comunitárias no 

país, indicando o que poderia auxiliar para sua melhora e ainda expõe uma autocrítica 

em relação ao  segmento do qual faz parte: 

 
Não vejo muito futuro para as rádios comunitárias: se o quadro que vivemos 
no momento não sofrer uma mudança profunda, nosso sonho irá morrer.Do 
Governo Lula para cá, não obtivemos nenhum avanço. O processo ficou 
totalmente parado. Um exemplo é a questão dos apoios culturais, pelo que 
faculta a Lei. Fica muito restrita a divulgação de qualquer empresa ou 
produto. Isso está afetando financeiramente a sobrevivência das emissoras 
comunitárias de rádio.A questão de uma só frequência para todas é um crime, 
pois há algum ponto em que você não ouve nemumanem outra rádio, em 
virtude da interferência entre elas, fato que acaba confundindo o ouvinte. 
Lembrando que tal questão está descumprindo a Lei pois9612/98, que diz que 
as frequências alternativas eram destinadas às rádios comunitárias. Quanto à 
frequência 87,5 MHz, há pelo menos 30% dos aparelhos de rádios 
comercializados no Brasil que possuem essa frequência. Estou no movimento 
das rádios comunitárias desde o início. São mais de trinta anos e não que eu 
seja pessimista, mas acho mais fácil elas morrerem do que conseguirmos as 
melhorias necessárias. Com relação ao pessoal que trabalha nas rádios 
comunitárias, precisamos melhorar muito com cursos de redação, locução, 
técnicas para programas de edição. Temos de melhorar as programações e 
impor mais qualidade de som e mais: abrir para estagiários da área e mais 
espaço para a comunidade e não tentar empurrar programação como produto 
enlatado para os ouvintes. Enfim, fazer de fato uma inovação no rádio 
brasileiro (Antonio Eustáquio).76 

 
 
 

 

76 Entrevista concedida para este autor em 14/02/2015. 
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Bucci, em entrevista ao autor, observa o problema por uma angulação próxima à vivência 

que teve durante a atuação como presidente da Radiobrás, por uma análise acadêmica e, 

por consequência, teórica. Por sua vez, Tonhão viveu e vive desconfortos para acesso 

aos patamares do Ministério das Comunicações e, mesmo diante deles, não consegue 

com os demais radialistas das emissoras comunitárias resultados para a digna manutenção 

desse segmento radiofônico. 

A pesquisa aponta problemas vividos pelas rádios comunitárias do ABCD Paulista para 

a provocação de reflexões e contribuições para o aproveitamento de quem vivencia as 

rádios comunitárias – pela prática e pela teoria– e para novos trabalhos a respeito desse 

instigante tema, sobretudo para os gestores das emissoras comunitárias para as também 

diversas regiões do Brasil com rádios nas mesmas condições e com os mesmos problemas 

daquelas do entorno da cidade de São Paulo. 

Percebe-se que todos que se dedicam à prática comunitária de rádio vivem em conflitantes 

contradições com a legislação específica desse setor da comunicação. A confirmação 

dessa afirmação documenta-se logo no início do ano de 2016 com artigo de página inteira 

no caderno “Poder”, do jornal Folha de S. Paulo, assinado pela jornalista Elvira Lobato, 

especialista na temática das comunicações no Brasil e no exterior. A matéria “Brecha 

legal favorece especulação em estações de TV da Amazônia” confirma dados oferecidos 

nesta pesquisa, incluindo os descritos pela autora aqui mencionada Sonia Virginia 

Moreira, da proteção do Estado aos canais de rádio e de televisão destinados para políticos 

e para religiosos. No subtítulo do artigo, Lobato evidencia: “Legislação específica tem 

origem no regime militar; região [amazônica] possui 644 canais de políticos e igrejas”. 

Na sequência, em olho do texto nova denúncia: “Norma permite que retransmissoras 

tenham programações própria, sem que seja necessária concessão”. A situação à qual 

Elvira Lobato se refere revela exatamente um fator de total descontrole do governo sobre 

as comunicações do país ou, melhor dizendo, de favorecimento a poderosos grupos de 

empresários, políticos e líderes religiosos. Esta questão está denunciada na obra Rádio 

Palanque, assinada por Sonia Virginia Moreira, em 1995. Três anos, portanto, antes da 

promulgação da Lei 9.612/98. Dessa análise e sobre o que descreve Lobato resgata-se o 

período da ditadura no Brasil, na questão da entrega de concessões visando a interesses 

do Estado. A autora do artigo registra em texto que “beneficiados por decreto da ditadura, 

políticos e igrejas controlam quase 40% dos canais de TV da região [amazônica]”. Na 

redação, as agravantes vão evoluindo,  demonstrando os beneficiários do Ministérios da 
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Comunicações expondo automaticamente o descaso para com as emissoras comunitárias. 

“A possibilidade de produção local”, analisa Lobato, “atraiu não só políticos e igrejas, 

mas também especuladores, que alugam canais a terceiros e conseguem as outorgas dos 

canais com apadrinhamento político”. A publicação, embora emita opinião, é oportuna 

no momento em que gestores de emissoras de rádios comunitárias, não somente do ABCD 

Paulista, mas de outras regiões, desejam a criação de comissões para avanço nas 

conquistas de espaço para o segmento e dessa forma necessitam ampliar o discurso de 

argumentações, já que não conseguem pelo apelo constitucional. Os números impressos 

por Lobato podem certamente somar-se a tais argumentos. No artigo ela registra que 

Um estudo inédito identificou os proprietários de 1.737 canais de 
retransmissão de TV no Pará, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Acre, 
Rondônia, Amapá, Roraima e Mato Grosso. Um quinto (373) do total está em 
nome de políticos ou de familiares diretos. O setor público – União, Estados 
e município – responde por 19%. A igreja católica tem 10% e as evangélicas 
6%. Apesar do avanço das igrejas e do interesse dos políticos, os empresários, 
sem vínculos explícitos com políticos, são o principal pilar do setor e detêm 
41% das retransmissoras. Este percentual reflete, principalmente, os canais 
dos grupos de comunicação regionais, que têm geradoras e redes próprias de 
retransmissão. Entre as empresas, há um universo de pequenos 
empreendedores que sobrevivem com apenas um canal local e acabam na 
dependência da verba publicitária das prefeituras e dos políticos que pagam 
para ser entrevistados. 77 

 
 
Diante da rigorosa fiscalização que a ANATEL realiza nas rádios comunitárias, Lobato 

contribui com essa conclusão da obviedade do favorecimento a um tipo de segmento das 

mídias eletrônicas em detrimento das comunitárias. Trata-se de situação bastante 

caracterizada ao longo desta pesquisa, entre o que se privilegia para as emissoras 

comerciais e se desqualifica para as comunitárias, que não contam com nenhum apoio do 

Estado. Recebem somente recursos dos próprios gestores e, devido a uma situação de 

desqualificação social,  sofrem com uma imagem distorcida para a opinião pública. 

A Constituição Federal não permite concessão de emissoras de radiodifusão a 
empresas estrangeiras. O máximo de participação estrangeira permitido em 
emissoras de rádio e televisão é de 30%, mas a regulamentação das 
retransmissoras da Amazônia é omissa em relação ao tema. Há vários canais 
registrados em nome de mineradoras estrangeiras, que constam como ativos 
no sistema de controle da radiodifusão da Anatel, apesar de as Empresas 

 
 

77 Informação extraída do jornal Folha de S. Paulo, edição de 31/01/2016, em artigo assinado por Elvira 
Lobato, especialista na temática das comunicações no Brasil e no exterior. Título: “Brecha legal favorece 
especulação em estações de TV da Amazônia”. 
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informarem que estão desativados. Outro problema é o acúmulo de canais em 
mãos de uma mesma empresa. A legislação de radiodifusão proíbe que um 
sócio tenha mais de uma concessão de rádio ou TV na mesma localidade, para 
impedir o monopólio, mas a restrição não se estendeu às retransmissoras da 
Amazônia, o que levou à concentração.78 

 
 
Entende-se dessa forma que a expressão “desafios e enfrentamentos políticos”, que coube 

em parte do título dessa tese de doutoramento, contempla de fato todos os pontos do 

presente trabalho, diante de política de desigualdade vivida no Brasil, com destaque aqui 

na área das comunicações. Pela nossa hipótese, tal situação dificulta a expressão 

radiofônica local do ABCD que cabe às rádios comunitárias e são elas que ocupam um 

espaço comunicativo para a difusão de temas locais não presentes nas estações 

radiofônicas comerciais de grande alcance. As rádios comunitárias da citada região 

carecem de recursos para estruturar seus conteúdos, desenvolver reportagens, entretanto 

mesmo assim conquistam a participação de ouvintes. Dessa forma, ainda conseguem 

auxiliar a promoção da inclusão social e da cidadania ao enfatizarem problemáticas locais 

e os próprios dilemas quem vivem. 

Este estudo cumpre o seu objetivo geral de revelar o perfil de emissoras de rádios 

comunitárias legalizadas da região do ABCD Paulista para o entendimento da 

contribuição que elas oferecem aos processos da promoção da cidadania, no contexto de 

enfrentamentos políticos e dificuldades operacionais. Desta forma, a pesquisa se 

estruturou nos objetivos específicos, revelando a trajetória das emissoras comunitárias 

do ABCD Paulista e seus principais enfrentamentos políticos, tendo por base os 

referenciais históricos de lutas operárias na região; identificou as ações organizativas e 

políticas que tais rádios comunitárias realizam para sua sobrevivência e os rumos que 

pretendem seguir; descreveu o papel das emissoras comunitárias, seus avanços e limites; 

observou a programação, os processos de produção de programas e seus conteúdos, 

visando identificar a pauta de cidadania e inclusão social. A respeito do real motivo de 

existir somente uma estação de rádio comercial na região, com sede em Santo André, foi 

apurado e descrito no texto que se deve à migração das emissoras constituídas naquele 

território para a cidade de São Paulo, as quais visavam a interesses comerciais. 
 
 
 

 

78 Informação extraída do jornal Folha de S. Paulo, edição de 31/01/2016, em artigo assinado por Elvira 
Lobato, especialista na temática das comunicações no Brasil e no exterior. Título: “Brecha legal favorece 
especulação em estações de TV da Amazônia. 
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Após as leituras de diversas fontes e referências; vivência profissional na área de 

radiodifusão e acadêmica desde 1990 ( na docência desde 1998); o contato de vinte anos 

com emissoras comunitárias, tendo a rádio comunitária Heliópolis como uma das mais 

constantes nas ações desse pesquisador, este trabalho pôde fluir com observações que 

tiveram posicionamento favorável às rádios comunitárias. Inicialmente, pelo propósito 

de quererem representar públicos e situações não contempladas nas pautas de emissoras 

comerciais; posteriormente, por lutarem por um espaço que a elas deve ser concedido de 

direito e de fato, entretanto é negado, e pela criação de uma legislação enganosa ao 

funcionamento das rádios comunitárias. Trata-se de uma Lei que as regulamenta para que 

não existam ou que, existindo, caiam na tentação de cometer infrações, para ampliação 

de espaços e, assim sendo, serão severamente punidas. 

Pela amostragem de referências oferecidas por autores (as) como Bobbio, Dallari, 

Ferraretto, Lobato, Luz, Moreira, Peruzzo, Santoro, Silveira, Vigil, entre outros (as), 

conclui-se que, pela importância desses nomes e excelência nos estudos sobre o tema, de 

fato algo de extrema contradição ocorre na política das comunicações do País. É ação de 

triste certificação, sendo que não é subliminar, nem camuflada em bastidores, porém 

explícita, não somente aos olhos dos especialistas mas de todo cidadão que, como os 

radialistas das emissoras comunitárias – dos novatos aos veteranos – percebem com 

clareza tal disparidade. Mostram-se impotentes diante de um sistema com uma 

porcentagem de depoimentos trágicos, relatados nesta pesquisa, sobre relatos de 

violência, prisões, apreensões, condenações, desmoralizações e pobreza. Esses atos foram 

e são – ainda que hoje mais discretamente – impostos a quem contribui para o Brasil por 

meio da força de trabalho e pagamentos de impostos, querendo o exercício constitucional 

de um direito de comunicação. Assistem a uma gritante contradição: o sucesso de quem 

burla uma legislação, transgride a transgressão, desrespeita a Constituição, mas não sofre 

punição e ainda recebe audiência e, consequentemente, fortunas. É um quadro que não 

contribui para a educação, a democracia e nem a cidadania, foco de origem das rádios 

comunitárias. 

A partir desse ponto e ouvindo as emissoras comunitárias, surgem mais críticas e ideias 

simples, com sugestões para a programação destas emissoras. O gênero crônica, seja 

literária lida, seja radiofonizada, escrita especialmente para rádio, está entre as “dicas”. 

Alimentaria bem as rádios em formato de quadro. Essa atividade pode ser espontânea 

diante dos microfones ou por meio de leitura em laudas com produção de textos pelas 
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fontes visuais, de memória e/ou complementada por fontes bibliográficas. Dependendo 

do projeto, a sonoplastia é essencial. As próprias lembranças de muitos dos radialistas 

que ali residem aliadas às memórias de ouvintes resultariam em precioso valor 

documental. A alimentação da linguagem radiofônica também pode ser complementada 

por uma fonte não visível, de significativa importância e simplicidade, entretanto, ao 

mesmo tempo complexa, que se refere à descrição de sentimentos, emoções, que 

indiquem sensações do passado no momento presente. Não exatamente em tom de 

melancolia: uma exploração emocional, além de prender a atenção do ouvinte, como as 

demais também o fazem, eleva o nível da programação, atrai audiência, garante registros 

e desenvolve a cada edição a sensibilidade de quem a produz. É uma ação similar à dos 

poetas e dos compositores, um gênero semelhante ao da dramaturgia, sempre atraente. 

No formato de observação, de baixo ou nenhum custo, um gravador, que seja de aparelho 

de celular, pode realizar importantes registros sonoros, não exatamente de entrevistas, 

porém de sons da natureza local, que envolvam a urbanidade, descrevam o bulício vivaz 

de feiras livres e eventos diversos. 

Conclui-se que a forma de analisar e observar é sempre mais atraente ao pesquisador, 

analista e visitante diante do que se tem de novidade e admiração. É compreensivelmente 

distinto do que ocorre com as pessoas que diariamente – há tempos – convivem com a 

realidade do local onde moram ou trabalham. O distanciamento possibilita críticas, 

sugestões para entendimentos. O embasamento teórico, entretanto, as referências 

atualizadas neste campo, as ações práticas notadas e descritas, pelos depoimentos de 

quem vive a presente temática, seja em qual patamar for, são fundamentais. Permitiram 

aqui o cruzamento de informações, como nas indicações de Bucci e Tonhão. Eles 

ofereceram contribuições importantes para análise do tema em pauta, porém não 

exatamente para a solução de um problema tão complexo de relação direta com interesses 

políticos, comerciais e religiosos. 
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