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RESUMO:  

O trabalho faz uma abordagem sobre a emergência das rádios 
comunitárias no Brasil à luz do diálogo entre mídia e 
hegemonia, trata das questões legais e da atuação das 
emissoras como um movimento organizado na sociedade civil. 
Aborda ainda as experiências das emissoras revolucionárias, 
populares e sindicais na América Latina. 
Palavras-chave: rádio comunitária; hegemonia; monopólio; 
democracia. 

 

 

ABSTRACT:  

The paper presents an approach about the emergence of 
community radios in Brazil in light of dialogue between media 
and hegemony, addresses the legal issues and the 
performance of broadcasters as an organized movement in 
civil society. Also discusses the experiences of revolutionary 
broadcasters, unions and popular in Latin America. 
Keywords: community radio; hegemony; monopoly; 
democracy. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Tributária das bandeiras democráticas levantadas pela sociedade civil 

desde os anos 1960, a organização das rádios comunitárias demarca uma fase de 

reencontro dos movimentos sociais no território midiático. O contexto do surgimento 

das rádios comunitárias no Brasil decorre de outras experiências e formatos de 

radiodifusão vivenciados na América Latina, ancorados nos processos de resistência 

das forças políticas que se opunham à ordem liberal.  

As anotações de Gramsci sobre hegemonia constituem o ponto de partida 

para uma incursão na força econômica e política da Comunicação no cenário 

contemporâneo, marcado pelas mudanças no foco da acumulação capitalista, que 

passa pela fusão das corporações de telecomunicações e informática em escala 

global. A infra-estrutura do capitalismo passa a ter, nos meios de Comunicação, um 

agente econômico central materializado nos monopólios midiáticos. 

Por outro lado, ganham força as pulsações contra-hegemônicas 

instauradas no ambiente da Comunicação. As rádios comunitárias percorrem o 

caminho do reagrupamento das práticas políticas inspiradas no desenvolvimento local, 

na difusão cultural e sobretudo na constituição de um movimento social cuja relevância 

está na construção de espaços próprios de produção conhecimento a partir dos 

movimentos de bairro, sindical, organizações de mulheres, juventude, negros, índios, 

direitos humanos, música alternativa etc, vislumbrando a democratização da 

informação e da Comunicação. 

Na tensão entre o monopólio e a perspectiva democrática, observa-se um 

conjunto de diretrizes (ainda não definidas como uma política concreta de 

Comunicação) que privilegia a concentração dos meios em detrimento da pluralidade 

de vozes, ideias e informações. Nesse contexto, surge a regulamentação do Serviço 

de Radiodifusão Comunitária, através da Lei Nº 9612/98. Ao contrário das 

experiências radiofônicas latino-americanas, vinculadas aos movimentos libertários e 

na luta armada, as rádios comunitárias no Brasil enquadram-se na normatização do 



 

 

 

 

 

Estado. O tema é problematizado à luz das inquietações sobre como ocorre o 

processo de convergência entre a organização dos movimentos sociais e a 

radiodifusão comunitária no contexto das lutas sociais. Por fim, exploram-se as 

contradições entre a constituição das rádios comunitárias e os descaminhos do 

pretenso movimento de democratização da Comunicação. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

A configuração contemporânea dos meios de comunicação enseja uma 

forte presença das corporações midiáticas no foco da acumulação capitalista. Ao 

contrário dos governos militares (1964 – 1984), quando a Doutrina de Segurança 

Nacional preconizava a formação de uma rede estatal de telecomunicações, nas 

gestões de Fernando Collor (1990 - 1992) e na era FHC (1994 – 1998) a orientação 

neoliberal deflagrou a concepção privatizante na infra-estrutura das redes de 

comunicação, com o aporte do capital financeiro na aquisição do setor de 

telecomunicações no Brasil. 

 

Esse debate ganhou a importância e a dimensão que ganhou por 

causa do papel absolutamente central que as telecomunicações – na 

verdade, as comunicações em seu conjunto – passaram a ter para a 

acumulação de capital, nas últimas décadas do século XX. As 

modificações institucionais e empresariais que estavam acontecendo 

no setor nos últimos anos do século passado e que, agora, se 

completam não decorriam de meras políticas “superestruturais”, 

passíveis de serem “revogadas” se fosse alcançada uma nova 

“correlação de forças”: resultavam de movimentos muito mais 

profundos, no âmago do capitalismo. (DANTAS: 2002, 73) 

 
Ao controle dos meios de produção tradicionais do capitalismo (terras, 

fábricas, máquinas, matéria-prima), a classe dominante adicionou o domínio sobre as 

novas modalidades de acumulação: informática e telecomunicações. Essas 

remodelações no modo de produção capitalista caminham para uma concentração de 

poder cada vez maior nas áreas de produção e transmissão de conhecimento. Na 

análise da formação dos oligopólios de comunicação, Gindre (1998) aborda as 



 

 

 

 

 

grandes transações financeiras que levam à formação de corporações envolvendo 

desde as empresas de publicidade até a posse das redes de telecomunicações, onde 

os produtos e as marcas são multiplicados em várias outras mercadorias e veiculados 

a bilhões de consumidores em todo o mundo, sob a liderança dos Estados Unidos.  

 
A lei americana é muito mais do que uma vontade de empresários de 
formarem oligopólios, é a expressão de uma decisão do aparelho 
estatal de capacitar o país para manter a hegemonia no novo cenário 
do século XXI. Uma hegemonia que precisa do aporte de capital de 
oligopólios, sem dúvida. Mas, indo além, uma hegemonia que precisa 
de indústrias conectadas com toda a área daquilo que se chama de 
telemática: telecomunicações, informática e comunicação social. 
(GINDRE: 1998, 6) 

 

Na sociedade do conhecimento e da informação, a concentração de capital 

através dos meios de comunicação e a força destes no processo de hegemonia 

simbolizam, mais que a concentração da mídia, a monopolização do saber, de um 

saber especializado, midiatizado, do qual poucos são portadores. A teia informativa é 

liderada por uma elite de comentaristas, âncoras, apresentadores, repórteres e 

redatores que ocupam um espaço privilegiado no cenário midiático. Estes intelectuais 

são formuladores de uma modalidade de “saber” e de um conceito de “verdade” com 

presença cada vez mais forte na construção do real, como representantes da “opinião 

pública”. A mídia é, portanto, o campo privilegiado onde são elaboradas a direção 

intelectual e moral da classe dominante (GRAMSCI, 1982). 

 

 

Pulsações contra-hegemônicas nas rádios comunitárias: a influência das 

emissoras latino-americanas 

 

Para Bordenave (1980), a mídia monopolizada encerra suas contradições. 

Não existe dominação total e absoluta, passivamente aceita. No próprio processo de 

construção da hegemonia a classe dominante é forçada a fazer algumas concessões, 

abrindo espaços por onde os setores dominados podem construir alternativas de 

mudança na direção intelectual e moral. Em sintonia com Bordenave (1980), Sodré 

(1984) recomenda não superestimar a dimensão dos efeitos dos meios de 



 

 

 

 

 

comunicação, alertando que “diferentemente do aparelho repressivo de Estado 

controlado pelo bloco hegemônico, os meios de informação são suscetíveis de, numa 

determinada conjuntura, abrigarem demandas (resultantes de clivagens na 

composição nacional de classes) contrárias às posições do grupo que controla os 

aparelhos de Estado”. (SODRE: 1984, 130) 

 

Nesse tensionamento, a luta contra-hegemônica se processa nas formas 

de organização próprias criadas pelos movimentos democratizantes no âmbito da 

sociedade civil. Nas interfaces entre a comunicação e o fortalecimento da organização 

popular, Bordenave (1980) aponta a emergência das entidades populares e sindicais e 

ressalta o papel que estes segmentos desempenham nas iniciativas de comunicação 

democrática, livre e participativa.  

 

Na mesma perspectiva, Fadul (1980) propõe uma nova práxis da 

comunicação a partir de movimentos que propulsionam a ação contra-hegemônica. A 

autora enfatiza a necessidade de investigar não apenas as relações de dominação 

política e cultural dos grupos hegemônicos – tendência predominante nas pesquisas 

acadêmicas – mas também as práticas alternativas relacionadas aos meios de 

comunicação. Há um conjunto de experiências radiofônicas na América Latina que 

reafirma a possibilidade de uma luta contra-hegemônica através dos meios de 

comunicação. Peruzzo (1998) registra as diversas iniciativas de comunicação popular, 

dos sistemas de alto-falantes às emissoras que começaram a surgir a partir do final da 

década de 1940, na Bolívia. 

 
As rádios mineiras bolivianas são experiências históricas pioneiras, no 
continente latino-americano, no que se refere ao uso autônomo da 
tecnologia eletrônica 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, 192) 

 
 

Peruzzo (1998) também levanta outras modalidades de emissoras: 

revolucionárias, guerrilheiras e livres. Nicarágua, Cuba e El Salvador são exemplos 

citados pela autora para caracterizar a força do rádio nos processos de tomada do 



 

 

 

 

 

poder através da luta armada. Nesses países destacaram-se, respectivamente, as 

rádios Sandino, Rebelde e Venceremos.  

 
As experiências radiofônicas na América Latina, focadas no contexto 

contra-hegemônico, somaram-se ao advento das rádios piratas e livres, na Europa. 

Com objetivos distintos, os exemplos latino-americano e europeu estimularam em 

outros países os focos de democracia, liberdade e participação nas ondas do rádio. No 

Brasil dos anos 1990 começaram a proliferar rádios com variadas características e que 

mais tarde iriam inspirar o conceito de “comunitárias”. Porém, é fundamental ressaltar 

um aspecto que diferencia as emissoras guerrilheiras, revolucionárias, livres e piratas 

das comunitárias: a questão legal. As emissoras comunitárias passaram a ser 

regulamentadas por uma legislação. O Serviço de Radiodifusão Comunitária é 

instituído através da Lei 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No Art. 3º, a Lei 9.612/98 

define que o Serviço de Radiodifusão Comunitária tem por finalidade o atendimento à 

comunidade beneficiada, com vistas a: 

 

I – dar oportunidade à difusão de idéias, elementos da cultura, 
tradições e hábitos sociais da comunidade; 
II – oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, 
estimulando o lazer, a cultura e o convívio social; 
III – prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços 
de defesa civil, sempre que necessário; 
IV – contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de 
atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a 
legislação profissional vigente; 
V – permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de 
expressão da forma mais acessível possível.  

 
As circunstâncias em que a Lei 9612/98 foi criada remetem ao exato ponto 

dos conflitos de interesses que envolvem a comunicação no Brasil. Um poderoso 

lobby das grandes redes midiáticas, através da Associação Brasileira das Emissoras 

de Rádio e Televisão (ABERT) pressionou o Congresso Nacional para que a lei fosse 

restritiva, limitando a potência das emissoras a 25 Watts, com sistema irradiante não 

superior a 30 (trinta) metros. Na regulamentação da Lei 9612/98, por meio do decreto 

2.615/98, outros entraves foram criados visando ao asfixiamento técnico, político e 

econômico das emissoras, tais como: a cobertura restrita ao raio de um quilômetro; a 

definição de apenas um canal de faixa de freqüência (o canal 200); a imposição do 



 

 

 

 

 

apoio cultural como forma de captação de recursos para as emissoras; veto à 

formação de rede (exceto em caso de guerras, calamidade ou epidemia). Além disso, 

as emissoras comunitárias sofrem uma forte repressão da Polícia Federal e da 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), com lacres e apreensão de 

equipamentos, baseados em mandados da Justiça Federal. 

 

Atuação das rádios comunitárias no contexto da sociedade civil: avanços e 

contradições 

 

Uma característica fundamental das emissoras comunitárias, no seu 

aspecto político-organizativo, é que atuam no âmbito da sociedade civil como ponto de 

convergência de várias organizações com interesses específicos/corporativos, 

abrigados no espaço comum do rádio: sindicatos, movimentos de bairro, militantes do 

meio ambiente, pastorais sociais, organizações de mulheres, sem terra, entidades 

vinculadas à luta por moradia, educação e saúde, movimento negro, associações de 

profissionais liberais, grupos de jovens, religiões de matriz africana, evangélicos; 

enfim, o conjunto dos segmentos pulsantes na rede de organizações que compõem a 

sociedade civil onde o bloco de poder dominante processa a hegemonia e, ao mesmo 

tempo, sofre as pressões da força contra-hegemônica. 

A massificação das experiências radiofônicas, com uma capacidade maior 

de abrangência, coloca a comunicação comunitária no horizonte estratégico da disputa 

de hegemonia no campo democrático-popular. Organizadas na Associação Brasileira 

de Radiodifusão Comunitária (ABRAÇO), com estrutura federativa, estas emissoras 

começam a formatar um conceito de comunicação embasado nos princípios da 

democracia e da participação. As emissoras comunitárias constituem um ponto de 

convergência dos movimentos sociais diversos que reforçam no plano estratégico a 

bandeira geral da democratização da comunicação. 

No entanto, as apropriações indevidas de parte das emissoras por políticos 

e igrejas evangélicas, desvirtuando o autêntico sentido da Lei 9612/98, têm distorcido 

as intenções primeiras do movimento de rádios comunitárias, negando as diretrizes do 

rádio voltado para a educação, o desenvolvimento local, a integração e a pluralidade 



 

 

 

 

 

de ideias. Muitas rádios em todo o Brasil, sob a insígnia de comunitárias, estão sob o 

domínio de prefeitos e pastores, reduzidas ao proselitismo político, religioso e à 

música comercial. Estes são, portanto, os desvios e as imperfeições de um movimento 

que deseja democratizar a comunicação mas também carrega suas contradições. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A ausência de uma Política Nacional de Comunicações que aponte 

critérios democráticos para a regulamentação das emissoras de baixa potência é o 

problema crucial das rádios comunitárias. Mesmo ancoradas na Lei Nº 9.612/98, as 

emissoras enfrentam enormes dificuldades burocráticas para a obtenção das 

autorizações de funcionamento no Ministério das Comunicações, migrando para a 

clandestinidade enquanto aguardam a tramitação dos pedidos de liberação. Nesse 

cenário de vulnerabilidade as rádios são alvo do aparato coercitivo do Estado: busca e 

apreensão dos equipamentos e criminalização dos diretores das emissoras. Na 

tentativa de obter as autorizações por caminhos mais fáceis, incorrem no vício do 

apadrinhamento político, recorrendo a parlamentares e prefeitos que podem facilitar a 

tramitação dos processos de autorização. 

 

Entre as imperfeições e as tentativas bem sucedidas, o movimento de 

rádios comunitárias constitui uma plataforma que possibilita o exercício de múltiplas 

vozes no ambiente predominante do monopólio da fala. O borracheiro do bairro de 

periferia que organiza a programação na rádio comunitária é a melhor ilustração para 

caracterizar a mudança na ordem das coisas. Outrora ouvinte passivo na mídia 

monopolizada, reduzido ao papel de consumidor de conteúdos da emissora comercial, 

na rádio comunitária ele é um produtor de conteúdo. As rádios comunitárias já 

conseguiram apresentar indícios de uma cultura participativa e vislumbram pulsações 

democráticas no ambiente da comunicação. 
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