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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa a crise enfrentada por duas rádios comunitárias consideradas 

referências como projetos de democratização da comunicação no estado do Rio de Janeiro na 

segunda metade dos anos 1990. Ambas enfrentam hoje um processo de perda gradativa de 

audiência e protagonismo nas regiões alcançadas por seus transmissores: Rádio Novos Rumos 

FM, de Queimados, Baixada Fluminense (RJ), e Rádio Bicuda FM, de Vaz Lobo, Rio de 

Janeiro (RJ). O principal objetivo é identificar as alterações na linguagem, na programação 

radiofônica e na utilização das tecnologias digitais para identificar o que teria provocado a 

perda parcial de relevância das emissoras. Foram ouvidas 40 horas de programação: 20 de 

cada rádio. Os resultados levam em conta a relação entre linguagem, afetos, representações e 

produção de sentido em uma época de constantes transformações tecnológicas e na forma de 

consumir conteúdo audiovisual, levado em conta a linguagem radiofônica como fio condutor 

da pesquisa. As questões políticas, jurídicas e tecnológicas que dificultam a ampliação do 

impacto dessas emissoras são pontos transversais ao tema central: como as emissoras tentam 

conquistar audiência, através das potencialidades da linguagem radiofônica, e como se 

relacionam com os afetos dos ouvintes. 

 

Palavras-chave: rádio comunitária; mídia; cotidiano; linguagem. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the crisis faced by two community radio stations that are considered 

projects for the democratization of communication in the state of Rio de Janeiro in the second 

half of the 1990s. Both are facing a gradual loss of audience and protagonism in the regions 

reached by their transmitters: Radio NovosRumos FM, from Queimados, Baixada Fluminense 

(RJ), and Radio Bicuda FM, from Vaz Lobo, Rio de Janeiro (RJ). The main objective is to 

identify the changes in the language, the radio programming and the use of the digital 

technologies to identify what would have caused the partial loss of relevance of the radio 

stations. It was heard 40 hours of programming: 20 of each radio. The results take into 

account the relationship between language, affections, representations and production of 

meaning in an era of constant technological changes and in the way of consuming audiovisual 

content, taking into account the radiophonic language as the guiding thread of the research. 

The political, juridical and technological issues that make it difficult to amplify the impact of 

these radio stations are transversal points to the central theme: how the broadcasters try to win 

an audience, through the potentialities of the radio language, and how they relate to the 

affections of the listeners. 

 

Keywords: community radio; media; everyday life; language. 
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INTRODUÇÃO: OS SINAIS SONOROS DA CRISE 

  

Por que duas rádios comunitárias que cresceram e se consolidaram com os 

movimentos pela democratização da comunicação no estado do Rio de Janeiro, nos anos 

1990, perderam espaço entre os ouvintes, conforme reconhecem os próprios dirigentes dessas 

emissoras? As linguagens e estratégias de programação não foram capazes de manter esses 

ouvintes interessados nos programas e mobilizados para uma interação permanente? Haveria 

relação entre essa perda e o aumento da oferta de alternativas tecnológicas para que os 

cidadãos exercessem o direito de transmitir conteúdo fora dos meios comerciais de 

comunicação, mas sem necessidade de contar com as rádios comunitárias? Estas emissoras 

ainda podem funcionar como pontos de encontro e mediação das demandas, opiniões, 

denúncias, conquistas e eventos dos bairros, assuntos recorrentemente publicados nas redes 

sociais pelos moradores das comunidades?  

As questões compõem o cerne desta pesquisa acadêmica, que transita entre os 

pensadores que se propõem a analisar a relação contra-hegemônica em um país periférico e 

desigual como o Brasil e a experiência vivenciada pelo autor, que acompanhou de perto o 

nascimento e crescimento das duas emissoras pesquisadas, ambas da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. A Rádio Bicuda surgiu em 1996, na Vila da Penha, subúrbio do Rio de 

Janeiro, e, em 2002, foi transferida compulsoriamente pelo governo federal para Vaz Lobo, a 

três quilômetros e meio de distância do bairro de origem. A Novos Rumos foi fundada em 

1991 em Queimados, município da Baixada Fluminense.  

As estações privadas acompanham pouco o que se passa nos bairros dos subúrbios e as 

comunidades pobres do Rio de Janeiro. Quando enviam repórteres, na maioria das vezes 

priorizam pautas negativas, que reforçam o preconceito contra essas comunidades: tráfico de 

drogas, violência, enchentes, desmoronamentos e incêndios.  

Esta dissertação pretende investigar por que algumas emissoras comunitárias não 

conseguiram suprir essa carência de agenda positiva na cobertura jornalística local. O 

monitoramento da linguagem radiofônica em 40 horas de programação – 19 programas, com 

média de duas horas de duração cada – a partir de 2016 e o diagnóstico sobre a cobertura 

jornalística das rádios Novos Rumos e Bicuda serão insumos fundamentais desta análise. 

Na década de 1990, nos primeiros anos de atividade e ainda não-legalizadas, a 

RádioNovos Rumos FM de Queimados e a rádio comunitária Bicuda FM, de Vaz Lobo 

mobilizavam milhares de moradores para a defesa de causas locais e para impedir a apreensão 
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de seus equipamentos pela Polícia Federal. Eram espaços de informação, entretenimento, 

participação popular e capacitação. Na segunda metade dos anos 1990, adotavam uma política 

de geração de emprego e renda através de cursos de capacitação profissional para sonoplastas, 

produtores e locutores comunitários. 

A Novos Rumos iniciou suas transmissões em fevereiro de 1991.  Surgiu por iniciativa 

de Ismael Lopes, Sebastião Santos, Eduardo Dutra e outros ativistas de movimentos sociais 

do município de Queimados, que acabara de conquistar a emancipação, em 1990, deixando de 

ser distrito de Nova Iguaçu. "A rádio nasceu para democratizar a comunicação, dando voz a 

todos os grupos", frisa Ismael Lopes, um dos fundadores, em reportagem publicada pelo 

portal Queimados (2016)
1
. 

Em 15 de maio de 1991, seis dias após o evento da chamada “Inauguração Pública da 

Novos Rumos”, que reuniu mais de duas mil pessoas no ginásio do Queimados Futebol Clube, 

a sede foi invadida por fiscais do Departamento Nacional de Telecomunicações (Dentel) – 

órgão do Ministério das Comunicações – e agentes da Polícia Federal, que apreenderam os 

equipamentos. A emissora voltou ao ar em maio de 1995, com autorização provisória do 

governo federal. 

A rádio comunitária Bicuda foi fundada em 1996, pelos integrantes da Associação de 

Moradores da Rua 2, na Vila da Penha, e, desde o lançamento, é administrada pela 

organização não-governamental Bicuda Ecológica
2
. No item “história” do site da emissora, a 

ONG afirma que a rádio foi criada para lutar pela democracia na comunicação. 

 

A rádio comunitária Bicuda FM 99,3 MHz surge, em 1996, para auxiliar o 

movimento ambientalista na região. No entanto, essa iniciativa vem colada a 

outra luta, tão árdua quanto esta, que é a luta pela democratização dos meios 

de comunicação. A desobediência civil – respaldada pela Constituição 

brasileira – cresceu muito rapidamente em todo o Brasil, e centenas de rádios 

de baixa potência, que se autodenominaram comunitárias, surgem.  Também 

em 1996, a atuação do movimento se intensificou junto ao Ministério 

Público. No dia 25 de agosto, convocados pela rádio comunitária BicudaFM, 

moradores e simpatizantes fizeram a posse simbólica da Serra da 

Misericórdia, com a colocação de uma faixa na Pedra Bicuda. (BICUDA 

ECOLÓGICA, 2014)
3
 

                                                           
1
 PORTAL QUEIMADOS, reportagem publicada em 4 de dezembro de 2016. Dirigentes resgatam história da 

Novos Rumos em encontro promovido pelo Portal Queimados. Disponível em: 

http://www.portaldequeimados-rj.com.br/2016/12/dirigentes-resgatam-historia-da-novos-rumos-em-encontro-

promovido-pelo-portal-queimados/ . Último acesso em 8 de abril de 2017. 
2
 A emissora de Brás de Pina permanece fora do ar desde 3 de dezembro de 2017 devido a dificuldades 

financeiras. 
3
 BICUDA ECOLÓGICA, site da ONG, texto atualizado em 2014.  História da Bicuda Ecológica: em defesa 

da Serra da Misericórdia. Disponível em: https://bicudaecologica.wordpress.com/historico. Último acesso em 

8 de abril de 2017. 



16 
 

 
 

Legalizadas desde 2009, as duas emissoras não conseguiram consolidar um modelo de 

linguagem e gestão de programação capaz de disputar os afetos da maioria dos ouvintes e 

articular os movimentos culturais e sociais das regiões alcançadas por seus transmissores. 

Esse desconforto, dos dirigentes e fundadores das emissoras, na percepção de um 

provável espaço perdido pelas duas emissoras motivou a realização desta pesquisa, com 

ênfase na adequação da linguagem radiofônica e no potencial da comunicação comunitária 

para ativar os afetos dos ouvintes, gerando pertencimento e identidade. 

É possível perceber uma sensação de perda do que podemos chamar de “oportunidades 

essenciais” destas emissoras: troca de ideias de todas as vozes; aprendizado na prática dos 

moradores de bairros periféricos sobre gestão democrática da mídia; animação radiofônica da 

luta pela busca de qualidade de vida nas regiões mais pobres das grandes cidades; 

protagonismo de jovens, negros, mulheres e movimentos LGBT; capacitação interna para 

geração de emprego e renda; e construção de alternativas ao modelo hegemônico de 

comunicação. 

A atuação como coordenador pedagógico em dois projetos de capacitação de jovens 

para o rádio na Novos Rumos, em 1997 a 1998, além de palestrante em eventos da Bicuda 

FM, na mesma época, permitiu ao autor acompanhar de perto a fase mais representativa e de 

maior impacto social dessas duas iniciativas comunitárias.
4
 

A experiência em emissoras de rádio privadas e públicas, em cargos de gestão de 

programação, reportagem, roteiro, produção e apresentação de programas
5
serve de estímulo 

para discutir o papel da linguagem radiofônica na busca de audiência e representatividade. 

Outra motivação deve-se ao entendimento de que no Brasil são pouco frequentes 

estudos sobre estratégias de linguagem, conteúdo informativo, grade de programação e 

interatividade das rádios comunitárias. A maioria dos trabalhos acadêmicos tem como eixos 

centrais das análises os problemas políticos, legais, tecnológicos ou econômicos, com foco na 

interferência de forças externas (repressão, perseguição, limites legislativos, proibição de 

publicidade, pressão das emissoras comerciais) ou internas (modelos de gestão e participação 

política, experiências de direção colegiada e alternativas para busca de autofinanciamento). 

                                                           
4
 O autor foi fundador do escritório brasileiro da Associação Mundial de Rádios Comunitárias (Amarc), em 

janeiro de 1995. 
5
 Gerente executivo de programação da Rádio Globo São Paulo (2007-2012) e Rádio Globo Rio de Janeiro 

(2003-2007). É, desde maio de 2014, apresentador do programa Todas as Vozes na Rádio MEC AM (da Empresa 

Brasil de Comunicação - EBC). Foi apresentador, repórter, roteirista e produtor das rádios Tupi, Rede CBN, 

Globo Rio de Janeiro e Globo São Paulo.  
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Um estudo sobre os fenômenos que, a partir da linguagem da programação, tenham 

provocado a perda de impacto e incidência de emissoras comunitárias estimula a reflexão 

sobre o desenvolvimento de novas estratégias que recuperem o afeto e a representatividade 

dessas e de outras experiências similares nas diferentes regiões do país. Essa reflexão sobre o 

que pode ser aperfeiçoado nas rádios comunitárias é uma das principais razões que nos 

animam no percurso deste trabalho. 

Esta pesquisa integra a linha 1 – Linguagens, representações e produção de sentidos – 

do Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC) da Universidade Federal 

Fluminense. Coerentemente com os objetivos do programa, analisa as formas de produção de 

sentido e construção de identidade decorrentes da relação entre os distintos agentes sociais 

locais: neste estudo de caso, as rádios comunitárias Bicuda e Novos Rumos. 

O primeiro capítulo trata do papel político do rádio no Brasil e a potencial missão das 

emissoras comunitárias como espaços contra-hegemônicos. Aborda as diferentes etapas do 

uso político e comercial do meio rádio e de que forma as comunitárias entraram nessa disputa 

pelo direito de comunicar.  

O objetivo geral, os objetivos específicos, as três hipóteses, a fundamentação teórica e 

os métodos escolhidos para o percurso desta pesquisa de mestrado são expostos no capítulo 

2.  

A linguagem radiofônica será abordada no capítulo 3. Os diferentes “idiomas” que 

compõem a linguagem do meio rádio e seu potencial para gerar afetos e pertencimento na 

relação com os ouvintes servirão de base para a investigação. 

O capítulo 4 traça um panorama das duas rádios da periferia da Região Metropolitana 

do Rio: dos problemas políticos às estratégias para a grade de programação. Apresenta 

também as definições do conceito de rádio comunitária com base nas resoluções de entidades 

internacionais do setor e uma descrição de como essas duas emissoras comunitárias analisadas 

estão inseridas nas regiões alcançadas por seus transmissores. Apresentaremos um quadro 

preliminar dos desafios internos e externos dos dois projetos de comunicação comunitária.   

A dissertação abrange também os desafios da atratividade da programação, da 

interatividade e do cenário tecnológico das duas emissoras. Descreve como utilizam os 

recursos de interatividade, via redes sociais e telefonia móvel, e de que forma animam a 

recepção dos conteúdos em multiplataformas. 

Os resultados estão expostos nos capítulos 5, 6 e 7, incluindo o monitoramento e a 

análise de 40 horas de programas radiofônicos – 20 da Rádio Bicuda (capítulo 5) e 20 da 
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Rádio Novos Rumos (capítulo 6) e as características do radiojornalismo praticadas por ambas 

(capítulo 7). As análises levam em conta as alterações na linguagem, no perfil dos ouvintes, 

na relação entre as rádios comunitárias e as tecnologias digitais, na veiculação de notícias e na 

gestão da programação radiofônica que teriam causado a perda parcial de audiência e 

relevância social.  

Com que conteúdos e linguagem estas emissoras buscam ou buscavam conquistar os 

afetos, a confiança e a participação dos ouvintes? Pretendemos investigar como foram 

tomadas as decisões sobre o planejamento de grade de programação, linha editorial, critérios 

para participação dos ouvintes e atividades de qualificação das equipes. A análise dos 

programas inclui aspectos como a relação política e as parcerias das duas emissoras com os 

movimentos sociais, empresas privadas, setores da administração pública e os representantes 

do poder legislativo municipal. 

Pessoa com deficiência visual (baixa visão), o pesquisador pôde contar com o apoio 

dos colegas de turma a da maioria dos professores do PPGMC-UFF na obtenção das 

apresentações de power point das aulas e textos em formato digital. A contínua leitura de 

livros é extremamente cansativa para quem tem 10% de acuidade visual no olho esquerdo e 

não tem o globo ocular direito.  

Citados em diferentes momentos dessa dissertação, dada a relevância acadêmica de 

seus trabalhos, os professores Eduardo Meditsch, Nair Prata, Marcelo Kischinhevsky e João 

Paulo Malerba cederam ao pesquisador versões em PDF (texto em formato digital) de teses de 

doutorado (Prata e Malerba), livro (Meditsch) e artigo (Kischinhevsky) para gerar uma leitura 

mais confortável, viabilizando a ampliação das letras dos referidos trabalhos no computador, 

numa ótica de uso da tecnologia assistiva para pessoas com deficiência.   

As versões em PDF consultadas podem ter gerado eventuais discrepâncias entre os 

números das páginas indicados nesta dissertação e o número das páginas nos formatos 

impressos das mesmas obras. 

As universidades brasileiras ainda têm um longo caminho pela frente na busca de um 

modelo de educação inclusiva previsto na legislação – Lei Brasileira da Inclusão - LBI, artigo 

205 da Constituição brasileira – e em acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário – 

de modo especial, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(texto aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 13 de dezembro de 2006 e 

promulgado pelo Brasil em 25 de agosto de 2009).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Geral_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
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Faltam rampas na maioria dos prédios para acesso de cadeirantes; tradutores de Libras 

(Língua Brasileira de Sinais) para os surdos; biblioteca com livros digitalizados para os 

deficientes visuais (cegos e pessoas com baixa visão); e outras medidas para que os 

compromissos inclusivos assumidos pelo Brasil na década passada sejam postos em prática. 

Enquanto as mudanças não forem consolidadas, iniciativas como essas de professores 

e pesquisadores, no apoio ao trabalho do pesquisador, mostram que não falta disposição do 

corpo docente para transformar a educação inclusiva em realidade também no ensino superior.   

A todos, meu agradecimento e o compromisso de que o conhecimento acumulado ao 

longo destes dois anos e seis meses de investigação será estendido àqueles que não tiveram a 

mesma oportunidade acadêmica deste autor.   
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CAPÍTULO 1 - A trajetória do rádio: do hegemônico ao contra-hegemônico 

 

Você, pequena caixa que trouxe comigo cuidando para que suas válvulas não 

quebrassem. Ao correr do barco ao trem, do trem ao abrigo.  Para ouvir o 

que meus inimigos falassem. Junto ao meu leito, para minha dor atroz. No 

fim da noite, de manhã bem cedo. Lembrando as suas vitórias e o meu 

medo: Prometa jamais perder a voz! (BRECHT, 2000, p. 272) 

 

Em diferentes momentos da História, o rádio desempenhou um papel relevante na 

garantia da pluralidade de ideias e na luta contra-hegemônica. A linguagem radiofônica, se 

utilizada de forma eficiente, tem potencial para ativar os afetos da audiência. Já no início das 

transmissões na Europa, o teatrólogo alemão e estudioso de rádio Bertolt Brecht enfatiza o 

rádio como um processo potencialmente interativo, um substituto do telégrafo sem fio que 

permitiria, em tese, a interatividade entre os homens.  

 

1.1 – O potencial do rádio  

 

Na segunda década do uso do rádio como meio de comunicação, a década de 30 do 

século passado, o cientista político italiano Antonio Gramsci já ressaltava a relevância do 

meio radiofônico e dos demais suportes de comunicação baseados na oralidade. Ele percebera 

o poder de convencimento do rádio, que rompia simultaneamente fronteiras: a geográfica – 

som difundido por ondas eletromagnéticas, sem fio – e a do analfabetismo. 

A comunicação falada é um meio de difusão ideológica que tem uma 

rapidez, uma área de ação e uma simultaneidade emotiva enormemente mais 

amplas do que a comunicação escrita (o teatro, o cinema e o rádio, com a 

difusão de alto-falantes nas praças, superam todas as formas de comunicação 

escrita, desde o livro até a revista, o jornal, o jornal mural), mas na 

superfície, não em profundidade. (GRAMSCI, 2001, p. 67) 

O rádio era percebido, portanto, como importante meio para romper barreiras 

hegemônicas. De acordo com Gramsci, o conceito de hegemonia está associado ao controle e 

exercício do poder na sociedade moderna, tendo o aparato repressivo como alternativa em 

última instância. Para que a força repressiva não seja usada, os aparelhos ideológicos do 

Estado ampliado devem atuar em consonância para buscar o consenso. Estes aparelhos, entre 

os quais os meios de comunicação hegemônicos, têm a função de garantir a aparência de 

harmonia na sociedade. São estratégicos para o estado burguês e a difusão de preconceitos no 

cotidiano das sociedades, como descrito por Agnes Heller.  
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A classe burguesa produz preconceitos em muito maior medida que todas as 

classes sociais conhecidas até hoje. Isso não é apenas consequência de suas 

maiores possibilidades técnicas, mas também de seus esforços ideológicos 

hegemônicos: a classe burguesa aspira a universalizar sua ideologia. (...) Os 

chamados preconceitos de grupo (os preconceitos nacionais, raciais, étnicos) 

só aparecem no plano histórico, em seu sentido próprio, com a atuação da 

sociedade burguesa. (HELLER, 2011, p. 78) 

Nos anos 30, o rádio transformou-se em instrumento estratégico de propagação de 

ideias, anseios e sentimentos, independentemente da doutrina ideológica. Citando Matterlart, 

o professor João Batista de Abreu, em sua tese de doutorado Rádio e formação de 

mentalidades – testemunha ocular da guerra psicológica (ECO/UFRJ, 2004), lembra que a 

guerra civil espanhola (1936-1938) serviu de laboratório nesta corrida hertziana porque ambos 

os lados – falangistas e republicanos – realizaram transmissões radiofônicas para difundir 

ideais e arregimentar voluntários. 

Falangistas transmitiam em árabe para evitar que milícias marroquinas 

atravessassem o Mediterrâneo e se aliassem aos republicanos da Catalunha. 

Em contrapartida, de Valência emissões em árabe e francês tentavam 

aumentar o contingente das Brigadas Internacionais. (ABREU, 2004) 

Adolf Hitler pensava o rádio como instrumento de guerra tão eficaz quanto a artilharia 

antiaérea para minar as defesas inimigas. Nas palavras do ministro da Propaganda do Terceiro 

Reich, Joseph Goebbels
6
, que conhecia bem o efeito de uma transmissão vespertina, uma fala 

do Führer no rádio acentuava o orgulho alemão na construção do que pretendia ser o “império 

do milênio”.      

As grades de programação das emissoras refletem as estratégias de luta e de 

sedução dos segmentos em conflito dentro do conceito de guerra psicológica. 

As séries dramatizadas produzidas em Nova Iorque, que mobilizavam a 

população civil, fazem parte do esforço de guerra, assim como as 

radionovelas envolvidas nas temáticas da guerra e do nazi-fascismo. A 

importância do rádio como catalisador de comportamentos, levou a polícia 

brasileira a determinar o confisco de aparelhos de rádio em posse de 

imigrantes alemães e italianos, no sul no Brasil. (GOLIN & ABREU (orgs), 

2006. p.14) 

Durante a Segunda Guerra, as rádios Berlim, BBC de Londres e, mais tarde, a rede de 

emissoras norte-americanas do OCIAA (Office Coordinator Inter-AmericanAffairs), apoiadas 

pelo Departamento de Estado, se digladiariam em ondas curtas, com transmissões diárias, em 

espanhol e português, para o continente sul-americano. Os três estados do sul do Brasil 

(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), a Argentina e o Chile abrigavam uma 

                                                           
6
 Ministro da Propaganda no período da Alemanha nazista. 
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comunidade estimada em 600 mil alemães e descendentes, muitos dos quais ainda 

conservavam como língua principal o idioma germânico.     

Em 1938, a BBC inaugura um serviço em alemão e logo começa a transmitir também 

em espanhol e português para a América Latina. Em 1942, os Estados Unidos lançam a Voz 

da América. Os programas transmitem a visão oficial de Washington acerca dos grandes 

temas internacionais. As condições tecnológicas para a exploração política do rádio eram 

bastante favoráveis, com a expansão de rede de emissoras por todo o continente americano. 

Em 1942, a rede CBS of the Americas (Cadena de las Américas) possuía 76 emissoras 

afiliadas e, dois anos depois, em maio de 1944, reunia 102 estações de onda média em 20 

países do continente americano. O canal de ondas curtas da CBS transmitia diariamente de 

17h às 23h em português, e de 17h30min às 2h da madrugada em espanhol, nas frequências 

de 19 metros, 25 metros e 31 metros. 

A Segunda Guerra Mundial representou de fato um grande momento para a difusão do 

rádio do ponto de vista político, tanto por parte das emissoras autorizadas – oficiais ou 

particulares – quanto por parte das clandestinas. O produtor e pesquisador de rádio 

venezuelano Gustavo VillamizarDurán destaca esta preeminência do veículo. 

 

Através do rádio se deram a conhecer as informações de primeira mão, 

acontecimentos de última hora, a versão ao vivo dos fatos em meio a um 

conflito em que a informação adquire relevância de primeira necessidade, 

por ser uma arma poderosa no jogo da estratégia bélica. O rádio demonstrou 

sua eficácia quanto à cobertura e penetração, exibiu a magia do imediatismo 

no trabalho dos correspondentes de guerra, consolidou-se como canal de 

informação confiável e abriu caminho para a massificação dos meios 

radioelétricos que viria posteriormente. (VILLAMIZAR, 2013, p. 49) 

 

Por mais de cinco décadas, principalmente no período que compreende a Segunda 

Guerra Mundial e a Guerra Fria, o rádio passou a fazer parte da estratégia de segurança 

nacional, com rígido controle sobre emissões e distribuição de frequências. As transmissões 

em ondas curtas visavam exportar uma visão de mundo, um olhar ideológico sobre os 

conflitos de interesses numa sociedade conflagrada. Primeiro na Segunda Guerra, entre 

aliados e os países que compunham o Eixo, depois, durante a Guerra Fria, entre um globo 

repartido em dois gomos.  

Na maior parte da Europa do pós-guerra, o modelo de propriedade das emissoras de 

rádio e televisão manteve-se predominantemente estatal até a década de 1980, quando 
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começaram as primeiras concessões a grupos privados. Nos Estados Unidos e na América 

Latina, predomina no século XXI o modelo de propriedade privada.  

Como alternativas ao controle estatal, surgem, nos anos 1960, rádios chamadas de 

piratas. A terminologia “pirata” foi usada para apelidar essas emissoras porque os sinais dos 

transmissores partiam de barcos ancorados em águas internacionais perto da costa britânica.
7
 

No Reino Unido, a pioneira foi a Rádio Caroline. Um jovem irlandês de 21 anos, de 

nome RoananO’Rahily – filho do dono de um estaleiro – comprou um velho barco de 

passageiros holandês, fez adaptações e partiu rumo ao Mar do Norte. Ali iniciou transmissões 

de rock em águas internacionais. A Rádio Caroline – homenagem à filha do presidente John 

Kennedy – fez sucesso entre os ouvintes e abriu caminho para a campanha pelo sistema de 

concessão na radiodifusão. 

A Caroline foi uma rádio revolucionária em sua época. Em 

seu playlist musical predominava o então emergente rock androll americano, 

o que mexeu com a cabeça da juventude. A rede de rádio estatal BBC teve de 

criar a BBC One (que existe até hoje) para competir com a Caroline. 

(BROCANELLI
, 2002)8

 

 

O termo “rádio livre” surgiu na Itália, na década de 1960. A emissora de maior 

repercussão nesse modelo na época foi a Rádio Alice. O objetivo das rádios livres italianas era 

fazer oposição ao governo e combater o monopólio estatal na radiodifusão italiana. Ou seja, 

um projeto contra-hegemônico, que se legitimava a partir do texto do artigo XIX da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todo o homem tem direito à liberdade de 

opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de receber e transmitir informações e 

ideias por quaisquer meios, sem interferências e independentemente de fronteiras”.
9
 

O filósofo Félix Guattari destaca o papel relevante do movimento de rádios livres na 

Itália e como esse fenômeno serviu de referência para a eclosão de rádios semelhantes em 

outros países, especialmente na França. Ele observa que o movimento começou com uma 

minoria. 

O pessoal das rádios livres era um bando de loucos, um pouco como Dom 

Quixote atacando o grande monopólio. Era espantoso. É como se as pessoas 

                                                           
7
 Ao contrário do Brasil e de outros países da América do Sul, que adotam o critério de plataforma continental e 

mar de 200 milhas, na Europa o mar territorial é de apenas 12 milhas náuticas, o equivalente a pouco mais de 22 

quilômetros. A partir deste limite, o mar é considerado de águas internacionais.     
8
Observatório da Imprensa. Artigo publicado em 21 de agosto de 2002.  Pirataria nas Ondas do Rádio. 

Autor Rodney Brocanelli.  Disponível 

em:http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/fd210820023.htm. Acessado em 12 de junho de 2018. 
9
 ONU.  Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em:  

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf . Acessado em 9 de setembro de 2017. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/fd210820023.htm
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
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aqui resolvessem agora ir atacar um quartel. Rapidamente, o fenômeno 

ganhou uma força incrível, produzindo um impacto sobre a grande mídia, 

como se esse ato de ilegalidade tivesse criado uma rachadura no edifício do 

monopólio. Parece que, de repente, implantou-se uma dúvida sobre a 

legitimidade desse monopólio. É como se uma vidraça, já trincada, se 

partisse totalmente sob o impacto de um simples pedregulho. (GUATTARI; 

ROLNIK, 1986, p.105) 

As etapas desse processo geraram o que hoje chamaríamos de “fenômeno viral”.  

Guattari destaca a rapidez com a qual as experiências de rádio livre se multiplicaram na 

França.  

Esquematicamente, as etapas foram as seguintes: esse pequeno grupo de 

camaradas, diretamente inspirados pelos italianos (mais que inspirados, pois 

os materiais italianos eram, basicamente, o que mais se utilizava), viu sua 

iniciativa estender-se rapidamente para toda a França. Muitas vezes, duas ou 

três pessoas colocavam os equipamentos em uma cozinha e começavam a 

emitir. Entre os grupos que se formavam, alguns eram folclóricos e 

insignificantes. Outros, pelo contrário, eram muito importantes desde o 

início. Por exemplo, o grupo Fessenheim, na Alsácia, equipou-se com 

material móvel e começou a emitir em três línguas: o francês, o alemão e a 

língua local. (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p.105) 

Guattari lembra que a polícia nunca chegou a capturar os militantes do movimento na 

fronteira entre a França e a Alemanha, dada a dificuldade de deslocamento entre as montanhas 

da região. 

Em seguida, apareceram os grupos militantes, não profissionais. Em 

primeiro lugar vieram os ecologistas e os fanáticos do rádio. Depois vieram 

os militantes de bairros, como os de Saint Denis (subúrbio de Paris), que 

inventaram um modelo de rádio que imediatamente se tornou muito 

significativo. Eles estavam ligados a tudo o que se passava no bairro - onde, 

aliás, havia muitos trabalhadores imigrantes. As pessoas então vinham 

pessoalmente na rádio contar o que se passava, denunciar nominalmente seu 

Fulano ou Dona Sicrana. Eles emitiam dia e noite – principalmente à noite, 

porque nesse momento não há concorrência, e a mídia menor se torna maior. 

(...) Portanto, progressivamente, esse fenômeno, que no início era 

insignificante, fez florescer toda uma série de contradições entre o aparelho 

esclerosado das rádios estatais e as outras rádios; e, por outro lado, no nível 

que eu classificaria como molecular, entre um modelo de escuta previsível e 

essa coisa que se começava a ouvir e que era mutante. (GUATTARI; 

ROLNIK, 1986, p.105) 

Cicília Peruzzo também enfatiza o papel desempenhado pelas rádios livres italianas 

dos anos 1960 e 1970. O movimento das rádios “incomodou profundamente o governo 

italiano” e apresentou novas linguagens e conteúdos alternativos aos da grande mídia:  

Certamente, as rádios livres dessa época cumpriram seu papel, tanto que 

conseguiram mexer com os sistemas oficiais de radiodifusão. Muitas 

desapareceram. A maior parte foi absorvida pelo sistema comunicacional de 

seus países, restando aquelas ligadas a partidos verdes ou as que ocupam um 
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lugar em movimentos de expressão universal, como o ecológico. 

(PERUZZO,1998, p. 243) 

Antes mesmo de 1960, algumas experiências que podem ser classificadas como 

emissoras livres já haviam existido em outros continentes. No livro Comunicação nos 

movimentos populares, Peruzzo afirma que a primeira rádio com o perfil de livre surgiu em 

1925, na Áustria. “Era uma emissora sindical, que foi precursora de muitas outras que viriam 

depois, como a Rádio Espanha Independente; a Rádio Sucre, na Bolívia; A Voz da Argélia 

Combatente e a Rádio Rebelde, de Cuba” (PERUZZO,1998, p. 243). 

 

1.2 – No ar, a contra-hegemonia no Brasil 

 

A expansão das experiências de rádios livres e a retomada de emissoras comunitárias 

aconteceram no período de redemocratização do Brasil, a partir da década de 1980. Era uma 

etapa de fortalecimento do meio rádio, tendência iniciada nos anos 1970, quando o mercado 

radiofônico reage à popularização da TV como destaca Jesús Martin-Barbero: 

No campo do rádio, inicia-se, a partir dos anos 1970, um processo de 

transformação que corresponde à tendência geral imposta pelo 

desenvolvimentismo e crise que o auge da televisão desencadeia nesse meio 

em particular. O rádio reage à concorrência da televisão explorando sua 

popularidade, ou seja, seus modos especiais de "captar" o popular... (...) 

Esses traços tecnodiscursivos que permitem ao rádio mediar o popular como 

nenhum outro meio vão possibilitar sua renovação, a partir de um 

entrelaçamento privilegiado da modernizadora racionalidade informativo-

instrumental com a mentalidade expressivo-simbólica do mundo popular. 

(MARTÍN-BARBERO, 2009. p. 254) 

O espectro radioelétrico era ocupado basicamente por estações de caráter comercial no 

começo dos anos 1980. Representavam aproximadamente 90% das concessões. Os 10% 

restantes pertenciam a emissoras estatais ligadas a administração direta ou a fundações do 

governo federal e de governos estaduais. Eventuais emissoras diocesanas de orientação 

progressista e raríssimas rádios livres (clandestinas) pontificavam como as únicas vozes 

radiofônicas não-alinhadas com a ideologia dominante da metade dos anos 1960 até o 

chamado período de “abertura política do regime militar”.  

O número de emissoras de rádio no Brasil praticamente duplicou na década de 1980, 

especialmente durante o mandato do presidente José Sarney (1985 a 1990). Porém, a 

disponibilidade de canais oferecidos pelo governo federal para concessão não alterou o 

cenário de amplo domínio de emissoras privadas no espectro radioelétrico.    
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Figura 1: No início dos anos 1980, 90% das emissoras eram privadas e 10% eram estatais da administração 

direta do estado ou de fundações ligadas a governos estaduais ou governo federal. Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Em junho de 1980, havia 50% de canais de rádio ainda em aberto para concessões. Do 

total (100%) de canais do Brasil – ou seja, os já ocupados por emissoras e os ainda não 

ocupados – 38% estavam disponíveis para emissoras privadas. Apenas 12% estavam 

reservados para emissoras estatais ou de fundações ligadas a governos estaduais ou ao 

governo federal (OTRIWANO, 1985, p. 39).  

Para fazer frente a esse quadro de hegemonia quase absoluta do modelo privado, que 

refutava os sonhos de Brecht, segmentos de movimentos sociais que se reorganizam durante o 

processo de abertura política começam a fomentar transmissões de emissoras sem 

regularização do Departamento Nacional de Telecomunicações (Dentel), sobretudo em áreas 

onde o espectro radiofônico continha vazios de recepção.   

Sem outorgas, operando clandestinamente e, na maioria das vezes, sem pôr em prática 

uma grade de programação fixa, as rádios livres brasileiras dos anos 1980 funcionavam sem 

fins lucrativos e com propriedade individual. Não eram emissoras comunitárias, mas 

cumpriam o papel de denunciar o monopólio privado das frequências na radiodifusão. 

Durante a ditadura civil militar, os movimentos sociais e, especialmente, grupos de 

jovens protestavam porque os meios de comunicação de massa estavam nas mãos de poucos 

(PERUZZO, 1998). A primeira experiência coube à rádio Paranóica, de Vitória (ES), criada 

em 1970. Os idealizadores foram dois irmãos que, na época, tinham apenas 16 e 15 anos. O 

Rádios no início dos anos 1980 

Privadas

Estatais
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mais jovem foi preso, acusado de subversão. A rádio voltou a funcionar nos anos 1980 e 

continuou transmitindo até o início dos anos 1990, com novo nome: Rádio Sempre Livre. 

Ainda nos anos 1980 foi lançado o Coletivo Nacional de Rádios Livres (CNRL), com 

o objetivo de pôr em contato essas diferentes experiências – entre elas as rádios Xilik, Totó, 

Cinderela, Interferência, Papa-Goiaba e Reversão – e lutar contra o oligopólio brasileiro dos 

meios de comunicação. 

Em 20 de julho de 1985, com seu transmissor escondido em uma panela, a rádio livre 

do Centro Acadêmico de Ciências Sociais da PUC de São Paulo estreava com a seguinte 

mensagem:  

Rádio Xilik. Rádio livre urgente, em 106.4 Mhz. Aberta a todos, exceto a 

generais ativos e passivos, senhoras de Santana, falsários, mamães que 

dizem sempre mentirinhas, falocratas, crianças que falam sempre a verdade, 

demagogos, juízes evangélicos. (MACHADO et al, 1986, p. 50) 

João Malerba (2016, p. 345) chama a experiência da Rádio Xilik de “início da segunda 

fase” das rádios livres no Brasil, etapa em que as iniciativas passaram a ser articuladas e 

organizadas. 

Já não se trata mais de uma “iniciativa isolada” nem de “luta pura”, mas 

organizada e querendo impulsionar um movimento de rádios livres. Antes de 

entrar no ar, seus idealizadores (autodenominados “doze apóstolos” – entre 

eles os professores Arlindo Machado, Caio Magri e Marcelo Masagão) – 

avisam alguns dos principais meios de comunicação do país (Folha de São 

Paulo, O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, Veja, Isto É), a ponto de 

André Picardi, o “Sombra da Xilik”, afirmar que “a rádio era mais lida do 

que ouvida”. (MALERBA, 2016, p. 345-346) 

Alertar a imprensa era a tática para provocar o Dentel (Departamento Nacional de 

Telecomunicações). Os ativistas queriam também pautar o tema da democratização da 

comunicação na grande mídia e transmitir a ideia de rádio livre a uma parcela considerada 

“formadora de opinião”. 

Malerba relata que a experiência da Xilik começou a estimular iniciativas semelhantes 

em outros estados brasileiros. Começava a nascer o que seria o Movimento Nacional de 

Rádios Livres. 

Não demoraria para a febre contagiar a outra megalópole brasileira: os 

radioamantes do Rio de Janeiro e São Paulo resolveram se encontrar para 

fortalecer, se conhecer e ‘trocar figurinhas’. Foi em 1986, no Circo Voador, 

na cidade do Rio de Janeiro, e deste encontro surgiu a ABOLA (Associação 

Brasileira pelas Ondas Livres), que não conseguiu avançar. (...) Assim nasce 

o movimento de rádios livres brasileiro: jovem, universitário, de inspiração 

europeia e libertária, politizado e multiplicador. (...) O I Encontro Nacional 

de Rádios Livres, realizado na USP, em maio de 1989, foi uma iniciativa da 

União Nacional dos Estudantes (UNE). (MALERBA, 2016, p 348) 
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No prefácio do livro Rádios livres: a reforma agrária no ar (MACHADO, 1986), o 

filósofo Felix Guattari, que esteve presente e atuante em eventos das emissoras livres 

brasileiras, enfatiza a importância de projetos de comunicação independentes como alternativa 

para quebrar a hegemonia de gestões conservadoras na Europa e na América Latina e aponta 

as rádios livres como parte deste contexto. 

Nos últimos 60 anos, a situação europeia foi submetida a um congelamento 

social, político e cultural, para não dizer a uma onda de glaciação. Isso tem a 

ver com o esforço desse continente em manter seu lugar entre as grandes 

potências econômicas e militares que dele se distanciam cada vez mais. (...) 

A situação é muito diferente no continente latino-americano e em particular 

no Brasil, onde centenas de milhares de pessoas se encontram 

marginalizadas E como nada autoriza esperar que elas possam vir a se 

integrar docemente em uma sociedade de tipo norte-americano, europeu ou 

japonês, é possível supor que elas só poderão afirmar seu direito à existência 

através da reinvenção de novas formas de luta e de expressão. (GUATTARI 

In: MACHADO, 1986, p. 9-10) 

Estudantes de universidades públicas, especialmente no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, também criaram emissoras livres como projetos contra-hegemônicos.  Em 12 de junho 

de 1989, na Escola de Comunicação da UFRJ (ECO), começam as transmissões regulares da 

Rádio Interferência. Marcelo Kischinhevsky foi um dos integrantes do grupo que lançou a 

emissora. 

Dois veteranos da faculdade, Arthur Luna e Leonardo Quirino, me 

procuraram e convidaram para fazer uma rádio livre. Eles já tinham o 

transmissor, feito por alguém da Engenharia da UFRJ, e queriam formar uma 

equipe. Rapidamente, formou-se um núcleo de entusiastas da ideia, 

incluindo Angelo Rossi e Jô Hallack. Queríamos pôr no ar uma rádio que 

tocasse as músicas que ouvíamos e que não tinham espaço no dial, dominado 

pelos jabaculês. E queríamos, sobretudo, falar sobre o que não se falava no 

rádio comercial, experimentar linguagens e criar um canal alternativo de 

comunicação. (KISCHINHEVSKY, 2009, p. 73) 

A emissora nasceu em meio aos movimentos sociais da Universidade e em um cenário 

de intenso debate político no país que realizaria, naquele ano, sua primeira eleição direta para 

presidente da República após a ditadura civil militar. 

A Rádio Livre 91.50 (FM mono, ou fértil, numa brincadeira com as palavras 

estéreo e estéril, como anunciávamos numa vinheta) estrearia sob o signo do 

improviso. Justamente naquele 12 de junho, uma paralisação dos 

funcionários da universidade — a primeira de muitas que serviram de pano 

de fundo para os últimos meses da era Sarney e marcariam também a gestão 

Collor — deixou os alunos envolvidos no projeto “trancados” do lado de 

fora da escola. Nada poderia deter, porém, os piratas radiofônicos, que 

tomariam de assalto o Centro Acadêmico, após o providencial “abre-te 

sésamo” propiciado pelo então diretor da ECO, professor Muniz Sodré. 

(KISCHINHEVSKY, 2009, p. 73-74) 
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A garantia de transmissão da Rádio Livre 91.50 em 12 de junho de 1989 tornara-se 

ponto crucial dos idealizadores do projeto, visto que os estudantes enviaram a notícia da 

estreia aos meios de comunicação.  

Já havíamos anunciado na grande imprensa a estreia da rádio e um fiasco 

seria não apenas um constrangimento, mas um golpe fatal no projeto, que 

buscava (e obtinha) a sanção de outros meios para a luta da democratização 

da comunicação – uma tentativa pragmática de abrir “brechas” no “sistema”, 

com a cumplicidade de uma rede de jornalistas, muitos ex-alunos da ECO. 

Corremos contra o tempo e contra nossa própria inexperiência. 

(KISCHINHEVSKY, 2009, p. 74) 

Segundo Kischinhevsky, a rádiocontribuiu para a articulação de experiências 

semelhantes em outras universidades e para a construção de movimentos nacionais de rádios 

livres. 

Até aquele momento, as experiências de rádios piratas ou livres (o termo 

rádio comunitária só entraria no radar anos mais tarde) eram isoladas e, pelo 

menos no Rio de Janeiro, não havia intercâmbio entre seus participantes. A 

Rádio Livre 91.50 ajudou a modificar isso participando, como uma de suas 

primeiras signatárias, do Coletivo Estadual de Rádios Livres, organização 

que começou com apenas três emissoras: a Papa-Goiaba FM, iniciativa de 

alunos de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

que foi ao ar em Niterói, em caráter eventual, a partir de 1990, na mesma 

frequência de 91,5Mhz; e a Tantã FM, de Macaé; além da própria 91.50. FM 

(KISCHINHEVSKY, 2009, p. 78) 

De acordo com a jornalista Claudia de Abreu, uma das fundadoras da Papa-Goiaba, a 

rádio livre foi pioneira em Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara. A iniciativa coube a 

um grupo de estudantes de Comunicação da Universidade Federal Fluminense. 

Emitia do DCE e pegava em Niterói e na área da Praia do Flamengo. O 

pessoal da Casa do Estudante, no Flamengo, ouvia a gente. Era de 

responsabilidade de um coletivo que se reunia no DCE – Diretório Central 

dos Estudantes da UFF. Com apoio da diretoria da entidade, ali surgiu o 

embrião do grupo, que tocou a rádio e se dividiu compondo os horários de 

programação. Tivemos o lançamento divulgado na coluna Informe JB, do 

Jornal do Brasil. Fomos noticiados antes mesmo de a rádio ir ao ar. (DE 

ABREU, 2018)
10

 

Claudia relata que a Papa-Goiaba enviava representantes para as reuniões e 

mobilizações dos movimentos estadual e nacional de rádios livres. 

Participei como diretora de comunicação da UNE na realização do Primeiro 

Encontro Nacional sobre Rádios Livres, em 1989. A proposta era promover 

a ideia e os contatos técnicos para a proliferação de rádios livres pelo país, 

com foco principal nas universidades, naquele primeiro momento. Nesse 

evento foi constituído o Coletivo Nacional de Rádios Livres, CNRL, que 

levou emissoras para vários estados. Compus o CNRL juntamente com 

vários companheiros, a maioria de universidades, estudantes e professores. 

                                                           
10

DE ABREU, Claudia – jornalista. Entrevista concedida. Rio de Janeiro, 17 de julho de 2018. 
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Já MNRL – Movimento Nacional de Rádios Livres era uma forma como a 

gente se referia ao movimento, não era uma entidade. (DE ABREU, 2018)
11

 

A Rádio Favela, de Belo Horizonte, entrou no ar em 1981 como emissora livre na Vila 

Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, região centro-sul da capital mineira. Hoje 

chamada de Rádio Autêntica 106,7 Favela FM, foi legalizada como emissora educativa, 

conforme relata o site da emissora. 

Inicialmente, a intenção era ter um espaço para divulgar música e cultura 

negra. Mas os integrantes da Rádio Favela queriam mais. Foi ai que eles 

começaram a falar da discriminação contra os moradores da favela. A 

conscientização da comunidade quanto aos problemas relacionados à 

violência às drogas era uma meta. Naquele momento, o tráfico se instalava 

na região e isso fez com que algumas pessoas ligadas à organização de 

eventos apoiassem a ideia de ter uma rádio independente.
12

 

 A aventura de montar uma emissora com equipamento precário foi o desafio dos 

primeiros anos de trabalho da equipe, o que não difere a Rádio Favela de outros projetos 

contra-hegemônicos.  

A Rádio começou a funcionar praticamente com um transmissor à bateria, 

um toca-discos à pilha (pois ainda não havia energia elétrica na favela) e 

equipamentos improvisados. Devido à forte repressão que existia no país, a 

rádio não podia permanecer em um mesmo local por muito tempo. Era 

normal ver a emissora se mudando de barraco para barraco, e com isso 

ampliava gradativamente o número de pessoas da comunidade envolvidas 

com a rádio.
13

 

A repercussão da Rádio Favela cresceu significativamente nos anos 1990. De 

emissora livre, transformou-se em rádio comunitária, com gestão plural e forte trabalho de 

conscientização dos moradores sobre temas como educação e saúde.  De comunitária, ganhou 

o status de rádio educativa.  

Em 2002, a Rádio Favela, transmitindo do alto de um aglomerado 

populacional onde moram atualmente cerca de 100 mil habitantes, recebe do 

Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, a outorga verbal de 

funcionamento como emissora Educativa e passa a se intitular "Rádio 

Educativa Favela FM 106,7". (...) Em 2007, recebe em mãos a outorga 

definitiva do então Ministro das Comunicações, Hélio Costa. Com isso a 

Rádio Educativa Favela FM passa a ter livre funcionamento como meio de 

comunicação de radiodifusão.
14

 

                                                           
11

Idem, entrevista. 
12

RÁDIO FAVELA – site da emissora comunitária. História da Rádio Favela. Disponível em: 

http://radiofavelafm.com.br/index.php?pagina=nav/autentica. Acesso em 19 de julho de 2018. 
13

 RÁDIO FAVELA - site da emissora comunitária. História da Rádio Favela. Disponível em: 

http://radiofavelafm.com.br/index.php?pagina=nav/autentica. Acesso em 19 de julho de 2018. 
14

 Idem, site da Rádio Favela. 

http://radiofavelafm.com.br/index.php?pagina=nav/autentica
http://radiofavelafm.com.br/index.php?pagina=nav/autentica
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Outro modelo de contra-hegemonia nas ondas eletromagnéticas está presente no 

movimento das rádios comunitárias, conceito utilizado predominantemente na América 

Latina, nos Estados Unidos, no Canadá e em parte da África. Diferentemente das rádios 

livres, que podem ter propriedade individual, as comunitárias são dirigidas por organizações 

sociais de gestão coletiva. 

O pesquisador venezuelano Gustavo Villamizar frisa que, para se contrapor à lógica da 

rádio comercial, segmentos de organizações sociais vislumbraram a possibilidade de explorar 

as ondas hertzianas.  

As rádios comerciais ou grandes circuitos não prestam atenção às 

comunidades por estarem associados a um modelo de comunicação vertical, 

impositivo, em que o receptor recebe passivamente as mensagens e só é 

levado em conta nas medições de audiência. (VILLAMIZAR, 2013, p. 50-

51) 

O capítulo 4 aprofundará alguns princípios que caracterizam emissoras como 

comunitária. Existem muitas controvérsias sobre o que seria uma rádio verdadeiramente 

comunitária. Adotaremos como parâmetros as resoluções da Amarc - Associação Mundial de 

Rádios Comunitárias.  

Como critério inicial, vale ressaltar que, na maioria dos movimentos sociais da 

América Latina, três são os indicadores considerados “termômetros” para avaliar se uma 

emissora é, de fato, comunitária: diversidade e pluralidade no acesso ao microfone, 

democracia na gestão e relevância social dos conteúdos abordados nos programas 

radiofônicos. Ao longo dessa pesquisa, serão avaliadas, com base nesses e outros critérios, as 

programações das rádios Novos Rumos FM, de Queimados, e Bicuda FM, de Vaz Lobo. 

 

1.3 – Democráticas no microfone e na gestão 

 

Em 1991, a Novos Rumos e a Rádio Jornal Meia Ponte, de Pirenópolis, em Goiás, 

surgiram de movimentos sociais.  Foram criadas a partir de um modelo coletivo de gestão, 

pluralidade de vozes nos microfones e suprindo carência de pautas prioritárias para os 

moradores, as não-abordadas pela mídia hegemônica.  

Artistas locais, demandas dos bairros, denúncias, críticas aos prefeitos conservadores e 

demais autoridades constituídas das regiões alcançadas pelos transmissores e outros 

conteúdos pouco comuns nas rádios comerciais passaram a fazer a diferença. 

Na periferia dos grandes centros urbanos, nascem iniciativas coletivas que se 

cristalizam na criação de emissoras comunitárias transmitindo em frequência modulada, 
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sobretudo em áreas de sombra do espectro radiofônico. A Novos Rumos e a Bicuda fazem 

partem deste cenário.
15

 

Outras experiências de rádios comunitárias com gestão plural, divulgação de artistas 

locais e intensa prestação de serviço começam a ganhar força no início da década de 1990. A 

Rádio Heliópolis, de São Paulo capital, e as emissoras comunitárias da região metropolitana 

de Recife são exemplos de projetos que nasceram como rádios que transmitiam apenas por 

alto-falantes instalados em postes e se transformaram em rádios comunitárias com 

transmissão em FM. 

No início dos anos 1990, pelo caráter democrático da gestão e por outros motivos 

citados acima, as rádios Novos Rumos e a Jornal Meia Ponte foram reconhecidas nos 

movimentos pela democratização da comunicação como as primeiras rádios comunitárias 

criadas do país após o processo de abertura política.  

Com o sucesso alcançado em menos de um ano no ar pelas duas emissoras e por outras 

experiências similares que surgem em outras partes do país, as rádios comunitárias tornaram-

se alvo de perseguições pelo Dentel (hoje, Anatel – órgão regulador das telecomunicações) e 

pela Polícia Federal.  No dia 15 de maio de 1991, o Dentel fechou a rádio de Queimados, que 

só voltou ao ar quatro anos depois, em maio de 1995, com permissão provisória do Ministério 

das Comunicações.  

Desde a primeira metade dos anos 1990, as comunitárias enfrentaram fortes 

campanhas midiáticas promovidas por emissoras comerciais, com veiculação constante de 

propaganda na qual as rádios das comunidades eram chamadas de "piratas".  

Articulados e produzidos pela Associação Brasileira das Empresas de Rádio e 

Televisão (ABERT) 
16

, os conteúdos das campanhas buscavam jogar a população contra as 

emissoras comunitárias. Uma das principais estratégias era criar o consenso de que "sinal de 

rádio comunitária interfere no contato entre pilotos e torres de controle dos aeroportos, 

podendo provocar queda de avião". 

No entanto, especialistas em radiodifusão discordam do conteúdo da campanha da 

ABERT e afirmam que as aeronaves utilizam faixa de frequência acima de 108 Mhz 

(Megahertz) para a comunicação entre pilotos e controladores de voo. Como as rádios 

                                                           
15

 De acordo com a terminologia aplicada na engenharia de telecomunicações, áreas ou zonas de sombra 

correspondem às regiões que, por uma questão geralmente ligada à topografia, encontram dificuldade para 

sintonizar emissoras, especialmente as de frequências moduladas, que emitem sinais em linha reta. 
16

 ABERT - Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão.  Site.  Disponível em: 

http://www.abert.org.br/web/. Acessado em 8 de abril de 2017. 
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comunitárias operam na faixa entre 88 a 108 Mhz, em princípio não há como interferir nos 

serviços de aviação. 

Entrevistado, em 2007 pelo site Observatório do Direito à Comunicação, do Intervozes 

(Coletivo Brasil de Comunicação Social), o diretor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas da 

PUC do Rio Grande do Sul, Elones Fernando Ribeiro assegurou que a incidência de acidentes 

graves provocados pela interferência de sinais estranhos à radiocomunicação aeronáutica é 

nula. Na ocasião, disse ainda que nunca ouviu falar em queda de aviões provocada por esse 

tipo de interferência. Elones Ribeiro atuou 27 anos como controlador de voo e oito anos como 

piloto.
17

 

Vale salientar que a possibilidade de um sinal de rádio FM ser captado acima de 

108Mhz por uma aeronave é remota, mas existe. Ocorre por causa dos chamados "espúrios" 

ou "harmônicos". Em artigo publicado em 2003 no site do Centro de Mídia Independente, 

Dioclécio Luz frisa que os harmônicos não oferecem perigo para a comunicação dos pilotos 

com as torres de controle, mas faz uma ressalva.  

Existe, porém, a possibilidade de um sinal de rádio FM ser captado acima de 

108, por uma aeronave. É quando ocorrem "espúrios" ou "harmônicos". 

Harmônicos são clones de um sinal de rádio. Um exemplo fictício: se a rádio 

opera em 104 MHz, ela também pode ser ouvida em 106 Mhz e 107 MHz – 

é como se surgissem clones das rádios no dial. Todo transmissor vem com 

um filtro de harmônicos, mas pelo menos três deles escapam. Os três, 

geralmente, são sinais fracos, que não causam problemas aos outros. Não 

causam problemas porque 1) geralmente se estabelece uma distância entre a 

faixa oficial de transmissão e as outras emissoras; 2) os sinais harmônicos 

são fracos; 3) os receptores têm filtros para harmônicos.
18

 

Mesmo que haja uma improvável interferência na comunicação entre piloto e torre de 

controle, existem alternativas para “escapar” do sinal indesejado. Dioclécio Luz aponta 

algumas dessas opções. 

A primeira faixa do Sistema Aeronáutico vai de 108 a 111,975 MHz – 

batizada como "Instrument Landing System" (ILS).  O ILS é utilizado para 

comunicação entre a torre de controle e a aeronave, mas somente na descida 

e quando não há visibilidade. O que o piloto deve fazer quando, ao entrar em 

contato com a torre usando o ILS, perceber uma rádio interferindo na 

audição? Ora, o ILS previu problemas deste tipo e disponibiliza nesta faixa 

uma centena de canais contingenciais. Se houver interferências num canal, 

basta o piloto mudar para um dos outros 99 disponíveis. Ou seja, em virtude 

                                                           
17

INTERVOZES –Artigo publicado em 31 de outubro de 2017.  Especialistas desmistificam interferências em 

aeroportos. Disponível em: http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=19638. Acessado em 16 de 

junho de 2018. 
18

CMI – Centro de Mídia Independente. Site.  Interferência de Rádios em Aeronaves. Artigo de Dioclécio 

Luz, publicado em 13 de março de 2003. Disponível em: 

https://midiaindependente.org/pt/blue/2003/03/249605.shtml. Acessado em 16 de junho de 2018. 

http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=19638
https://midiaindependente.org/pt/blue/2003/03/249605.shtml
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da enorme quantidade de canais disponíveis, a possibilidade de um piloto 

ficar sem comunicação com a torre neste instante é bastante remota.
19

 

 Nas campanhas de propaganda da ABERT, veiculadas em todo o país desde a segunda 

metade dos anos 1990, uma mensagem dramatizada simulava situações em que emissoras 

comunitárias – chamadas de “piratas” pelos locutores – estariam interferindo na comunicação 

das empresas aéreas, a ponto de o piloto ficar completamente sem contato com a torre de 

controle. Dioclécio destaca em seu artigo que rádios de grande potência teriam interferido em 

voos em dois importantes aeroportos brasileiros – Guarulhos e Santos Dumont – e que um 

canal de televisão do Espirito Santo teria interferido, em 2002, na comunicação entre os 

pilotos e a torre de controle do aeroporto da capital capixaba.   

A resposta do Ministério da Defesa revela que há emissoras comerciais 

("broadcasting", como eles gostam de dizer) interferindo em dois dos 

aeroportos de maior trânsito do país. São emissoras associadas da ABERT. 

Até a televisão comercial (Canal 2 de Vitória, Espírito santo) está 

interferindo no aeroporto local. Mas a ABERT, evidentemente, se cala sobre 

isto.
20

 

 

1.4 – Marco inicial 

 

O ponto de partida da regulamentação para a radiodifusão comunitária aconteceu em 

10 de abril de 1995, no início da gestão de Fernando Henrique Cardoso. O então ministro das 

Comunicações, Sérgio Motta, recebeu um grupo de oito representantes de movimentos de 

rádios comunitárias e do deputado federal Fernando Gabeira. Estavam representadas no 

encontro a Amarc, a Comissão Pró-Abraço (Associação Brasileira de Radiodifusão 

Comunitária), o FNDC (Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação) e outras 

entidades do setor. 

Os participantes reivindicavam ao ministro
21

 o reconhecimento legal das rádios e, por 

proposta da Amarc, apresentaram o modelo da lei colombiana de radiodifusão comunitária – 

aprovada em 1994 – como ponto de partida para o projeto de lei a ser votado no Brasil. Motta 

decidiu, então, criar uma comissão no ministério para preparar um projeto de lei a ser 

encaminhada ao Congresso Nacional. 

Após a reunião, Motta declarou publicamente reconhecer a relevância das emissoras 

de gestão coletiva nas comunidades. A fala do ministro repercutiu também na grande mídia e 

serviu com “senha” para uma espécie de boom de emissoras comunitárias de baixa potência. 

                                                           
19

Idem, artigo no CMI. 
20

Idem, artigo no CMI. 
21

 Sérgio Mota foi ministro das comunicações no governo de Fernando Henrique Cardoso. 



35 
 

 
 

No dia seguinte, 11 de abril, matérias da Folha de S. Paulo e do Jornal do Brasil 

qualificaram de “piratas” as emissoras representadas pela comissão que se reuniu com o 

ministro. “Piratas invadem gabinete de Serjão”, bradava o Jornal do Brasil. O verbo “invadir” 

não se aplicava porque a reunião fora previamente agendada, com a aprovação do ministro. 

Curiosamente, uma pequena nota em O Globo, também no dia 11, e um texto favorável na 

edição do dia 15 de abril de O Dia, chamavam as rádios representadas na reunião de 

comunitárias.  Na foto, o tratamento dado pelos quatro jornais de grande circulação. 

 

Crédito: acervo da Rádio Novos Rumos 

 

Figura 2: Recortes de jornais Folha da S. Paulo, O Globo e Jornal do Brasil do dia 11 de abril de 1995, e do 

jornal O Dia, de 15 de abril de 1995, sobre a reunião dos movimentos sociais em favor das rádios comunitárias 

com o Ministro Sérgio Motta, em 10/04/95. 

 

O jornal O Dia destacou os benefícios de um provável retorno ao ar da Rádio Novos 

Rumos. O periódico entrevistou o presidente e fundador da emissora, Ismael Lopes e afirmou 

que a emissora foi líder de audiência em Queimados em sua primeira etapa de atividade, de 

fevereiro a maio de 1991. 
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Os jornais O Dia e O Globo podem ser considerados exceções na primeira quinzena de 

abril de 1995, no tratamento dispensado pela mídia ao apelo do ministro Sérgio Motta aos 

representantes dos movimentos pela democratização da comunicação para que fosse 

encaminhado um projeto de lei para regulamentar as rádios comunitárias.  

 A visita da comissão e as decisões do ministro provocaram a ira de proprietários de 

emissoras privadas. O Globo mudou de tom nos meses seguintes e passou a criticar a 

iniciativa do representante do Executivo. Significava o reaquecimento de uma disputa de 

narrativas entre os militantes pela democratização da comunicação e líderes de rádios 

comunitárias, de um lado, e a mídia privada, de outro. 

Na reunião de 10 de abril de 1995, o ministro Sergio Motta decidiu liberar algumas 

licenças provisórias para rádios comunitárias, a título de fase experimental desse novo modelo 

até que a lei fosse aprovada. A condição é que as solicitações autorizadas fossem rádios de 

projetos comprovadamente sem fins lucrativos.  

Uma das beneficiadas com essa autorização provisória foi a Rádio Novos Rumos, 

como destaca a edição do Jornal de Bairros de O Globo na Baixada Fluminense, na segunda 

quinzena de janeiro de 1996. 

 

Crédito: acervo da Rádio Novos Rumos 

 

Figura 3: recorte do jornal O Globo Baixada: edição da segunda quinzena de janeiro de 1996. 
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Mesmo com a ofensiva das Organizações Globo contra as comunitárias, os jornais de 

bairro de O Globo – diferentemente da postura das demais editorias da publicação – abriam 

espaço eventualmente para relatos de projetos bem sucedidos de comunicação em emissoras 

comprovadamente comunitárias. Ismael Lopes, presidente do Radioclube de Queimados, foi 

um dos entrevistados na época, pelo jornal O Globo Baixada.  

As declarações do ministro das Comunicações do governo FHC estimularam que 

líderes locais perdessem o medo de pôr em prática seus projetos de comunicação participativa 

nas ondas do rádio em todo o país. 

Além das comunitárias, muitas rádios privadas de baixa potência nasceram de 

microempresários e grupos religiosos que pegaram carona na fala de Sérgio Motta. No final 

dos anos 1990 e início dos anos 2000, os espectros radioelétricos do Rio e de São Paulo 

estavam lotados de transmissões não-legalizadas de baixa potência de todo o tipo. A maioria 

era formada por microempresas de rádios evangélicas de baixa potência. 

O congestionamento do espectro, majoritariamente na banda de Frequência Modulada 

(FM), intensificou ainda mais a dura reação dos dirigentes e proprietários de rádios 

comerciais. As emissoras privadas veicularam novas campanhas de propaganda agressivas 

contra a existência do que voltaram a chamar de "rádios piratas que derrubam avião". 

 Nas campanhas veiculadas nos anos 1990, algumas emissoras comerciais chegavam a 

solicitar no ar que os ouvintes telefonassem para a Anatel e denunciassem a transmissão de 

sinais sonoros por emissoras de baixa potência. 

Em um dos áudios da campanha – assinada pela ABERT –, a propaganda começava 

com o som de uma suposta conversa de um piloto de avião com a torre de controle. Essa 

comunicação era interrompida com som de um culto evangélico e músicas misturadas. O spot 

terminava com uma locução em tom dramático: “Rádio pirata interfere na comunicação dos 

aviões. Rádio pirata é crime! Denuncie!”. Em seguida, o locutor divulgava o número de 

telefone da Anatel – agência reguladora das telecomunicações – para que os ouvintes 

apresentassem as denúncias.   

As campanhas tiveram impacto na opinião pública e serviram de mote para uma ação 

parlamentar de desconstrução da proposta original de regulamentação do serviço de 

radiodifusão comunitária. Segundo o pesquisador João Paulo Malerba, a ofensiva dos meios 

comerciais de comunicação fez com que as rádios comunitárias passassem a ser vistas pela 

população como piratas e ameaçadoras. 
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Persiste no subconsciente coletivo o slogan de que “rádio pirata derruba 

avião”, ainda que diferentes estudos comprovem sua improbabilidade dada à 

baixa potência de emissão das comunitárias e aos eficientes mecanismos de 

comunicação na aviação. (MALERBA, 2016, p. 22) 

Em 19 de fevereiro de 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 

9.612/98, regulamentada pelo decreto 2.615, de 3 de junho do mesmo ano
22

. Estava criado no 

Brasil o Serviço de Radiodifusão Comunitária – RadCom. A lei e a regulamentação foram 

impactadas fortemente pela ação de parlamentares proprietários de rádios comerciais. Não por 

acaso, a maioria das medidas restritivas tinha relação direta com o risco de ampliação das 

potencialidades tecnológicas das rádios comunitárias.  

O decreto 2.615 deixa claro a intenção de manter as comunitárias sem abrangência. Do 

limite de um quilômetro de raio à permissão para programas em rede somente em casos de 

calamidade pública, os artigos 6 e 29 surgem dessa influência dos parlamentares que temiam 

os novos concorrentes em suas áreas políticas de atuação. Os artigos 25, 26 e 27 permitem 

interferências das emissoras comerciais nas comunitárias, mas regulamentam a punição, com 

pena de interrupção das transmissões, para quaisquer interferências das rádios comunitárias 

nas emissoras privadas.  

Art. 6º. A cobertura restrita de uma emissora do RadCom é a área limitada 

por um raio igual ou inferior a mil metros a partir da antena transmissora, 

destinada ao atendimento de determinada comunidade de um bairro, uma 

vila ou uma localidade de pequeno porte. (...) Art. 25. A emissora do 

RadCom operará sem direito a proteção contra eventuais interferências 

causadas por estações de Serviços de Telecomunicações e de Radiodifusão 

regularmente instaladas. Art. 26. Caso uma emissora do RadCom provoque 

interferência indesejável nos demais Serviços regulares de 

Telecomunicações e de Radiodifusão, a ANATEL  determinará a interrupção 

do serviço da emissora de RadCom interferente, no prazo fixado em norma 

complementar, até a completa eliminação da causa da interferência. Art. 27. 

Caso uma emissora do RadCom provoque interferência prejudicial nos 

demais Serviços regulares de Telecomunicações e de Radiodifusão, a 

ANATEL determinará a imediata interrupção do seu funcionamento, até à 

completa eliminação da causa da interferência. (...) Art. 29. É vedada a 

formação de redes na execução do RadCom, excetuadas as situações de 

guerra, calamidade pública e epidemias, bem como as transmissões 

obrigatórias dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, definidas em 

lei.
23

 

                                                           
22

BRASIL. Decreto 2.615, de 3 de junho de 19978. Aprova o Regulamento do Serviço de Radiodifusão 

Comunitária - RadCom.  Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2615.htm>. Acesso em 2 de 

março de 2017. 
23

 Idem, decreto 2.615. 
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Mesmo com os limites determinados pela lei e com a lentidão dos processos de 

outorga, ganhava corpo a empolgação de integrantes dos movimentos pela democratização 

das comunicações e de representantes do meio acadêmico e das ONG’s – Organizações Não-

governamentais – ao notarem o papel exercido por dezenas de rádios comunitárias brasileiras 

na segunda metade dos anos 1990. A professora Cecília Peruzzo, da Universidade Metodista 

de São Paulo, contextualiza o quadro existente em 1998: 

A prática tem demonstrado que pequenas emissoras comunitárias têm 

conseguido índices altos de audiência e de aceitação pelas comunidades 

locais. Primeiro porque desenvolvem uma programação sintonizada com os 

interesses, cultura e problemáticas locais. Segundo porque têm revelado 

grande capacidade de inovar programas e linguagens, o que as diferenciam 

das FM’s tradicionais. Terceiro porque acabam revelando um grande 

potencial de atrair os anunciantes locais tanto pelo preço mais baixo das 

inserções, quanto pela possibilidade da alta segmentação de mercado, ou 

seja, atingem diretamente o público-alvo do anunciante local. Todavia, 

dinheiro não é tudo que interessa, não é o único motivo para a contestação às 

rádios comunitárias. Elas são portadoras de um conteúdo político que 

amedronta os três poderes constituídos. (PERUZZO, 1998b, p. 7) 

Foi um período de sucessivas vitórias para as rádios comunitárias. Em um município 

que até então não contava com emissoras locais, a Novos Rumos teria se tornado a segunda 

colocada em audiência no município de Queimados, conforme enquete informal realizada 

pelos integrantes da equipe de 1998 a 2000.
24

 

O dirigente da Bicuda Carlos Osório conta que em 1998 a emissora era chamada pelos 

ouvintes de "a mais comunitária da Zona Norte e Zona da Leopoldina"
25

 no Rio de Janeiro. 

Da Vila da Penha – primeiro bairro em que funcionaram os estúdios e transmissores – 

irradiava também para os bairros de Irajá, Penha Circular, Vila Kosmos, Vicente de Carvalho 

e Brás de Pina.  

  

1.5 – O potencial do rádio no século XXI 

 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 200626 informa que o 

aparelho receptor de rádio estava presente em 87,87% das residências brasileiras, ou seja, em 

                                                           
24

 Dizemos, “teria se tornado” e “segundo os integrantes da equipe”, porque não há um trabalho oficial de 

instituto de pesquisa sobre audiência da Rádio Novos Rumos, de 1998 a 2000. A pesquisa informal foi realizada 

por moradores do município. 
25

  OSÓRIO, Carlos - Rádio Bicuda FM. Entrevista concedida. Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 2017. 
26

  Dados coletados da Tabela 1954 - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - Ano: 2006. Os 

dados registram ainda que dos 54 milhões de domicílios particulares permanentes brasileiros, 48 milhões 

possuíam aparelhos de rádio em 2006. O rádio ficava em terceiro lugar como eletrodoméstico preferido 

nacionalmente. O líder era o fogão. Em segundo lugar, a televisão. Fonte: IBGE, 2006.  
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aproximadamente 48 milhões de lares, perdendo apenas para a televisão, que aparecia em 

93,02% dos domicílios. O rádio como meio de comunicação crescia, mas os dirigentes de 

veículos de empresas privadas temiam os novos concorrentes. 

O século XXI começou com um dilema: a pulverização do direito de comunicar. 

Surgiram as primeiras emissoras a veicular sua programação na Internet com qualidade de 

som. As experiências dos anos 1990 – inclusive na Rádio Favela, de Belo Horizonte – 

careciam de estabilidade no som via Internet.  

No limiar do novo século, veicular som de rádio na Internet significava mera repetição 

da grade de programação disponível em receptores tradicionais. Gradativamente, algumas 

emissoras começaram a pensar programas específicos para o meio digital. Surgiam as 

webradios, que rompem o conceito de instantaneidade, tão caro aos veículos audiovisuais. 

Com a webradio, o ouvinte/internauta pode sintonizar seu programa preferido em qualquer 

horário. Não conseguir outorgas de frequências em AM, FM ou ondas curtas já não era mais 

um impeditivo para transmitir programação radiofônica. 

Em sua tese de doutorado, a professora Nair Prata pesquisou – com metodologia 

qualitativa e tendo como objeto o rádio na internet – 30 emissoras de segmentos diferentes. 

Elas foram divididas em três grupos: hertzianas, hertzianas com presença na internet e 

emissoras com existência exclusiva na internet: as webradios. 

Nair Prata chamou de hertzianas as emissoras que utilizam poucos recursos de 

interatividade. O segundo grupo se refere às que transmitem pelas ondas hertzianas e, 

simultaneamente, têm ofertas de diferentes conteúdos na Internet. 

Para o terceiro grupo – as webradios – Nair Prata apontou uma série de possibilidades, 

na interação com o público e na disponibilidade de novos formatos e gêneros de programas. 

“Numa webradio prototípica, poderíamos encontrar os antigos gêneros hertzianos 

reconfigurados para o meio digital, mas também uma nova tessitura genérica e novas formas 

de interação” (PRATA, 2009, p. 211). A reportagem radiofônica na web pode ser apoiada 

com vídeos, fotografias dos participantes e do local do evento, textos e hipertextos com dados 

sobre o tema em questão e infográficos. Por meio de um serviço de busca, o ouvinte pode 

ampliar conhecimentos sobre o tema abordado. 

Nair Prata entende que até mesmo nas rádios comerciais brasileiras, com mais 

recursos financeiros para investir em tecnologia de ponta, o aproveitamento dos recursos 

disponíveis ainda é incipiente. Nas emissoras musicais, por exemplo, as webradios e sites de 

rádios hertzianas poderiam oferecer diferentes alternativas de interação. 
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Nos programas musicais, são muitas as novidades oferecidas pela webradio. 

O usuário passa a ter informações completas e detalhadas sobre a canção, 

seus autores e cantores a um simples clicar do mouse. Pode também ver um 

clipe da música, se desejar, ou imprimir a letra cifrada para tocar no violão. 

E, se o violão estiver desafinado, rapidamente o usuário encontra um 

afinador on-line, uma versão digitalizada do velho diapasão. As webradios 

também oferecem as listas das canções mais tocadas da programação e a 

opção do pedido de música via rede (PRATA, 2009, p. 213). 

A webradio também tem potencial para alterar as lógicas de produção e de interação 

nos programas jornalísticos, como em entrevistas e reportagens, permitindo recursos variados 

para o acesso aos conteúdos. 

Na entrevista, além de ouvir, o público pode também ver os participantes da interação 

e conferir virtualmente outras discussões sobre o mesmo assunto. Também pode, se desejar, 

buscar e conhecer as opiniões dos participantes em outros debates. Nas notícias de utilidade 

pública, os ouvintes podem visualizar, por exemplo, a fotografia de uma pessoa desaparecida, 

acompanhar o depoimento de alguém que pede doação de sangue ou checar, na tela e na 

versão impressa, as melhores opções diante de um desvio numa rodovia. 

Citando outras possibilidades de interação e de experiências amplas de navegação nos 

ambientes virtuais, Nair Prata reconhece que esses recursos ainda foram pouco explorados 

pela maioria das emissoras e que estamos diante de uma nova era. Uma nova etapa de 

transição das lógicas de produção e consumo do meio rádio. 

Esse novo rádio que se desenha na web nos permite afirmar que estamos 

diante, sem sombra de dúvidas, de um novo modelo de radiofonia. Nas 

faculdades de comunicação, a história do rádio é ensinada, até hoje, a partir 

de duas perspectivas: antes do advento da TV e depois do advento da TV. 

Com a chegada da internet e sua avassaladora presença na sociedade – e 

também na radiofonia – essa história precisa de mais uma categoria: o rádio 

depois do advento da web. A tecnologia proporcionou o primeiro corte, na 

década de 50 e o faz, novamente, neste início de século XXI. (PRATA, 

2009, p. 219) 

O professor e pesquisador Marcelo Kischinhevysk também estuda esse fenômeno, que 

batizou com o conceito de rádio expandido. Ele reconhece, porém, que essas potencialidades 

ainda foram pouco exploradas. 

Diversos estudos evidenciam que os grandes grupos de comunicação 

permanecem aferrados a antigos modelos de negócios e mantêm pouca ou 

nenhuma oferta de conteúdos exclusivos fora da antena. (...) O áudio é o 

recurso multimídia predominante, sobretudo nos sites de grandes emissoras, 

e raros são os exemplos de reportagens ou programas que não tenham ido ao 

ar previamente em ondas hertzianas. (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 128) 
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As rádios comunitárias hertzianas com transmissão na web e webradios comunitárias 

também podem funcionar como instrumentos de ruptura com o modelo concentrador dos 

meios de comunicação tradicionais através do uso dos novos recursos tecnológicos.  

No início do novo milênio, o monopólio das emissoras concedidas para operação em 

AM e FM sentia os primeiros sinais de perda de controle. A Internet e a telefonia móvel 

aumentavam exponencialmente as possibilidades de consumo de conteúdos em áudio por 

plataformas não-convencionais.  

Intensificava-se também a presença de programações em rede nas emissoras 

comerciais. Quanto mais focados em temas nacionais estiverem os conteúdos da grande 

mídia, mais se abrirá oportunidade de crescimento para o veículo capaz de oferecer alternativa 

de valorização do conteúdo local e de mediação das demandas locais. A jornalista e 

professora Sonia Aguiar, da Universidade Federal de Sergipe, alerta para o chamado 

fenômeno do “hiperlocal” nos Estados Unidos. Ou seja, a necessidade de a população contar 

com uma cobertura que trate da vizinhança, do próximo, das demandas dos bairros. 

Embora não haja consenso sobre o conceito de “hiperlocal”, o termo vem 

sendo atribuído – sobretudo nos Estados Unidos – ao jornalismo local levado 

à sua mínima escala de espaço e tempo: o aqui e agora de audiência 

atomizada em indivíduos altamente conectados às tecnologias de informação 

e localização, como as mídias digitais móveis (celular e tablets dotados de 

GPS). O termo aparece pela primeira vez em março de 1991, em um artigo 

publicado pelo Washington Post, no qual o executivo de mídia John Hills 

identifica como “hiperlocal” a tendência de os canais de TV a cabo 

complementarem sua programação jornalística com noticiários menores, 

especificamente dirigidos aos telespectadores dos subúrbios de uma cidade. 

(AGUIAR, 2016, p. 72) 

As rádios comunitárias poderiam levar em conta esse fenômeno se tivessem estrutura 

mínima necessária para dar conta da cobertura ao vivo das pautas das ruas. Sair das ruas – ou 

seja, não usar mais a rede de correspondentes locais via celular – pode ter sido um dos 

maiores equívocos dessas emissoras no novo milênio. 

A relevância do conteúdo hiperlocal é avaliada pela sua possibilidade de 

satisfazer pessoas ou entidades localizadas em pontos bem definidos, 

geralmente na escala de uma rua, de um quarteirão, de uma vizinhança, de 

um condomínio ou de um bairro, e no menor tempo possível. Nesse sentido, 

assemelha-se ao rádio allnews com equipe volante. Eventualmente, o âmbito 

da cobertura pode ter como referência uma pequena cidade. Alguns sites nos 

EUA concentram-se em tópicos ultraespecializados, que interessam 

restritamente a pessoas situadas em dado local (sejam residentes ou estejam 

apenas de passagem). (AGUIAR, 2016, p. 73) 

Em 2001 a professora da Universidade de Brasília Nélia Del Bianco antecipava as 

mudanças que marcariam um novo cenário de oportunidades para a democratização do acesso 
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ao rádio e a outros meios de comunicação a partir do crescimento da Internet. A ampliação da 

oferta de ferramentas de interatividade e, portanto, de protagonismo dos ouvintes seria uma 

dessas possibilidades. 

A transformação do sinal de transmissão em bits (informação numérica) é o 

futuro do rádio e da grande maioria dos meios de comunicação massivos. 

Uma consequência da revolução tecnológica da informática que permite a 

digitalização dos mais diversos tipos de informação (voz, dados, som, texto, 

fotos e imagens. É uma inovação que, em breve, irá favorecer a 

convergência entre as telecomunicações, os meios de comunicação de massa 

e a informática, dando origem a um novo sistema de comunicação 

identificado pelo seu alcance global, pela interatividade e pela integração de 

todos os meios em uma rede. E a integração do rádio a esse cenário será 

inevitável, considerando o caráter avassalador das mudanças. (DEL 

BIANCO, 2001, p.27) 

A primeira década do Século XXI oferece, portanto, uma chance de crescimento às 

rádios locais. Porém, os problemas internos da Novos Rumos e da Bicuda dificultam a criação 

de estratégia concentrada para a radiodifusão comunitária no novo milênio.  

Em que medida as rádios Bicuda e Novos Rumos adaptaram a linguagem e o conteúdo 

de seus programas a esses novos tempos interativos em que o ouvinte se torna comunicador?  

Criaram sites atualizados e aplicativos na telefonia móvel e souberam pôr em prática as 

potencialidades citadas por Nélia Del Bianco, Marcelo Kischinhevsky e Nair Prata? As 

respostas para estas interrogações são buscadas pela presente pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 - Objetivos e fundamentação teórica  

 

Não era o público que esperava o rádio, mas o rádio que esperava o público; 

e para caracterizar com mais exatidão ainda a situação da radiodifusão, 

digamos que não era a matéria-prima que, em virtude de uma necessidade 

pública, esperava métodos de fabricação, mas que são os métodos de 

fabricação que andam procurando, angustiados, uma matéria-prima. 

(BRECHT, 1984)
27

 

 

Da preocupação de Brecht, na primeira metade do século passado, às emissoras 

comunitárias do novo milênio, o rádio procura sempre um público para chamar de seu.  Mas 

como fazer uma emissora se tornar interessante na abordagem dos interesses da população?  

Na comunitária, os ouvintes são (ou devem ser) integrantes da equipe. São “falantes” e 

“participantes” nos projetos democráticos e não apenas ouvintes.  

A emissora comunitária é, em primeiro lugar, um projeto de rádio.  Deve ser pensada a 

partir das lógicas discursivas do meio e da linguagem radiofônica adequada para atrair esse 

público. A preocupação de tornar interessantes os programas de rádio constitui o ponto de 

partida para definirmos os objetivos e a metodologia da pesquisa. 

Para José Ignacio Vigil, a etapa decisiva do trabalho de uma emissora educativa, 

popular ou comunitária é tornar interessantes as mensagens veiculadas para que possa atrair o 

maior número possível dos chamados receptores. 

Não basta ir ao ar se não temos ouvintes, se os possíveis receptores não têm 

vontade de ouvir o que dizemos. Quantos programas chamados educativos 

foram feitos com a melhor boa vontade e com os piores resultados? Se gasta 

dinheiro, contratam locutores, produtores e diretores, mas esquecem de 

perguntar ao público, para o qual supostamente é dirigido, se realmente está 

interessado e gosta do programa. (VIGIL, 1997, p. 57) 

Vigil relata o que seria a costumeira reação da maioria dos líderes de movimentos 

sociais e educadores populares latino-americanos que produzem programas de rádio quando 

lhes perguntam sobre atratividade e audiência dos formatos que apresentam. 

“É que eles têm que gostar”, argumentam educadores impacientes e os 

ideólogos recalcitrantes. “Tem que interessar porque nesse programa nós os 

ensinamos como devem se organizar, para reivindicar seus direitos e se 

libertarem da exploração em que vivem. E ensinamos até como vacinar seus 

filhos e a forma correta de lavar as mãos” (...) E como “tem que interessar”, 

fazemos uma acrobacia mental e nos convencemos que, de fato, o programa 

interessa aos ouvintes e eles sintonizam muito a emissora. (VIGIL, 1997, p. 

57-58) 

                                                           
27

 Extraído de BRECHT, B. La teoría de la radio. In: El compromisso en literatura y arte.Barcelona: 

Península, 1984. 
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Se tomarmos como base a maioria dos programas radiofônicos produzidos por 

movimentos sociais em rádios comunitárias e em horários arrendados em emissoras 

comerciais, podemos afirmar que a premissa do “tem que gostar porque é socialmente válido” 

não tem retorno eficaz. A crise existencial das rádios comunitárias, por exemplo, tende a ser 

também uma crise de atratividade. Uma carência de público para chamar de seu. Essa 

dissonância entre o público desejado e o público alcançado é o ponto de partida dos objetivos 

da presente pesquisa. 

 

 2.1 – Objetivos gerais e específicos 

 

Com ênfase na linguagem radiofônica, na programação e no jornalismo local, a 

pesquisa tem como objetivo geral analisar os fenômenos que provocaram a queda de 

audiência e, consequentemente, a perda de representatividade social dessas emissoras em seus 

territórios.  

Os objetivos específicos são: 

1. Desenvolver uma reflexão sobre o potencial dessas rádios para a recuperação do 

papel de mediação e protagonismo nas regiões alcançadas, visto que em estações comerciais e 

públicas a articulação entre os afetos dos ouvintes e seus desejos de protagonismo via redes 

sociais e aplicativos de celular funciona recorrentemente. 

2. Observar a linguagem e os conteúdos com os quais as duas emissoras almejam 

conquistar os afetos, a confiança e a participação dos ouvintes. 

3. Consolidar uma análise comparativa entre os cenários das emissoras para identificar 

os possíveis fenômenos comuns ao atual panorama dessas experiências de mediação cidadã e 

quais situações teriam relação com características de cada cidade ou de cada modelo de 

programação. 

4. Observar o processo de tomada de decisões sobre planejamento da grade de 

programação, linha editorial, relacionamento com o poder público, critérios para participação 

dos ouvintes, venda de espaço publicitário e/ou aluguel do horário e qualificação das equipes.   

5. Avaliar a representatividade e a independência das emissoras na relação com os 

movimentos sociais, com as empresas públicas e privadas, com as câmaras municipais, 

subprefeituras e prefeituras de cada município alcançado por seus transmissores.  
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2.2 – Problema da pesquisa e as hipóteses 

 

O que aconteceu com aquelas rádios comunitárias que, nos anos 1990, se 

transformaram em símbolos dos movimentos populares nas regiões em que atuam?  

Começamos o trabalho de campo, a audição de 40 horas de programas de rádio e a 

pesquisa bibliográfica e documental levando em conta três hipóteses para os motivos dessa 

diminuição da relevância das emissoras na relação com seus ouvintes:  

Hipótese 1: Inadequação da linguagem e dos diferentes conteúdos e formatos das 

produções como consequência de equívocos na gestão dos programas, das grades de 

programação e das coberturas jornalísticas locais. Esse cenário, se confirmado, pode ter 

relação com dificuldades para implementar uma permanente política de capacitação e 

retenção de participantes preparados para as funções de coordenador(a) de programação, 

coordenador(a) de jornalismo, produtores, apresentadores, repórteres comunitários, etc. 

Hipótese 2: Dificuldades na atualização e requalificação dos integrantes da equipe 

para o uso das novas tecnologias e suas potencialidades interativas. As emissoras teriam 

perdido espaço para outros recursos tecnológicos de protagonismo do público tais como 

WhatsApp, Facebook, blogs. Os ativistas das duas rádios não teriam conseguido transformá-

las em pontos de convergência desses conteúdos, como fazem emissoras comerciais, 

principalmente no incentivo ao ouvinte para enviar notícias, comentários, denúncias e fotos 

para os sites das empresas de comunicação. Não explorar plenamente o potencial interativo do 

rádio pode ter contribuído para distanciar o público da essência desse meio de comunicação. 

As primeiras emissoras do Brasil e do mundo nasceram com fortes características 

colaborativas e interativas. Dos colecionadores de frequências dos anos 1920 aos ouvintes-

repórteres atuais, o que mudou foram as formas de participação, mas a vocação interativa é 

característica do meio em diferentes épocas e continentes.  

Hipótese 3: Perda dos sentidos das emissoras como espaços aglutinadores e de 

animação dos movimentos sociais de suas localidades. Novos Rumos e Bicuda nasceram de 

mobilizações comunitárias e têm, nos últimos 16 anos, dificuldade em lidar com cenários de 

refluxo das mobilizações sociais. 

 

 2.3 – Percurso metodológico 
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Os primeiros 11 meses de investigação foram dedicados a estabelecer formas de 

conciliar o método de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. As entrevistas foram 

semiestruturadas, para que os entrevistados tivessem espaço para expor temáticas e aspectos 

não previstos no questionário. O objeto da pesquisa – as duas emissoras comunitárias – 

interage de forma dinâmica com diferentes abordagens e na relação com os ouvintes durante 

as transmissões.  

Além de realizar as entrevistas, o pesquisador adotou o papel de observador 

participante, acompanhando atividades das duas emissoras, com foco nos processos de gestão 

de programação e de produção dos conteúdos.  

Foram acompanhadas as programações das duas emissoras, via Internet, em todas as 

faixas horárias. Foram ouvidas 40 horas de programas em diferentes horários, entre o segundo 

semestre de 2016 e o primeiro semestre de 2018: 20 horas da Rádio Bicuda e 20 horas da 

Rádio Novos Rumos. Em média, cada programa ouvido tinha duas horas de duração. 

Outros recursos utilizados foram as pesquisas bibliográfica e documental. Buscamos 

documentos no sentido amplo do termo, ou seja: exemplares de jornais locais com 

reportagens sobre as emissoras, matérias publicadas na Internet, arquivos de áudio, fotos e 

documentos legais. 

 

 2.4 – Fundamentação teórica 

 

As possíveis razões para o declínio na vigência e no impacto das chamadas rádios 

comunitárias e populares são comparadas com diagnósticos de pesquisadores latino-

americanos, principalmente a partir do trabalho de Geerts e Van Oeyen (2001).  

Os pesquisadores da Associação Latino-americana de Educação Radiofônica (ALER) 

identificaram, no início dos anos 2000, queda gradativa de audiência e relevância de 

emissoras com este perfil. Concluíram que a maioria das rádios comunitárias e populares 

(vinculadas aos movimentos sociais) da América Latina perdeu espaço na competição com os 

meios de comunicação comerciais.  

Para Geerts e Van Oeyen, as emissoras comunitárias viveram um fenômeno de 

redução gradual da presença no cotidiano dos ouvintes, na relação com as demandas das ruas 

e dos bairros. Essas emissoras teriam vivenciado o que se pode chamar de "fuga para dentro 

dos estúdios" e abandonado o contato com as ruas. Este processo de reclusão editorial levou 
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as rádios populares e comunitárias, gradativamente, ao distanciamento na relação com o 

público-alvo e à perda de representatividade.   

O papel do rádio nos processos de mediação na América Latina e os conceitos de 

comunicação massiva e popular partem da contribuição de Jesus Martin-Barbero (2009). O 

pesquisador espanhol, radicado na Colômbia, propõe um novo mapa de mediações, das novas 

complexidades nas relações constitutivas entre comunicação, cultura e política. O modelo será 

considerado balizador para a análise das linhas de força – lógicas de produção, matrizes 

culturais, competências de recepção, formatos industriais – que atuam na competição entre as 

rádios comunitárias e a mídia tradicional e, especialmente, na disputa de narrativas em 

Queimados e Vaz Lobo. 

A hipótese 3 desta pesquisa, perda dos sentidos das emissoras como espaços 

aglutinadores e de animação dos movimentos sociais de suas localidades, será analisada a 

partir das reflexões da pesquisadora Cicilia Peruzzo.  

Quando havia grandes bandeiras políticas na agenda de suas comunidades, as rádios 

Bicuda e Novos Rumos conseguiam maior repercussão e impacto público. Nessa hipótese, as 

emissoras não teriam sabido lidar, portanto, com o refluxo dos movimentos sociais.  

Peruzzo observa que processos de comunicação comunitária costumam ser dinâmicos 

e às vezes retrocedem na participação popular e, consequentemente, na democratização. Esses 

processos sofrem permanente influência de fatores sociais, políticos, econômicos e históricos, 

principalmente na abordagem de diferentes modalidades de participação – com limites 

maiores ou menores de interação – e na abordagem do que é chamado por ela de "rádio 

participativa no âmbito dos movimentos sociais" (PERUZZO, 2007, p.153). 

Ainda sobre os períodos de baixa mobilização política, esta pesquisa leva em conta as 

ponderações de Manuel Castells, para quem os movimentos sociais possuem distintas nuances 

em suas composições de força. Embora existam objetivos comuns prioritários, o consenso 

garante a união e coesão do grupo. Alianças podem formar-se para pleitear uma causa que se 

apresenta como consequência de interesses distintos, assim como questões paralelas podem 

gerar novas segmentações. Quando a causa consensual perde força, há um movimento de 

desmobilização do grupo e recomposição de forças em novas composições e alianças 

(CASTELLS, 2013, p. 27 a 29).   

As duas emissoras analisadas perderam a capacidade de mobilização dos anos 1990 

não apenas pelo refluxo nos movimentos sociais locais, mas também porque o conteúdo de 

suas programações não conseguiu propor, com linguagem acessível e atrativa, pautas e 



49 
 

 
 

agendas de temas capazes de mobilizar os moradores de Queimados e Vaz Lobo que 

reanimassem a interatividade aparentemente perdida.  

Precisariam então recuperar seus papéis como pontos de encontro do debate público, 

através do uso adequado da linguagem radiofônica, de estratégias coerentes para a grade de 

programação, de uma cobertura jornalística que torne relevantes – para os moradores das 

localidades alcançadas pelos sinais das emissoras – as reportagens e entrevistas veiculadas. As 

reflexões de Mario Kaplún (2017), José Ignacio López Vigil (1997) e Eduardo Meditsch 

(2000) compõem as bases da análise desses desafios das duas emissoras.     

Kaplún afirma que muitos militantes políticos, líderes religiosos e educadores tratam o 

rádio como mero instrumento para difundir ideias, sem levar em conta as especificidades de 

linguagem. 

O rádio é visto como um veículo para difundir uma mensagem (educacional, 

política, científica, religiosa, etc.), um veículo dócil e submisso, que se limita 

a espalhar a palavra à distância e disseminar informações. Para o educador, é 

uma grande sala de aula; para o padre, um imenso templo; para o político, 

uma enorme praça pública. Em todos os casos, o que importa é o que você 

quer comunicar. O meio é considerado apenas isso – um meio, um canal 

transmissor. (KAPLÚN, 2017, p. 49) 

Esse procedimento configura o que poderíamos chamar de “rádio panfleto”. Um tipo 

de emissora que fala apenas para militantes. Como afirma José Ignacio López Vigil em 

palestras para emissoras comunitárias, movimentos sociais muitas vezes fazem projetos de 

rádio para “praticar o chato esporte de convencer os já convencidos”
28

. Kaplún alerta que a 

adequação no uso da linguagem consiste em passo decisivo para escapar da armadilha de 

querer apenas usar o meio para difundir conteúdo.  

Como em todo meio de comunicação, no rádio não basta apenas ter uma 

mensagem, por mais valiosa e verdadeira que seja, e se propor a disseminá-

la. Quem usa o microfone radiofônico sem maior reflexão nem preparação, 

impelido somente pelo desejo de “chegar ao público”, corre o risco de atingir 

apenas uns poucos. Não é suficiente, então, determinar o que queremos 

dizer: temos que saber como dizê-lo através do rádio para sermos escutados, 

atendidos e entendidos. (KAPLÚN, 2017, p. 49) 

 Para dialogar com o “temos que saber como dizê-lo”, presente no alerta de Kaplún, ou 

seja, para a análise das técnicas pelas quais a linguagem do rádio pode gerar atratividade, cabe 

observar o conceito de “afetos radiofônicos” ou "sensibilidade à flor do ouvido", de José 

                                                           
28

 O radialista e professor cubano José Ignacio López Vigil se referiu ao “chato esporte de convencer os já 

convencidos” em sua palestra, no dia 26 de agosto de 1992, no V Encontro Internacional da Amarc – Associação 

Mundial de Rádios Comunitárias. Vigil abordou, entre outros assuntos, a forma “hermética e cansativa” com a 

qual alguns programas de rádio produzidos por sindicatos e movimentos populares tratavam a linguagem do 

rádio. O evento foi realizado no estado de Morelos, México. A palestra de José Ignacio teve como tema “A Nova 

Cara de Nossas Rádios nesses Tempos Neoliberais”.  
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Ignacio López Vigil (1997, p. 36-37). Para o pesquisador cubano, o grau de eficácia da 

linguagem radiofônica depende da capacidade de gerar afetos, especialmente após a 

popularização do transistor, no início dos anos 1960, com a fabricação e venda em larga 

escala de aparelhos de rádio portáteis. 

Cada pessoa passou a ouvir rádio individualmente. Se mudou o modo de 

escutar, deve também ser modificado o modo da falar no rádio. Os locutores 

que gritam e vociferem já não combinam com o modelo pós-transistor. Aqui 

vale a redundância: temos que falar ao ouvido do ouvinte. Ser íntimo dele. 

Para isso, devemos empregar um tom coloquial, afetivo. A clareza não vem 

tanto das palavras empregadas. Vem mais da maneira de dizê-las (...) A 

temperatura da comunicação se joga, basicamente, nas tonalidades da voz. 

(VIGIL, 1997, p. 37) 

A linguagem radiofônica dos afetos não se confunde com sensacionalismo. Para Vigil, 

o afeto não deve ser usado para manipular ouvintes, como costuma fazer comunicadores de 

emissoras comerciais. O roteirista destaca que muitas rádios populares e comunitárias 

perderam o sensacional por medo do sensacionalismo. Ou seja, perderam oportunidades de 

produzir sensações (VIGIL, 1997). 

Quando falamos de linguagem afetiva, não nos limitamos ao amoroso. Afeto 

e emoção são, ao mesmo tempo, a dor e a ternura.  A esperança e a angústia. 

Os sentimentos heroicos e a melancolia. Se nosso programa de rádio faz rir 

ou chorar, vai por bom caminho. Se provoca fúria (não porque o programa é 

ruim), também vale. Porém, se não move nem comove, se deixa frio ao 

ouvinte, não é radiofônico. Falar por rádio é emocionar. Se não, a mensagem 

não chega, não impacta. Em rádio, o afetivo é o efetivo. (VIGIL, 1997, p. 

37) 

As avaliações sobre os critérios e limites para a produção de um jornalismo 

radiofônico comunitário que atue de forma contra-hegemônica levam em conta as reflexões 

de Eduardo Meditsch (2000), que analisa os fatores que interferem na qualidade dos 

noticiários em emissoras privadas, estatais ou comunitárias. 

O jornalismo em geral e o radiojornalismo em particular não transmitem 

simplesmente a realidade, antes criam uma representação sobre ela. Nessa 

representação, manifestam-se não apenas a realidade referencial, como 

também a subjetividade de seus produtores e a intersubjetividade de sua 

inserção social. Idiossincrasias pessoais, valores e saberes profissionais, 

constrangimentos e orientações organizacionais, fixações espaço-temporais 

rotinizadas, condicionamentos técnicos e tecnológicos, injunções 

econômicas e políticas e determinações históricas e culturais estabelecem as 

possibilidades e os limites da abordagem da realidade operada pelo rádio 

informativo. (MEDITSCH, 2000, p. 242) 

Outro critério para nossa análise sobre a cobertura jornalística das emissoras 

comunitárias diz respeito à dependência que muitas delas têm das fontes noticiosas 

tradicionais. Essas fontes são portadoras do que Meditsch chama de conteúdos dos “centros 
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geográficos e políticos com mais poder de difundir informações”: portais de notícias, jornais 

impressos, agências informativas e emissoras de rádio e TV comerciais. Meditsch alerta para 

a relação direta entre menor orçamento e dependência da mídia convencional. 

A dependência em relação aos centros geográficos e políticos é tanto maior 

quanto mais limitado for o orçamento e a estrutura do rádio. Uma emissora 

com poucos repórteres vai concentrá-los nos locais habituais pelas 

possibilidades de produzirem notícias em maior quantidade, enquanto uma 

rádio com grande estrutura poderá apurar informações por iniciativa própria, 

fora do circuito das fontes oficiais. Assim, quanto menor o orçamento maior 

será o peso da rotina de produção sobre o conteúdo dos noticiários. 

(MEDITSCH, 2000, p. 97) 

Publicado em 2000, o livro de Meditsch se atém a seu tempo. Não teria como 

considerar o crescimento avassalador da Internet, especialmente no uso das redes sociais, e a 

popularização da telefonia móvel nos últimos 18 anos. Na época, não passaria de vaticínio 

dimensionar o potencial das ferramentas digitais para a difusão de conteúdo informativo das 

mídias alternativas e comunitárias.   

Os fenômenos articulados – da telefonia e da Internet – se contrapõem ao uso rotineiro 

das fontes tradicionais, aqui entendidas como as grandes empresas de comunicação, pelas 

rádios comunitárias na busca de informações que privilegiem outras vozes, para além das 

habituais. 

Apesar da evolução tecnológica, a lógica da difusão da maioria das notícias a partir 

dos centros de poder político e geográfico ainda estaria vigente nas rádios comunitárias 

Bicuda e Novos Rumos Esse modelo estaria praticamente inalterado, mesmo com as variadas 

ferramentas para a produção própria de notícias, inclusive para a veiculação de conteúdo ao 

vivo, via celular. 

Para a análise do uso, pelas duas emissoras, dos recursos tecnológicos disponíveis 

desse novo cenário, que se consolidou a partir do final dos anos 1990 e que amplia as 

possibilidades da produção, reportagens e veiculação em múltiplas plataformas de conteúdos 

em áudio, teremos como referência o conceito de rádio expandido, apresentado pelo professor 

Marcelo Kischinhevsky. 

O rádio é hoje um meio de comunicação expandido, que extrapola às 

transmissões em ondas hertzianas e transborda para as mídias sociais, o 

celular, a TV por assinatura, sites de jornais, portais de música. A escuta se 

dá em frequência modulada (FM), ondas médias (AM), curtas e tropicais, 

mas também em telefones celulares, tocadores multimídia, computadores, 

notebooks, tablets; pode ocorrer ao vivo (no dial ou via streaming) ou sob 

demanda (podcasting ou através da busca em arquivos ou diretórios). 

(KISCHINHEVSKY, 2016, p. 13-14) 
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Kischinhevsky afirma que o “rádio expandido” muda também na forma de ouvir e de 

produzir conteúdo para o meio de comunicação. As interfaces entre o velho aparelho portátil 

de rádio, a Internet e o celular consolidam esse novo cenário.   

Se o transistor já havia deslocado o rádio da sala de estar, empurrando-o para 

o quarto, a cozinha e as ruas, agora o rádio a pilha tem novos companheiros, 

que permitem não apenas a escuta em múltiplos ambientes e temporalidades, 

mas também a produção, a edição, e a veiculação de áudios com agilidade 

crescente e muitas vezes, sem fronteira. (KISCHINHEVSKY, 2016, p 14) 

Logo, perder essas oportunidades de disputa em diferentes plataformas na construção 

de alternativas contra-hegemônicas de comunicação seria, de certa forma, perder o chamado 

trem da história.  
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CAPÍTULO 3 – Os cinco idiomas da linguagem radiofônica 

 

A questão de como se pode utilizar a arte para o rádio e como se pode 

utilizar o rádio para a arte tem que se subordinar sempre à questão de como 

se pode utilizar a arte e o rádio em geral. (BRECHT, 1984)
29

 

Este capítulo concentra-se na análise da linguagem radiofônica – ou a “arte de fazer 

rádio” – e seus desdobramentos como principal base da análise de eficácia do projeto contra-

hegemônicoda Novos Rumos FM e da Bicuda FM. Para tal, se faz necessário destacar com 

que parâmetros abordaremos a linguagem do meio rádio em nosso estudo. 

Se entendemos linguagem radiofônica como um conjunto articulado de sons e 

silêncios, podemos afirmar que essa combinação capaz de nos transportar para diferentes 

paisagens sonoras
30

 mostra-se eficiente para ativar os cinco sentidos (visão, audição, tato, 

olfato e paladar) quando utiliza eficientemente dois ou mais dos chamados “cinco idiomas” do 

rádio: a palavra falada, a música, as trilhas anímicas instrumentais, os efeitos sonoros e o 

silêncio (pausas). 

 

3.1 – Ingredientes e afetos 

 

O radialista e pesquisador cubano José Ignácio López Vigil afirma que o rádio passou 

a ser o meio dos afetos e da sensibilidade à flor do ouvido, após a popularização do transistor. 

Vigil dá especial destaque à linguagem como fator decisivo para a prática eficiente no meio 

rádio. 

A linguagem radiofônica é inevitavelmente descritiva, narrativa e sensual. 

Esse mesmo livro que escrevo sobre rádio não pode ser transmitido pelo 

rádio. A leitura aborrecerá os ouvintes. (...) Certamente, quando falamos de 

sensualidade nos referimos ao emprego de palavras e expressões que se 

dirijam aos sentidos, que os estimulem. Em rádio, não somente se trata de 

fazer ver aos cegos, mas também fazer cheirar sem nariz, acariciar sem mãos 

e saborear à distância. (...) Quando esses ingredientes – efeitos sonoros, 

músicas e palavras – se misturam, não tem atenção que escape nem orador 

que seja mais persuasivo. (VIGIL, 1997, p. 41-42) 

Logo, a articulação alternada e coerente dos recursos definidos aqui como “os cinco 

idiomas do rádio” tem potencial para transformar uma emissora e/ou um programa 

                                                           
29

Extraído de BRECHT, B. La teoría de la radio. In: El compromisso en literatura y arte.Barcelona: 

Península, 1984. 
30

 O conceito de “paisagem sonora” (soundscape) foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores liderados 

pelo canadense Murray Schaffer, da Universidade Simon Fraser, que em 1969 começou a investigar o ambiente 

acústico e seus efeitos no homem. 
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radiofônico em projetos atrativos, capazes de ativar uma relação de afeto, de confiança e, 

consequentemente, de permanência na relação entre comunicadores e ouvintes. 

Atualmente, essa relação de confiança é percebida pelas direções das rádios 

comerciais como tão ou mais importante que os números absolutos de audiência. Não por 

acaso, um dos indicadores mais valorizados pelos dirigentes dos meios eletrônicos privados 

de comunicação, nos resultados dos trabalhos de institutos de pesquisa, é o “tempo médio” 

diário que o ouvinte dedica aos programas ou a programação.  

Em Estratégias Sensíveis (2006), Muniz Sodré afirma que a produção (ou formação) 

de sentidos não é algo que deva ser entendido como apenas na ordem da razão e dos 

argumentos. Para Sodré, o sentido passa pelos “poderosos dispositivos do afeto” chamados 

por ele de estratégias sensíveis. 

Uma linguagem ou um discurso, como se sabe, não se reduz à função de 

transmissão de conteúdos referenciais. Na relação comunicativa, além da 

informação veiculada pelo enunciado, portanto, além do que se dá a 

conhecer, há o que se dá a reconhecer como relação entre duas 

subjetividades, entre os interlocutores. (...) Quem é, para mim, este outro 

com quem falo vice-versa? Esta é a situação enunciativa, da qual não dão 

conta por inteiro a racionalidade linguística, nem as mais lógicas 

argumentativas da comunicação. (...) Muito antes de se inscrever numa 

teoria (estética, psicologia, etc.), a dimensão do sensível implica uma 

estratégia de aproximação das diferenças. (SODRÉ, 2006, p. 10) 

O que se convencionou chamar de carisma do(a) comunicador(a) tem muito a ver com 

a percepção de que, ao apresentar um programa, ele(ela) está a falar diretamente para cada 

ouvinte. Muitos integrantes do que se convencionou chamar de receptor, sem que estejam no 

ar, chegam a dar “boa tarde” ou “bom dia”, respondendo ao estímulo do(a) apresentador(a). É 

a sensação de reconhecimento mútuo – apresentador e ouvinte – de seus desejos e 

subjetividades. Uma relação de intimidade e confiança. 

Nessa relação de cumplicidade, uma voz falando sozinha no rádio por mais de três 

minutos – sem vinhetas, sem trilha musical, nem diálogo – dispersa o ouvinte. Desde a 

chamada “era do transistor”, no final dos anos 1950, ele raramente acompanha o aparelho 

receptor de forma estática e coletiva.  

A partir do uso majoritariamente individual do meio rádio, cada ouvinte com seu fone 

de ouvido, o público passou a associar a escuta do meio a suas atividades cotidianas: escuta 

enquanto dirige, trabalha, namora, faz o almoço, etc. Para conquistar esse ouvinte que tem 

atenção dividida, é fundamental que a linguagem radiofônica mexa com os “afetos”, como 

sugere Vigil (1997, p 36-37). 
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Walter Alves (1994) propõe uma mudança de atitude dos apresentadores de rádio para 

que “esqueçam” que estão falando para muitos ao mesmo tempo e se relacionem 

individualmente e intimamente com cada amigo ouvinte. Alves acredita também que a 

linguagem radiofônica eficiente tem muito a ver com “entender as necessidades do ouvinte”.  

Ao falar por rádio, você tem que pensar que dirige a palavra a cada pessoa 

individualmente, não a milhões. O locutor deve usar o microfone como se 

dirigisse a um único ouvinte. Isso nos fará sentir mais seguros de nós 

mesmos, menos nervosos e permitirá que a apresentação seja informal, 

pessoal, não-solene, visto que a demasiada seriedade e solenidade podem 

tirar a atração do programa. (...) Sempre devemos imaginar o que nosso 

ouvinte quer acompanhar.  O que ele perguntaria?  O que estaria esperando? 

Partindo disso, formatamos a informação. Temos que partir do princípio de 

que o ouvinte não sabe tudo. (ALVES, 1994, p. 36) 

A locução em estilo de conversa com um amigo, a combinação adequada das músicas 

(estilos musicais: samba, MPB, rock, funk) em sintonia com o público prioritário buscado, os 

efeitos sonoros – os que imitam os sons da natureza (vento, chuva, corrente de água) e os que 

servem para chamar a atenção (efeito eletrônico para marcar o tempo de jogo em uma 

narração de futebol, por exemplo) –, os silêncios (as pausas, por exemplo, como recurso de 

dramaticidade nas locuções) e as trilhas instrumentais anímicas (fundos musicais para giros de 

notícias, para indicar suspense em radiodramas) devem funcionar de forma articulada, como 

ingredientes de uma “cozinha eletrônica”, com sugere Walter Alves. 

Podemos, isso sim, descrever a cozinha e os ingredientes que um cozinheiro 

radiofônico tem a sua disposição e, dessa forma, dar alguns conselhos de 

como utilizá-los. Na cozinha, passaremos pelo estúdio, a mesa de áudio, o 

roteiro, os protagonistas... Encontraremos a música, os efeitos, a palavra, o 

silêncio, a mediação de um programa e muitas coisas mais. (ALVES, 1994, 

p. 11) 

 Essa cozinha eletrônica prepara não somente a personalidade – formato e conteúdo – 

dos programas radiofônicos, mas também a “cara” da emissora. A seguir, abordaremos o jeito 

de ser de uma rádio, que parafraseando a cozinha eletrônica de Walter Alves podemos chamar 

de tempero. 

 

3.2 – Identificação sonora 

 

As articulações entre a voz, as músicas mais veiculadas, as vinhetas, as trilhas 

instrumentais anímicas e as pausas contribuem para a identificação sonora da emissora porque 

trazem sons e silêncios muitas vezes só encontrados naquela sintonia. O ouvinte sabe que 

sintonizou sua emissora preferida ao reconhecer imediatamente essa espécie de personalidade 
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(ou identidade) sonora, independentemente de o locutor anunciar ou não o nome da rádio nos 

primeiros minutos de audição. 

O uso da sonoplastia, especialmente dos efeitos sonoros e das trilhas (músicas de 

fundo) ocorre de forma aleatória na maioria dos programas de emissoras comunitárias do 

Brasil. Não seria diferente na Novos Rumos e na Bicuda, como será avaliado nos capítulos 5 e 

6. Entende-se por aleatório o uso que não está em sintonia com os objetivos e o formato 

proposto de cada programa radiofônico. 

As trilhas instrumentais podem gerar efeitos contrários aos desejados pelo roteirista se 

não cumprirem o papel de parte integrante de uma orquestra voltada para o fortalecimento da 

personalidade sonora. Não se trata, portanto, de veicular aleatoriamente um efeito sonoro, 

pausa ou trilhas instrumentais para animar o ouvinte. É preciso que estes ingredientes 

integrem uma estratégia conjunta para ganhar sentido na linguagem radiofônica. 

Mario Kaplún (2017) alerta para o risco do uso abusivo e aleatório dos idiomas que 

compõem a linguagem radiofônica, especialmente no uso das trilhas. Essas práticas seguem 

presentes na maioria das emissoras brasileiras, poluídas pelo excesso de cortinas musicais. 

A cada tantos parágrafos a conversa é cortada, dando lugar a alguns 

compassos de uma música qualquer: uma cortina geralmente aleatória, sem 

nenhuma relação com o assunto da conversa e, pior, repetida 

mecanicamente. Sempre a mesma. Acredita-se que, assim, se ameniza a fala 

e se dinamiza e dissimula a monotonia do monólogo. Usada dessa forma 

mecânica e rotineira, a música não expressa nada, não acrescenta qualquer 

valor para a emissão, não a acompanha nem a enriquece, mas torna-se um 

enxerto estranho. Ao invés de entreter, aborrece e distrai o fio da exposição. 

(KAPLUN, 2017, pag. 169) 

 

3.3 – O “bug” radiofônico do milênio 

 

A combinação dos cinco idiomas que formam a linguagem radiofônica deve levar em 

conta também os estímulos à interatividade, característica que faz parte da essência do meio 

rádio e que se tornou ainda mais forte na relação do meio com a internet. 

Eduardo Meditsch (1999) observa que, já na década de 1990, a explosão da Internet e 

a popularização do uso dos controles remotos fizeram surgir o conceito de “navegação” para 

dar conta do que seria "uma nova forma de fruição dos produtos culturais, caracterizada pela 

interatividade e marcada pelo zapping permanente" em uma grande oferta de conteúdo. 

Meditsch descreve a curiosa relação dos ouvintes colecionadores com as emissoras dos 

Estados Unidos nos anos 20, a primeira década do meio rádio: 
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Pode-se dizer até que essa nova forma de fruição da cultura é uma 

característica da era eletrônica. O que pouca gente sabe é que ela surgiu há 

mais de 70 anos, de uma forma natural, com as primeiras emissoras de rádio. 

Schiffer (1991), que estudou o rádio na perspectiva do arqueólogo, registra 

que essa era a forma dominante de ouvi-lo, na década de 20, nos Estados 

Unidos. Como ocorre hoje com as páginas da Internet, naquela época 

ninguém pensaria em se deter por muito tempo numa única emissora. A 

sensação provocada pelo novo meio era justamente a de ser capaz de captar 

as emissões mais variadas possíveis, originadas nos mais longínquos locais. 

Diversas revistas norte-americanas da época fizeram sucesso promovendo 

concursos entre radio-ouvintes, nos quais se premiavam os que 

comprovavam a captação do maior número de emissoras. Para os adeptos do 

hobby, os programas das primeiras emissoras de rádio, independentemente 

dos conteúdos, soavam extremamente tediosos. O que lhes importava era 

ouvir, o quanto antes, a identificação da emissora e partir de imediato para 

outra. (MEDITSCH, 1999. p. 112) 

Esse “zapping permanente” reforça o desafio de produzir uma programação de rádio 

capaz de cativar o ouvinte e mantê-lo sintonizado pelo menos por mais de uma hora por dia. 

O que Meditsch alertava, na década passada, é que o ouvinte fiel se tornaria uma espécie em 

extinção. 

Não por acaso, nas emissoras comerciais, como destacamos anteriormente, o chamado 

“tempo médio”
31

 de escuta constitui um dos principais parâmetros para propagandear virtudes 

do veículo na busca por patrocínio. “Minha rádio não é a líder, mas vou provar que tem 

excelente tempo médio” é frase comum dos representantes da área comercial de emissoras nas 

reuniões com agências de publicidade e patrocinadores. 

Por outro lado, a Internet abriu uma série de oportunidades para o aumento da 

abrangência da comunicação radiofônica, seja na ampliação do número de plataformas para a 

escuta das emissoras, seja nos recursos tecnológicos para aperfeiçoar a interatividade e 

simplificar o processo industrial de produção de reportagens. 

O diálogo com autores que pensaram o rádio na virada do milênio é peça chave de 

nossa investigação. São fortes os indícios de que justamente nos anos 1999, 2000 e 2001, a 

mudança de cenário dos recursos tecnológicos e suas consequências não foram acompanhadas 

adequadamente pelas rádios Bicuda e Novos Rumos. 

Na segunda metade da década de 1990, o filósofo francês Pierre Lévy mostrava-se 

otimista ao avaliar as possibilidades da comunicação mediada por computador e o potencial 

das redes digitais planetárias que, para ele, viabilizam novas formas de inteligência coletiva 
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 Para o IBOPE – mais famoso órgão de pesquisa do Brasil – tempo médio é a quantidade de minutos cada 

ouvinte dedica ao rádio em um dia.  
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baseadas no aprendizado recíproco e no respeito às individualidades. Identidades tornam-se 

identidades do saber.  

Nesse sentido, poder-se-ia definir a inteligência coletiva como uma 

inteligência distribuída em toda parte, continuamente valorizada e 

sinergizada em tempo real. (...) As mudanças de tecnologias intelectuais ou 

de meios de comunicação podem indiretamente ter profundas repercussões 

sobre a inteligência coletiva. (LÉVY, 1996, p.96, p. 100) 

Lévy ensaiava um vaticínio sobre as décadas seguintes, prevendo um cenário de trocas 

de conteúdos e práticas colaborativas. Evidentemente, se confirmado, esse modelo de 

“inteligência coletiva” também teria impacto na linguagem e nos conteúdos de programas 

radiofônicos, principalmente os que se propõem interativos.  

As consequências éticas dessa nova instituição da subjetividade são imensas: 

quem é o outro? É alguém que sabe. E que sabe as coisas que eu não sei. O 

outro não é mais um ser assustador, ameaçador: como eu, ele ignora bastante 

e domina alguns conhecimentos. Mas como nossas zonas de inexperiência 

não se justapõem, ele representa uma fonte possível de enriquecimento dos 

meus próprios saberes. (LÉVY, 1998, p. 27) 

Kischinhevsky relembra essas reflexões otimistas de Levy e frisa que muitos desses 

pensamentos não levaram em conta as variáveis da chamada economia política da 

comunicação.   

Muitos pesquisadores celebraram as tecnologias de informação e 

comunicação, alegando que a Internet implicava uma desintermediação, 

oferecendo ferramentas para comunicação direta “todos-todos” (mais sensato 

seria falar em “muitos-muitos”, considerando as desigualdades de acesso, 

sobretudo em países periféricos).  Estaríamos, na visão desses entusiastas, 

assistindo à emergência de uma lógica distinta daquela do broadcasting, 

calcado na difusão “um-muitos”. (KISCHINHEVSK, 2016, p. 43) 

Em resumo, as propriedades dos meios de comunicação e plataformas digitais e o 

acesso aos aparatos de recepção seguiriam subordinados às lógicas de concentração dos 

meios, com diferentes linhas de força, mas ainda um cenário de concentração. 

Pesquisadores espanhóis ligados à economia política da comunicação, no 

entanto, realizaram amplo estudo sobre as indústrias culturais e constataram 

que a consolidação da rede mundial de computadores trouxe ao mesmo 

tempo uma reintermediação, franqueando acesso ao mercado não apenas a 

novos atores, incluindo pequenas e médias empresas inovadoras, mas 

também fortalecendo novos intermediários (KISCHINHEVSK, 2016, p. 43). 

Ainda que concentrados, esses novos recursos alteraram as lógicas do modelo de 

concentração cristalizado até os anos 1990. Ignorar as potencialidades da linguagem do rádio 

como espaço privilegiado de articulação de ações de inteligência coletiva no novo milênio 

significaria então não “entrar no jogo”. 
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Os celulares associados a aplicativos de interatividade, por exemplo, têm forte impacto 

na linguagem e na dinâmica dos programas radiofônicos. Kischinhevsky trata da relação entre 

esses aplicativos e a consolidação de redes de ouvintes colaboradores, o que se adequa à 

missão de trazer as emissoras para as ruas, para fora do estúdio. 

A partir de 2013, passou-se a adotar também, de modo complementar, 

aplicativos de telefonia móvel como o sistema de mensagens instantâneas 

gratuito WhatsApp, que possibilitam a formação, por meio de cadastro, de 

uma rede de ouvintes claramente identificáveis, que podem não apenas 

opinar sobre temas do momento, mas também colaborar com a produção     

jornalística, prestando informações voluntariamente ou auxiliando na 

circulação dos conteúdos veiculados on-line e off-line. (KISCHINHEVSKY, 

2016, p 55) 

Enviar áudios para emissoras de rádio, com boletins sobre as novidades dos bairros, se 

tornou mais fácil, barato e ágil.  O uso recorrente do aplicativo WhatsApp no cotidiano das 

grandes cidades torna a operação do envio de áudios um processo simples, até mesmo para 

ouvintes que não estão acostumados com o uso de outras tecnologias. Utilizado com 

frequência em emissoras comerciais, o recurso poderia reascender a ideia de rede de 

correspondentes populares nas rádios comunitárias. Por que é pouco usado nas emissoras 

pesquisadas nesta dissertação?  Esse é um dos aspectos que avaliaremos em seguida. 
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CAPÍTULO 4 - A crise existencial das rádios comunitárias 

 

Um homem que tem algo a dizer e não encontra ouvintes está 

em má situação, mas estão em pior situação ainda os ouvintes 

que não encontram quem tenha algo a lhes dizer. 

(BRECHT,1984)
32 

É preciso situar com que conceito de rádio comunitária norteamos nossa análise das 

emissoras comunitárias Bicuda e Novos Rumos. Em seguida, apresentamos informações 

preliminares sobre o cenário atual das rádios. 

Tendo como referência a definição presente nas resoluções da VII Assembleia 

Internacional da Associação Mundial de Rádios Comunitárias (Amarc), realizada em Milão, 

Itália, em 1998, podemos classificar a Rádio Novos Rumos, de Queimados, e a Rádio Jornal 

Meia Ponte, de Pirenópolis, Goiás, ambas criadas em 1991, como as primeiras emissoras 

comunitárias no Brasil após a redemocratização do país. A Rádio Bicuda surge em 1996 e, 

por atender também a esses critérios, imediatamente após a fundação foi convidada a se afiliar 

a Amarc.  

 

 4.1 – O que define uma rádio como comunitária?  

 

Antes da ditadura civil-militar, em 1964, o Brasil contava com emissoras que hoje 

provavelmente seriam também classificadas pela Amarc como comunitárias: as rádios 

fundadas pelo Movimento de Educação de Base (MEB)
33

, que promoviam programas 

voltados para a educação popular, alfabetização de adultos, orientações para o trabalhador 

rural e entretenimento, oferecendo protagonismo dos setores carentes da sociedade.  

Os projetos radiofônicos do MEB tiveram impacto entre 1959 e 1964, especialmente 

no Nordeste brasileiro (PRETTO & TOSTA, 2010, pag. 20 e 27-28). O educador Paulo Freire 

foi um dos inspiradores do trabalho dessas emissoras, que foram reprimidas fortemente após o 

golpe militar.
 

Esta pesquisa utilizou os critérios da Amarc para nortear nossa análise sobre em que 

consiste a rádio comunitária. Esses critérios servem de insumos para a avaliação dos passos 
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Extraído de BRECHT, B. La teoría de la radio. In: El compromisso en literatura y arte.Barcelona: 

Península, 1984. 
33

  Movimento de alfabetização e educação popular criado no final dos anos 1950 pelo governo do presidente 

Juscelino Kubitschek, em parceria com a igreja católica, e que contava com forte apoio de entidades da 

sociedade civil e educadores populares. O rádio era considerado instrumento estratégico dos projetos de 

alfabetização do MEB. 
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percorridos pelas emissoras que são objeto da pesquisa: Rádio Novos Rumos de Queimados, 

Baixada Fluminense, e Rádio Comunitária Bicuda, de Vaz Lobo, cidade do Rio de Janeiro. 

As resoluções 11 a 26 da “Carta das Rádios Comunitárias e Cidadãs” (Amarc, 1998)
34

 

estabelecem os parâmetros para o que a Associação chama de “rádios comunitárias”. 

Apresentamos um resumo dessas resoluções a partir do item 11:  

 

* * *  

 

11 - São emissoras de diversas formas de organização interna, mas que têm, em 

comum, a missão de democratizar a palavra para democratizar a sociedade. 

12 - Se definam pelas comunidades de interesses que agregam seus participantes e não 

necessariamente pelos locais de alcance dos transmissores. 

13 - Podem ser grandes ou pequenas. De curto ou longo alcance. Podem ser emissoras 

de cooperativas, de uma organização civil sem fins lucrativos ou de outro regime de 

propriedade coletiva. 

14 - Prestam serviço à comunidade, criando consenso em torno de causas sociais e da 

busca de qualidade de vida das pessoas. 

15 - São espaços de participação da cidadania, onde há lugar para todas as vozes se 

expressarem e onde é defendido o direito de ser e de pensar de diferentes modos. 

16 - Defendem os direitos humanos, a promoção de um desenvolvimento humano 

sustentável, a equidade de gênero, o respeito pelas identidades étnicas, o protagonismo dos 

jovens e outras causas sociais. 

17 - Garantem a participação e o protagonismo das mulheres na gestão e na 

programação da emissora. 

18 - Contribuem para liberdade de expressão e não discriminam. Dão voz aos que 

concordam e aos que discordam das ideias dos dirigentes das emissoras. 

19 - São independentes. Não se deixam subornar pelos poderes políticos e 

econômicos. Não se calam perante a injustiça. 

                                                           
34

 AMARC. Carta das rádios comunitárias e cidadãs. Aprovada na VII Assembleia Mundial da Amarc, 

reunida em Milão, Itália, de 23 a 29 de agosto de 1998. Versão completa disponível em português na tradução 

realizada pela ONG AD - Acção para o Desenvolvimento, de Guiné-Bissau, em março de 2002:  

<http://renarc.adbissau.org/wp-content/uploads/2011/03/AD_Pub_CadernosRadio_008.pdf>. Acesso em 8 de 

abril de 2017.
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20 - São informativas. Não dão lugar a boatos e não veiculam conteúdo 

sensacionalista.  Promovem jornalismo investigativo.  Garantem o direito de resposta. 

21 - São educativas ao oferecer programas úteis que ajudem a resolver os "1001 

problemas da vida cotidiana". Promovem a divulgação científica. 

22 - Promovem o entretenimento, conjugando o conteúdo com a forma, sem elitismos.  

23 - São rentáveis, mas não têm fins lucrativos.  Os ganhos financeiros são revertidos 

para o próprio projeto da emissora. Buscam diferentes formas de autossustentação. Também 

conseguem obter receitas com atividades artísticas, teatrais e desportivas. 

24 - São modernas, superando a automarginalização. Procuram renovar a 

infraestrutura tecnológica e capacitar permanentemente suas equipes. 

25 - São interativas.  Submetem suas programações à avaliação do público e as 

modificam de acordo com as sugestões recebidas. Pesquisam permanentemente as 

expectativas dos ouvintes. As movimentações financeiras são transparentes e podem ser 

consultados por todos. 

26 - São emissoras entre si solidárias. Promovem intercâmbio de programas 

radiofônicos e estabelecem uma cumplicidade para além das diferenças culturais.  Entre elas, 

trabalhando em rede, juntando forças, enfrentam o projeto neoliberal.  

Essas resoluções da Assembleia Mundial de Amarc, aprovadas em 1998, contemplam 

três critérios essenciais para uma rádio ser considerada comunitária: democracia na gestão, 

democracia no microfone e utilidade pública dos conteúdos na busca de qualidade de vida 

para os ouvintes. 

 

* * *  

 

Ao longo deste trabalho de pesquisa, a audição de 40 horas de programas das duas 

emissoras, entre julho 2016 e junho de 2018, e as entrevistas realizadas com integrantes das 

equipes da Rádio Bicuda FM e da Rádio Novos Rumos FM mostraram que a maioria dos 

critérios descritos acima foi gradativamente abandonada pelas duas emissoras nos últimos 

anos. Esse diagnóstico será aprofundado nos capítulos 5, 6 e 7 e na conclusão da presente 

dissertação. 
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 4.2 – Fazer rádio em Queimados e Vaz Lobo 

 

Novos Rumos e Bicuda estão localizadas em regiões repletas de desafios: dos conflitos 

entre milicianos e traficantes aos graves problemas de infraestrutura nas áreas de saúde, 

educação, saneamento básico e transporte público. 

Vaz Lobo é o 83º bairro em Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Rio de 

Janeiro
35

, posição inalterada desde o levantamento de 2000. Situa-se na Zona Norte da cidade, 

ente os bairros de Vicente de Carvalho, Irajá, Madureira e Turiaçu. 

A região de Vaz Lobo viveu grandes transformações nos últimos 10 anos, com 

demolições de imóveis para a passagem do corredor expresso Transcarioca. Fundado em 

1941, o Cine Vaz Lobo é um dos símbolos do bairro. Só não foi derrubado pela obra do 

corredor expresso em virtude de uma ampla mobilização dos moradores, tendo a Rádio 

Bicuda como principal mobilizadora da campanha pela preservação do espaço cultural, em 

2009 e 2010. 

Ao contar a história do bairro, a professora Sônia Rabelo, em seu bloco, reconhece o 

papel da ONG Bicuda Ecológica para a preservação do cinema. 

O Cine Vaz Lobo é um exemplo de resistência e de mobilização de uma 

comunidade pelos seus valores históricos e culturais. Este Blog a parabeniza 

e coloca-se como interlocutor de sua causa. E lembra, também, que a ONG 

Bicuda Ecológica tem um papel atuante no Movimento Cine Vaz Lobo
36

.  

 

O município de Queimados conseguiu sua emancipação em 1990. Até então, a região 

pertencia a Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. A Rádio Novos Rumos nasceu, em 

1991, por iniciativa de militantes comunitários que participaram da luta pela emancipação. 

Queimados ocupa a 2.439ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros, segundo o 

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal.  IDHM de Queimados foi de 0,680, 

em 2010, o que situa o município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 

0,600 e 0,699). No mesmo ranking, o maior índice é o de São Caetano do Sul, em São Paulo, 
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Retirado da “Tabela 1172 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH), por ordem de IDH, segundo 

os bairros ou grupo de bairros – 2000”, divulgada pelo Armazém de Dados no site da Câmara Municipal do Rio 

de Janeiro. Informação disponível em: 

http://www.camara.rj.gov.br/planodiretor/pd2009/saudepd/Anexo3_IDH.pdf. Acessado em 4 de agosto de 2018. 
36

 Informação disponível em: http://www.soniarabello.com.br/cine-vaz-lobo-um-exemplo-de-resistencia/. 

Acessado em 4 de agosto de 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/TransCarioca
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e o menor é o de Melgaço, no Pará.
37

O IDHM é a medida articulada de indicadores de três 

dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. 

Em todo o país, Queimados foi o município com a maior taxa de mortes violentas em 

2016: 134,9 a cada 100 mil habitantes, segundo levantamento publicado pela edição do Atlas 

da Violência 2018: políticas públicas e retratos dos municípios.
38

Japeri, também na Baixada 

Fluminense, aparece em segundo lugar com 95,5 mortes a cada 100 mil habitantes. 

De acordo com o estudo, o conceito de mortes violentas envolve a soma de agressões, 

intervenções legais e mortes violentas com causa indeterminada, tomando como referência o 

município de residência da vítima. 

As rádios Bicuda e Novos Rumos transmitem, portanto, para regiões repletas de 

carências. Faltam serviços públicos que garantam qualidade de vida. Faltam políticas de 

geração de empregos.  

Outra carência está na cobertura jornalística das empresas de comunicação. É 

recorrente, na mídia comercial, um tratamento jornalístico que ressalta somente as notícias 

policiais, enchentes, desabamentos e crimes passionais ocorridos nessas regiões.  

A rádio comunitária é – ou deve ser – um dos espaços privilegiados para o intercâmbio 

de projetos vitoriosos na área social, valorização da cultura local e crítica construtiva aos 

projetos que reforçam a exclusão social. Fazer rádio comunitária nesses cenários é, portanto, 

gerar um espaço contra-hegemônico na comunicação. Um dos “termômetros” desse 

compromisso de mudança é a análise da distribuição dos conteúdos nas grades de 

programação das emissoras.   

 

 4.3 – Grades de programação 

 

Entende-se por grade de programação a divisão em faixas horárias do conteúdo geral 

da emissora. Cada programa diário ou semanal ocupa uma dessas faixas. É como se cada um 

atendesse a uma determinada demanda dos ouvintes. Essa concepção, segundo Eduardo 

Meditsch, foi herdada do mundo dos espetáculos. 

A grade de programação, concebida originalmente no rádio generalista de 

público heterogêneo, possui uma estrutura linear, vertical e horizontal, que 

serve para delimitar enunciados – os programas – claramente distintos, com 

                                                           
37

Retirado do site Atlas Brasil, em estudo realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

da ONU, Fundação João Pinheiro e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Informação disponível em: 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/2288. Acessado em 4 de agosto de 2018. 
38

 Informação disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/queimados-rj-tem-maior-taxa-de-

mortes-violentas-no-brasil-diz-estudo.ghtml. Acessado em 4 de agosto de 2018. 
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gêneros e/ou conteúdos estanques. O fechamento dos programas, que têm 

começo, meio e fim, pressupõe uma adesão dos ouvintes, na forma de um 

agendamento de compromisso, com dia e hora marcados, para permitir a sua 

audiência. É uma concepção originada no mundo dos espetáculos cuja lógica 

foi cedo transferida para o rádio. (MEDITSCH, 2000, p. 172) 

A partir de meados do século XX, as direções das emissoras de maior destaque em 

seus respectivos países perceberam que era inadequado apenas dividir conteúdos muito 

diferentes em uma mesma programação.  

Para gerar fidelização dos ouvintes, os programas deveriam obedecer a um critério 

geral, que manteria uma relativa coerência com um posicionamento de cada marca. Ou seja: a 

rádio deve ser percebida como um todo, um projeto, e os programas como unidades que têm 

suas características, suas particularidades, mas que são integrantes de “um mesmo time” e 

uma mesma estratégia. 

As alterações nas rotinas da vida cotidiana interferem, decididamente, na escolha dos 

horários dos programas. Por exemplo: nas décadas de 1930, 1940 e 1950, o horário nobre do 

rádio – o de maior audiência – no Brasil e na maior parte do mundo era o turno da noite, de 

segunda a sexta. Nas residências, o aparelho receptor ficava no centro da sala e estava 

associado à reunião de família e ao descanso após o período de trabalho. 

Com a chegada (anos 1950) e popularização (anos 1960) da televisão no Brasil, o 

rádio passou a ser ouvido majoritariamente nas manhãs, associado às rotinas da preparação 

para a ida ao trabalho, à escola, etc. 

Eduardo Meditsch alerta que essa tentativa de associação dos horários dos programas 

aos hábitos dos ouvintes não deixa de ter fragilidades, visto que não há como atender a todos 

os padrões de costumes diários ao mesmo tempo. Por isso, as emissoras associam a ideia de 

programas ao conceito de fluxo contínuo, de projeto permanente de rádio e público alvo. 

A articulação da programação de uma rádio à rotina dos ouvintes leva, em 

primeiro lugar, à definição dos "horários nobres", com maior concentração 

de audiência, onde os programas mais importantes - e a publicidade mais 

cara - serão localizados. Num segundo momento, a partir da constatação de 

que a disponibilidade de tempo do ouvinte não pode ser padronizada, devido 

às diferenças de rotina e a forma individual de recepção, é abandonada a 

ideia de "programa", com começo, meio e fim, herdada da página impressa e 

do mundo dos espetáculos, e substituída pelo ideal de fluxo contínuo. 

(MEDITSCH, 2000, p. 90) 
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 4.4 – Quando a grade aprisiona o projeto 

 

Em agosto de 2017, quatro horas da programação diária da Rádio Novos Rumos 

estavam preenchidas por programas que promovem proselitismo religioso ou música gospel 

(13h às 14h; 18h às 19h; e 20h às 22h). Eram e seguem sendo conteúdos evangélicos de 

variadas denominações. Cada horário evangélico está ocupado por uma Igreja diferente, em 

regime de pagamento do que a direção do Radioclube de Queimados chama de “custo 

mínimo”. 

Essa alternância entre programa segmentados de denominações cristãs e programas de 

variedade já era perceptível em agosto de 1997, quando os conteúdos religiosos diários, na 

planilha de segunda a sexta, eram transmitidos das 14h às 16h, das 18h às 19h e das 20h às 

21h. 

 

Crédito: Acervo de ONG Unirr – União e Inclusão em Redes e Rádio. 

 

Figura 4: Grade de programação de segunda a sexta da Rádio Novos 

Rumos em agosto de 1997, publicada em folheto com informações da 

emissora. 
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Ocupar cada uma dessas faixas requer, para produtores e/ou apresentadores dos 

programas, a contribuição financeira que os regulamentos da emissora chamam de “apoio 

comunitário” com o pagamento de um “custo mínimo” mensal para o Radioclube de 

Queimados. O presidente do Radioclube, Albino Pires Andrade Filho (Bininho), afirma que 

“não se trata de arrendamento de horário, porque a direção da rádio tem gestão do conteúdo e 

pode retirar do ar o que não estiver em sintonia com nossos objetivos”. 

Há uma tabela de horários para o custo mínimo. De 8 da manhã ao meio-dia, 

400 reais a hora, por mês. Ou seja, se o comunicador ficar no ar das 9h às 

11h, tem que pagar 800 reais por mês. Nos demais horários, 300 reais a hora. 

O conteúdo é de responsabilidade de rádio. Não podemos arrendar. É lei. 

Nosso problema é que o custo mínimo não banca as despesas. Nosso maior 

deseja era nem precisar do custo mínimo.
39

 

Ainda que não seja chamado formalmente de arrendamento, o modelo de “apoio 

comunitário com pagamento de custo mínimo” provoca conflitos semelhantes aos vivenciados 

em emissoras com horários arrendados. Albino admitiu que já teve problemas com “muitos 

comunicadores que se sentem donos de horários” e não seguem orientações de diretoria do 

Radioclube. Esses conflitos já resultaram em suspensões temporárias de programas. 

José Soares, conselheiro fiscal e ex-presidente do Radioclube de Queimados, observa 

que a política de arrendamento se acentuou nos últimos seis anos. 

Os ouvintes se queixam da intensa participação das igrejas evangélicas na 

grade diária de programação. Essa presença dos programas religiosos 

cresceu especialmente de 2011 para cá. Há programas que só tocam música 

gospel. São igrejas de pequeno porte e igrejas ligadas aos grandes grupos 

evangélicos, como a Universal. Os ouvintes antigos da rádio não gostam. 

Querem MPB, samba de raiz, músicas de diferentes estilos. (SOARES, 

2017)
40

 

Formado em gestão pública, Bininho é irmão de Carlos Albino, comunicador da Rádio 

Novos Rumos e, atualmente, Secretário Municipal da Cidadania de Queimados, acumulando 

também a Secretaria Municipal da Terceira Idade do município. Albino Pires está sem 

partido, mas apoia o governo municipal composto por uma frente de partidos liderada pelo 

PMDB. Um dos orgulhos da atual direção da Novos Rumos é a realização de eleições em cada 

dois anos. 

                                                           
39

Extraído da entrevista com Albino Pires de Andrade Filho, o Bininho, atual presidente da Rádio Novos Rumos 

de Queimados.  Entrevista realizada em 9 de junho de 2018, em Queimados, RJ. 
40

 Extraído da entrevista com José Soares – Rádio Novos Rumos. Soares foi presidente do Radioclube de 

Quimados nos mandados 2007-2009 e 2009-2011. Atualmente, é secretário geral do Conselho Fiscal da 

emissora. Entrevista concedida no Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro de 2017. 
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A Novos Rumos prioriza a existência das eleições para a diretoria executiva 

do Radioclube. Mantemos vivos o Conselho Fiscal, o Conselho de 

Fundadores e a Assembleia Geral. A maioria das rádios comunitárias que 

conheço não adota mais essa postura democrática em suas deidades 

gestoras.
41

 

Até agosto de 2017, eram transmitidos programas diários ao vivo, de segunda a sexta, 

nas seguintes faixas horárias: 7h às 9h; 9h às 11h; 11h às 13h; 13h às 14h; 16h às 17h; e 17h 

às 18h. Ou seja, nove horas diárias de programas ao vivo, transmitidos do estúdio da 

emissora.  

A tabela apresenta um panorama de distribuição dos horários na grade de programação 

da Novos Rumos FM em agosto de 2017. Destacamos em azul os programas religiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação de Sábado 

Horários Programas 

                                                           
41

Idem, entrevista com Albino Pires de Andrade Filho.  

Rádio Novos Rumos (agosto de 2017) 

Programação de Segunda a Sexta 

Horários Programas 

06h-07h Planilha musical 

07h-09h Giro da Baixada 

09h-11h Show da Cidade 

11h-13h A Voz de Queimados 

13h-14h Igreja Universal 

14h-16h Planilha Musical 

16h-17h Plantão de Notícias 

17h-18h GoodMoment’s 

18h-19h Planilha Musical Gospel 

19h-20h A Voz do Brasil 

20h -22h Programação Gospel 

22h-06h Planilha Musical 



69 
 

 
 

06h-10h Planilha musical 

10h-12h Som Maior 

12h-13h Planilha Musical 

13h-15h Restaurando Vidas 

15h-18h Planilha Musical 

18h-22h Planilha Musical Gospel 

22h-06h Planilha Musical 

 

Programação de Domingo 

Horários Programas 

06h-18h Planilha Musical 

18h-19h Planilha Musical Gospel 

19h-06h Planilha Musical 

 

Tabela1: Programação da Rádio Novos Rumos em agosto de 2017. Dados retirados do site da 

emissora. Quadro elaborado pelo autor. 

 

Entre agosto de 2017 e junho de 2018, a dificuldade dos comunicadores em conseguir 

recursos para financiar o chamado “custo mínimo”, determinado para direção do Radioclube 

de Queimados, provocou a diminuição do número de programas com conteúdo falado e ao 

vivo. Os programas – de segunda a sexta – com mensagens religiosas ou música do gênero 

gospel passaram a ocupar cinco horas diárias da grade. 

Passaram a ser transmitidos programas ao vivo, de segunda a sexta, apenas nas 

seguintes faixas horárias: 7h às 9h; 9h às 11h; 11h às 13h; e 23h às 23h59. Ou seja, sete horas 

diárias ao vivo, transmitidas do estúdio da emissora.  

É perceptível a maior ocupação das faixas horárias por planilha musical, ou seja, 

sequência de músicas sem locução ou informe sobre os intérpretes, compositores e nomes das 

canções. Nos horários de planilha musical, não há comunicador no estúdio. Logo, não são 

lidas notícias. Eventualmente, entram no ar textos gravados com conteúdo de utilidade 

pública. 

Abaixo, a grade de programação da Novos Rumos em junho de 2018, conforme 

informado no site da emissora e checado através da audição diária realizada para este trabalho 

de pesquisa. 

 

Rádio Novos Rumos (junho de 2018) 

Programação de Segunda a Sexta 

Horários Programas 

00h-07h Planilha musical 
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07h-09h Giro da Baixada 

09h-11h Igreja Universal 

11h-13h A Voz de Queimados 

13h-18h Planilha Musical 

18h-19h Programação Católica 

19h-20h A Voz do Brasil 

20h -21h Programação Gospel 

21h-23h Planilha Musical predominantemente gospel 

23h-00h ProgramaDesejos 

 

Programação de Sábado 

Horários Programas 

00h-12h Planilha musical 

12h-13h Espaço e Cidadania 

13h-15h Restaurando Vidas 

15h-00h Planilha Musical 

 

Programação de Domingo 

Horários Programas 

00h-23h59 Planilha Musical 

 

Tabela2: Programação da Rádio Novos Rumos em junho de 2018. Dados retirados do site 

da emissora. Quadro elaborado pelo autor. 

 

A Rádio Bicuda viveu um delicado cenário financeiro e teve suas atividades 

centralizadas no coordenador da emissora, Carlos Osório. Em 3 de dezembro de 2017 a 

emissora saiu do ar, segundo Osorio, para não “acumular dúvidas impagáveis”.  

Durante muitos anos, estive à frente das articulações e negociações com 

empresas privadas e órgãos públicos para obter apoio financeiro. Negociei 

com a Coordenação de Marketing da prefeitura do Rio de Janeiro quase um 

ano, cadastrei a Rádio Comunitária Bicuda FM no Núcleo de Mídia, no 

Departamento de Comunicação Social do Governo Federal. Fazia contato 

com empresas locais.
42

 

Carlos Osório explica que todas essas ações eram “estancadas” por interferências 

político-partidárias de opositores ao projeto da emissora e por pressão de milícias que 

funcionam como poder paralelo em comunidades na região de Vaz Lobo. 

Infelizmente, não obtive êxito. Em meados de 2015, perdi muitos apoios 

financeiro de colaboradores. A partir do ano seguinte, as condições de 

                                                           
42

 OSÓRIO, Carlos - Rádio Bicuda FM. Segunda entrevista concedida por Carlos Osório. Rio de Janeiro, 6 de 

junho de 2018. A primeira foi realizada em 7 de fevereiro de 2017. 
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sustentação da estrutura foram piorando a cada ano. Em 2017, só tínhamos 

um apoio cultural de R$ 100,00 por mês. Apesar disso, não comprometemos 

nossa qualidade de programação e serviços prestados. Em três ocasiões, 

recebi “recados” de que milicianos queriam receber dinheiro por “prestação 

de serviços de segurança” para a rádio. No mês de novembro de 2017, me 

deparei com essas pessoas, cobrando pagamento da papelaria ao lado do 

prédio da emissora no bairro de Vaz Lobo.
43

 

Carlos Osório conclui que, após a papelaria, a próxima a ter que pagar mensalidade 

para os milicianos seria a rádio comunitária. Em dezembro de 2017, deprimido, endividado e 

sem o acompanhamento dos conselheiros da ONG Bicuda Ecológica, Osório decidiu tirar a 

emissora do ar. 

Percebi que aquela situação da papelaria com os milicianos aconteceria em 

breve com a Bicuda FM. É preciso salientar que neste momento eu estava 

em processo depressivo e fazendo sessões de terapia. Não foram poucas 

vezes em que, após apresentar o Programa Manhã Carioca, me trancava no 

estúdio e chorava compulsivamente. Somado a isso, no início do mês de 

dezembro, as contas atrasadas estavam acumuladas e os serviços de 

distribuição de energia e telefonia seriam cortados. Com isso, resolvi 

desligar a emissora. Não dava mais para sustentar aquela situação de 

insuficiência financeira e de uma iminente abordagem de milicianos.
44

 

A ação dos milicianos e a crise financeira foram decisivas para o fechamento da rádio, 

em 3 de dezembro de 2017. Mas a origem da depressão do coordenador pode ser atribuída à 

falta de apoio e, consequentemente, de peso relativo da emissora. O isolamento agravado pela 

mudança compulsória de endereço da emissora – como abordaremos em seguida – e a 

inadequação da linguagem em parte da programação podem ter originado o esvaziamento.  

Até encerrar suas transmissões, em dezembro de 2017, a grade de programação era 

pulverizada na maior parte do dia em pequenos programas, muitos deles semanais, o que 

dificulta o hábito de fidelização da audiência. O quadro pode ser percebido na tabela abaixo, 

disponível no site da emissora em agosto de 2017: 

 

Rádio Bicuda (agosto de 2017) 

Programação de Segunda a Sexta 

Horários Programas 

00h-06h Planilha musical 

* Com exceção às segundas: 5h30 – Programa Prosa 

Rural (parceria com Embrapa) 

06h-09h Planilha musical 

09h-12h Programa Manhã Carioca com Carlos Osório 

                                                           
43

 Idem, entrevista. 
44

 Idem, entrevista. 



72 
 

 
 

12h-14h Planilha musical 

* Com exceção às sextas: Programa Culturas Aparentes, com 

Marcel Candido 

14h-19h Planilha Musical 

19h-20h A Voz do Brasil 

20h-23h59 Programa Berço do Samba 

 

Programação de Sábado 

Horários Programas 

00h-08h Planilha musical 

08h-10h Programa Subúrbio Carioca com Cláudio Rangel 

10h-12h Programa Bicuda MPB, com Caroline Dias 

12h-14h Programa Portela, com Wellington Catão 

14h-16h Programa Bicuda Entrevista, com Carlos Osório 

16h-23h59 Planilha Musical 

 

Programação de Domingo 

Horários Programas 

00h-06h Planilha Musical 

08h-10h Programa Cida Santos Show, com Cida Santos 

10h-12h Programa Mesa de Bar, com Tuninho Tropical, Joel Cabineiro 

e Rodolfo Caruso 

12h-22h Planilha Musical 

22h-23h59 Programa Bicuda Entrevista, Repeteco 

Tabela3: Programação da Rádio Bicuda em agosto de 2017. Dados retirados do site da emissora. 

Quadro elaborado pelo autor. 

 

Boletins Informativos – Segunda a sexta-feira         

(com duração de 3 a 5 minutos cada) 

Horários Programas 

05h Programa Boletim do Judiciário em parceria 

com o Supremo Tribunal Federal 

07h Programa Panorama Político em parceria com 

a Rádio Câmara 

10h Programa Boletim do Judiciário em parceria 

com o Supremo Tribunal Federal 

15h Programa Boletim do Judiciário em parceria 

com o Supremo Tribunal Federal 

18h Programa Panorama Político em parceria com 

a Rádio Câmara 

00h Programa Panorama Político em parceria com 

a Rádio Câmara 
Tabela4: Boletins informativos transmitidos de segunda a sexta-feira, 

na Rádio Bicuda, em agosto de 2017. Dados retirados do site da 

emissora. Quadro elaborado pelo autor. 
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Na maioria das emissoras, e em todos os continentes, as grades de programação 

funcionam eficientemente quando associadas aos rituais da vida cotidiana. Por isso mesmo, os 

programas das faixas horárias das cinco horas da manhã às 19 horas costumam ser os 

mesmos, de segunda a sexta. Acordar, levar as crianças para a escola, trabalhar, estar “preso” 

no trânsito das grandes cidades e outras rotinas seriam hábitos semelhantes ao longo dos 

chamados “dias úteis”. Mário Kaplún (2017) aborda como cada programa é tratado nessa 

estratégia de formatação da grade para desenvolver o hábito diário de audição. 

Entendemos que programa não é uma emissão, uma audição, uma unidade 

de tempo, mas uma série, um conjunto de emissões que têm uma temática 

comum, agrupadas sob um mesmo título permanente - o nome do programa - 

que adotam o mesmo formato, mesma duração e periodicidade. Isso é um 

programa: uma série, um conjunto de edições. (KAPLÚN, 2017, p 243). 

Na grade da emissora, podemos observar situações como, por exemplo: de segunda a 

sexta, das 12h às 14h, Planilha Musical, com exceção às sextas, quando é exibido o programa 

Culturas Aparentes, com Marcel Candido. Levando em conta os conceitos de Meditsch e 

Kaplún sobre estratégias de programação, de emissões seriadas, tenderia a ser mais eficaz a 

veiculação diária do programa Culturas Aparentes com 20 minutos de duração, das 12h às 

12h20min do que a veiculação isolada às sextas-feiras. 

 

 4.5– As origens da crise existencial 

 

No final da década de 1990, as duas emissoras eram citadas por representantes de 

movimentos sociais do Rio de Janeiro como referências de comunicação comunitária bem-

sucedida, democrática, fortemente vinculada com a sociedade civil e animadora de projetos de 

capacitação de jovens e adultos em suas regiões. Promoviam cursos de rádio que funcionavam 

como ferramentas para geração de emprego e renda. 

Em 1997, a Novos Rumos contava com um manual de procedimentos e regulamentos 

internos. Impresso, esse documento era distribuído para todos os sócios do Radioclube de 

Queimados e para entidades parceiras. Nele, o leitor encontrava: estatuto da entidade, 

programação, histórico da rádio, legislação do setor de radiodifusão (ainda não havia a lei 

9.612, aprovada em 1998), sentenças judiciais favoráveis às emissoras comunitárias, 

composição da diretoria do Radioclube, nomes dos fundadores, conjunto de “Normas Éticas e 

Funcionais para os Programadores da Rádio” (inclusive sobre “não fumar nas dependências”) 

e regulamento sobre sustentação financeira. 
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Crédito: Acervo da ONG Unirr –  

União e Inclusão em Redes e Rádio. 

 

Figura 5: Capa do manual de procedimento da Rádio Novos Rumos, 

publicado em agosto de 1997. 

 

A Rádio Bicuda foi fundada em 1996 pelo professor Celso Brittes e os militantes da 

Associação de Moradores da Praça 2, na Vila da Penha.  Entre eles, Vanderlei Giarola, 

Wilson Norberto, João Batista, Dalva de Oliveira, WalneyBritres, Fátima Calvinho, Genozita 

Giarola e Jovanir Gonçalves (já falecido). A gestão da rádio ficou sob responsabilidade da 

ONG Bicuda Ecológica. 

Segundo Celso Brittes, a rádio foi fundada “com o objetivo principal de dar suporte ao 

movimento ambiental da região, em defesa da Serra de Misericórdia, através das atividades 

radiofônicas e de outras linhas de ação da Bicuda Ecológica”.
45

 

                                                           
45

 BRITTES, Celso – educador e um dos fundadores da Rádio Bicuda FM. Entrevista concedida. Rio de Janeiro, 

19 de julho de 2018. 
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Crédito: acervo da Rádio Bicuda FM. 

 

Figura 6: Primeira transmissão da Bicuda FM, em 1996. Da esquerda para a direita: 

Wilson Norberto, professor de Geografia; Vanderlei Giarola (na mesa), engenheiro 

civil; Celso Brites (microfone), professor de História; e um líder comunitário apelidado 

de Japonês (Carlos Osório e Celso Brittes não recordam o nome). 

Na Vila da Penha, até 2002, a Rádio Bicuda era um dos principais pontos de encontro 

dos movimentos sociais da Zona Norte e de intérpretes, inclusive os mais famosos, do samba 

e da MPB – Música Popular Brasileira. 

 

Crédito: Acervo da Rádio Bicuda FM. 

 
Figura 7: Da esquerda para a direita, Jovanir Gonçalves, locutor e apresentador; 

Sandra de Sá, cantora; e Sérgio Condé, engenheiro mecânico e analista de 

sistemas, no estúdio da Rádio Bicuda FM, na Vila da Penha, em novembro de 

2000. 
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A Novos Rumos mantém e a Bicuda manteve até dezembro de 2017 (enquanto esteve 

no ar) algumas das características comunitárias originais, mas atravessam um cenário de baixa 

participação popular, redução da audiência, baixa presença nas ruas e praças dos bairros e 

crise financeira. Este quadro de perda parcial das características comunitárias foi admitido por 

dois integrantes de instâncias de decisão das emissoras: José Soares (Novos Rumos) e Carlos 

Osório (Bicuda)
46

. 

A perda de representatividade de projetos de rádio dos movimentos sociais também 

entrou em pauta no início dos anos 2000 em outros países da América Latina. Pesquisadores 

identificavam uma tendência de perda gradual da relação afetiva das rádios comunitárias e 

populares
47

 com os ouvintes das localidades alcançadas por seus transmissores e a diminuição 

da representatividade e do impacto social dessas emissoras. 

Muitas rádios comunitárias e populares trabalham agora da porta para 

dentro. A fuga da rádio para dentro de si mesma é uma fuga de sua essência. 

Essa essência está lá fora, com as pessoas, com a vida cotidiana e com a luta 

por uma vida mais digna. São cada vez menos frequentes as saídas externas 

das equipes. Ao mesmo tempo, se debilitaram as redes de repórteres e 

correspondentes comunitários ou populares, que permitem essa vinculação 

fundamental para a rádio seguir em sintonia com o cotidiano. (GEERTS & 

OEYEN, 2001, p. 24) 

Em 2001, as duas rádios começaram a praticar essa "fuga para dentro". Desde então, 

não contam com correspondentes nas ruas e praças das localidades alcançadas por seus 

transmissores. 

Em sua tese de doutorado na UFRJ, João Paulo Malerba (2016, p. 21) cita outros 

fatores que podem ter contribuído para o esvaziamento da representatividade das rádios 

comunitárias latino-americanas do século XXI. Uma dessas linhas de força teria sido a 

ascensão de líderes das emissoras comunitárias em cargos políticos na gestão de poderes 

executivos em nível municipal, estadual e federal. 

Na última década do século passado, as rádios comunitárias viram muitos de 

seus líderes, ideias e ideais serem alçados ao governo de muitos países da 

região. A conquista do poder foi acompanhada das decepções da real politik, 

que não tardaram a aparecer e a desferir mais um importante abalo nos 

fundamentos daquelas rádios: principalmente por casos de cooptação política 

                                                           
46

 Entrevistas com José Soares, ex-presidente da Rádio Novos Rumos de Queimados, gestões 2007-2009 e 2009-

2011, atualmente é secretário geral do Conselho Fiscal da emissora; e Carlos Osório, coordenador da Rádio 

Bicuda FM. Entrevistas realizadas, respectivamente, em 3 e 7 de fevereiro de 2017. 
47

 Na maioria dos países de idioma espanhol da América Latina, as rádios fortemente associadas aos movimentos 

sociais são chamadas, há mais de 40 anos, de ‘rádios populares’, sejam elas comunitárias ou católicas do campo 

progressista.  A origem da expressão vem da forma como são designadas essas emissoras pela Associação 

Latino-Americana de Educação Radiofônica – ALER. 
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ou econômica, inalteração da repressão, ineficiência/ausência de políticas 

públicas de fomento e/ou abandono da histórica bandeira da democratização 

da comunicação. (MALERBA, 2016, p. 21) 

Malerba acredita que existe uma percepção negativa da chamada opinião pública sobre 

as rádios comunitárias. Essa percepção seria provocada por erros dos movimentos sociais que 

atuam nas emissoras, mas também pelas fortes campanhas das empresas privadas de 

comunicação que buscam associar a imagem das rádios das comunidades a iniciativas 

periféricas, ilegais ou de risco. 

O enfraquecimento do projeto político das rádios comunitárias tem sido 

percebido como a descaracterização de sua função social. Também devido 

aos muitos casos de aparelhamento e instrumentalização por parte de atores 

externos e internos, como igrejas, governos e partidos políticos, da esquerda 

à direita. Essa situação só veio reforçar a histórica crise de legitimidade que 

acompanha as rádios comunitárias. É que a demora no reconhecimento 

estatal foi colando nelas o estigma da clandestinidade e ilegalidade, também 

pejorativamente associado ao lugar social de onde surgem e agem esses 

atores: periferias da sociedade, minorias sociais e étnicas, movimentos 

sociais. (MALERBA, 2016, p. 22) 

O aparelhamento das rádios comunitárias por igrejas, governos e partidos políticos 

acaba interferindo nos conteúdos abordados na programação porque interfere na desejada 

independência da linha editorial e na reafirmação do projeto contra-hegemônico. Por 

exemplo: é menos provável a abordagem crítica de carências de políticas públicas em uma 

comunidade quando o governo local tem forte peso nas diretorias dessas emissoras. 

Estudiosos de Comunicação Comunitária afirmam que, quando rádios comunitárias 

param de produzir diariamente conteúdos e formatos que promovam a reflexão sobre as 

injustiças sociais e os limites da vida cotidiana, os projetos contra-hegemônicos deixam de 

cumprir a missão de ir além do que Berger e Luckmann chamam de "modos de experiência 

circunscritos". 

Comparadas à realidade da vida cotidiana, as outras realidades aparecem 

como regiões delimitadas de significação, enclaves dentro da realidade 

dominante, marcados por significados e modos de experiência circunscritos. 

A realidade dominante envolve-os por todos os lados, por assim dizer, e a 

consciência volta sempre para a realidade dominante como se regressasse de 

uma excursão. (...) "Comutações" semelhantes ocorrem entre o mundo da 

vida cotidiana e o mundo lúdico, tanto o das brincadeiras das crianças como, 

com mais acutilância ainda, o dos adultos. O teatro fornece uma excelente 

ilustração desta atividade lúdica de adultos. A transição entre as realidades é 

marcada pelo levantar e pelo cair do pano. (BERGER & LUCKMANN, 

2014, p. 37) 
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Douglas Kellner inclui as emissoras comunitárias entre as "novas arenas do debate 

público". Para ele, estas rádios se oferecem como espaços de disputa das narrativas 

hegemônicas e contra-hegemônicas. 

A cultura da mídia, em si, está produzindo novas esferas públicas e criando a 

necessidade de intervenção em novas arenas do debate público - rádio 

comunitário, televisão aberta, vias de comunicação por computador, etc. 

Portanto, está produzindo novos textos e criando a necessidade de cultivar 

uma pedagogia que ensine a ler e a decodificar imagens, cenas, narrativas e 

espetáculos do tipo fundamental à cultura da mídia. (KELLNER, 2001, p. 

430) 

O estudo de caso das emissoras Bicuda e Novos Rumos constitui, portanto, uma 

análise do papel da mídia contra-hegemônica e suas oportunidades – perdidas e conquistadas 

– para democratizar a comunicação. Esta democratização pressupõe uma redução das 

desigualdades e o acesso das camadas socialmente inferiores às tecnologias de ponta.  

José Soares e Carlos Osório manifestaram preocupação com os seguintes desafios: a 

inadequação da linguagem dos programas, a luta para garantir a democracia interna, a 

necessária retomada da identidade e vínculos com os movimentos sociais e a crise na gestão 

financeira das emissoras.  

Como já destacado nesta dissertação, uma das críticas de José Soares se refere à 

estratégia de “apoio comunitário com o pagamento de custo mínimo” pelos apresentadores, 

que gera uma lógica de divisão territorial da grade de programação. 

Sobre o gradativo isolamento da Bicuda FM, faz-se necessário retornar às origens do 

processo. Fundada a partir de um movimento ecológico em favor da preservação da Serra de 

Misericórdia, na Zona Norte do Rio, a rádio funcionou até 2017 graças à persistência de seu 

coordenador, o jornalista e militante comunitário e ambiental Carlos Osório. Ao contrário do 

que acontece na Novos Rumos, Osório não arrendava horários para igrejas e diz que buscava 

financiamento por meio de apoio cultural. A emissora abria espaço para a diversidade de 

crenças nos programas, mas não oferecia controle de faixa horária para grupos religiosos.  

Ainda que apoiado pelo conselho da entidade responsável legalmente pela gestão da 

rádio, Carlos Osório reconhece que a emissora atravessou, nos últimos cinco anos, uma fase 

de baixo índice de participação dos moradores e dos antigos dirigentes. 

No cotidiano da rádio, era eu e eu. Não tenho problema em dividir tarefas, 

mas há decisões que tenho que tomar sozinho. Pagar contas, por exemplo. 

Temos muitas dívidas. A Bicuda Ecológica virou uma ONG de gaveta. As 

pessoas andam sem tempo de atuar. Os fundadores da emissora confiam em 

mim. Sabem que mantenho os princípios comunitários. Se preciso de 

socorro, eles aparecem para me apoiar. A chave dessa história toda é botar a 

Bicuda Ecológica na rua, com educação ambiental e conscientização, mas a 
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produção diária da rádio fica toda em minha mão. É difícil fazer as duas 

coisas – botara rádio na rua e produzir diariamente – ao mesmo tempo. 

(OSÓRIO, 2017)
48

 

Novos Rumos e Bicuda foram legalizadas em 2009, após um processo de luta pela 

outorga que durou quase 10 anos. Até 2007, a lentidão da burocracia ministerial e as pressões 

das rádios comerciais provocaram forte perseguição às comunitárias. A Polícia Federal, em 

parceria com a Anatel, reprimia os militantes comunitários, lacrava transmissores e apreendia 

equipamentos, sob a alegação de que transmitiam ainda sem concessão.   

Após o fechamento e a apreensão dos equipamentos, em ação da Polícia Federal e da 

Anatel (Agência Reguladora das Telecomunicações), em agosto de 2002, a coordenação da 

Bicuda decidiu suspender as transmissões – independentemente de conseguir novos recursos 

técnicos – enquanto a rádio não fosse legalizada, o que só aconteceu em 2009.  

 

Crédito: acervo da Bicuda FM. 

 

Figura 8: Em agosto de 2002, após fechamento da Rádio Bicuda, faixa de protesto de moradores da Vila da 

Penha, na antiga sede da emissora. 

 

A ONG Bicuda Ecológica seguiu atuando nos movimentos ambientais de 2002 a 

2008, mas sem contar com o apoio e a mobilização da emissora no ar. Após a legalização, a 
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 OSÓRIO, Carlos - Rádio Bicuda FM. Entrevista concedida. Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 2017. 
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rádio retomou as transmissões. Já a Novos Rumos manteve-se longe da órbita da Polícia 

Federal nos últimos 18 anos, mas esteve fora do ar por mais de uma semana em 2004 por 

atraso de pagamentos ao Ecad
49

. 

Partindo do depoimento dos entrevistados, dividimos os problemas enfrentados em 

três campos temáticos, que aparecem em diferentes momentos nas entrevistas: (1) menor 

participação democrática; (2) inadequação da linguagem e do conteúdo, provocando 

diminuição do vínculo com os movimentos sociais e culturais dos bairros; e (3) uso 

insuficiente dos atuais recursos tecnológicos de interatividade. Chamamos o momento 

analisado de “crise existencial das emissoras comunitárias”. 

José Soares e Carlos Osório
50

 apontam a carência de formação de quadros técnicos e 

políticos, as dificuldades na gestão administrativa e financeira e a necessidade de uma direção 

de programação e produção das emissoras como as maiores causas desse cenário. 

Desde sua fundação, em 1991, a Novos Rumos pertence ao Radioclube de Queimados, 

entidade sem fins lucrativos que, a partir de 2009, tem o reconhecimento legal como 

proprietária da rádio. A maioria dos fundadores da Novos Rumos e o atual vice-presidente do 

Radioclube ocupam cargos nos poderes Executivo ou Legislativo do município de 

Queimados. 

A lei 9612/98, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, não proíbe 

representantes dos poderes Legislativo ou Executivo local de integrarem o conselho gestor da 

entidade autorizada a operar a rádio comunitária. Mas deixa claro que a emissora deve ser 

dirigida por uma entidade comunitária, sem fins lucrativos e de controle coletivo e que os 

dirigentes devem ser moradores da área da comunidade atendida. 

Art. 7º: São competentes para explorar o Serviço de Radiodifusão 

Comunitária as fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, 

desde que legalmente instituídas e devidamente registradas, sediadas na área 

da comunidade para a qual pretendem prestar o Serviço, e cujos dirigentes 

sejam brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Parágrafo 

único: os dirigentes das fundações e sociedades civis autorizadas a explorar 

o Serviço, além das exigências deste artigo, deverão manter residência na 

área da comunidade atendida
51

. 

                                                           
49

Ecad (Escritório Central de Arrecadação) é um órgão privado, fundado em 1976 para arrecadar os direitos 

autorais de cada música tocada em execução pública - emissoras ou eventos - no Brasil. 
50

 Idem, entrevista. 
51

 BRASIL. Lei 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá 

outras providências. Disponível em:  

<www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9612-19-fevereiro-1998-372358-normaatualizada-pl.html>. Acesso 

em 2 de março de 2017. 
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Outra polêmica que envolve a democracia interna, no atual modelo de gestão da Novos 

Rumos, diz respeito à existência do Conselho de Fundadores.  Criado como uma espécie de 

guardião, um recurso para evitar que a comunitária caia em mãos de interesses privados, o 

Conselho muitas vezes delibera com poderes acima da Assembleia Geral do Radioclube de 

Queimados.  

A Assembleia Geral delibera sobre as eleições a cada dois anos e sobre o que 

deve ser realizado pela diretoria. Mas há também o Conselho de Fundadores 

que, em algumas situações políticas, já cancelou decisões da Assembleia 

Geral. O Conselho de Fundadores está previsto no estatuto da rádio, mas é 

contraditório com o código civil e cria situações delicadas, principalmente 

nas questões políticas locais. (SOARES, 2017)
52

 

No livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire trata a relação oprimido-opressor como 

um modo de pensar e agir que estaria “hospedado” nos dois lados. Não por acaso é comum 

um militante sindical assumir postura autoritária quando chega a um cargo de direção em seu 

sindicato, sob o argumento de que tem que defender a entidade de ameaças externas. Algo 

semelhante acontece em rádios comunitárias. 

Os oprimidos, que introjetam a "sombra" dos opressores e seguem suas 

pautas, temem a liberdade, na medida em que esta, implicando a expulsão 

desta sombra, exigiria deles que "preenchessem" o "vazio" deixando pela 

expulsão com outro "conteúdo" - o de sua autonomia.  O de sua 

responsabilidade, sem o que não seriam livres. A liberdade, que é uma 

conquista, e não uma doação, exige uma permanente busca. Busca 

permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem 

liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela precisamente porque não 

a tem. Não é também a liberdade um ponto ideal, fora dos homens, ao qual 

inclusive eles se alienam. Não é ideia que se faça mito. É condição 

indispensável ao movimento de busca em que estão inscritos os homens 

como seres inconclusos. (FREIRE, 2017,p.46) 

Na rádio de Vaz Lobo, os representantes da ONG Bicuda Ecológica, gestora do 

projeto, delegam poder a Carlos Osório, que, paulatinamente, se tornou o responsável por 

quase todas as etapas da gestão e programação, desde pagar as contas a produzir e apresentar 

programas. 

Minha missão na Rádio Bicuda sempre foi de gestor. De pensar como tornar 

a emissora auto-sustentada. A coerência da grade de programação estava a 

cargo do grupo que dirigia a rádio: o Conselho da Bicuda Ecológica. Mas o 

grupo quase não tem tempo de estar aqui. Acabo fazendo de tudo. 

Reconheço que preciso de mais gente capacitada e com disponibilidade para 

me apoiar nos projetos (OSÓRIO, 2017)
53

. 
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 Idem, entrevista com José Soares. 
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 OSÓRIO, Carlos - Rádio Bicuda FM. Entrevista concedida. Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 2017. 
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Nos dois casos, a centralização do poder político – independentemente do partido ou 

da ideologia em questão – reduz os espaços para a participação popular no ar.  

O medo de o que os ouvintes vão dizer na rádio reprime até mesmo militantes 

progressistas e pode transformar emissoras comunitárias em panfletos. A percepção do 

público de que pode interferir na gestão e nos conteúdos dos programas é decisiva para gerar 

a sensação de pertencimento.  Mesmo que seja simplesmente para pedir música ou comentar o 

desempenho de um cantor, o ouvinte quer sentir-se integrante de emissora. 

Sobre esse desejo de participação e pertencimento, Martin Barbero destaca uma 

situação que considera esclarecedora, vivida pela equipe da Rádio Sutatenza, na Colômbia, a 

partir de 1948.  

De origem católica, a Rádio Sutatenza
54

, fundada pelo monsenhor Joaquim Salcedo no 

estado pobre de Boyacá, foi a primeira emissora de “ação cultural popular” da América 

Latina, segundo Martín-Barbero. Ou seja, a primeira experiência que podemos chamar de pré-

comunitária do rádio latino-americano. 

Quando a direção da Rádio Sutatenza fez sua primeira pesquisa entre os 

camponeses, havia nela uma pergunta óbvia: que programa é mais ouvido 

por vocês diariamente? A resposta majoritária foi: "a reza no terço". Os 

diretores, surpresos, não podiam explicar que entre tantos programas 

educativos e práticos, de informação agrícola, de entretenimento, e outros, 

fosse a reza do terço o que tivesse maior audiência. E, convencidos de que a 

resposta se devia a falhas da pesquisa ou dos entrevistadores, decidiram 

refazê-la e lançá-la de novo. Na segunda pesquisa, a resposta foi a mesma: o 

programa preferido pelos camponeses era a reza do terço. Um dos 

pesquisadores perguntou-lhes diretamente o porquê dessa preferência, e a 

resposta foi: "porque é o único programa no qual podemos contestar o 

pessoal de Bogotá; no 'terço', eles dizem uma parte da Ave-Maria e nós a 

outra. É o único programa em que eles não falam sozinhos". (MARTÍN-

BARBERO, 2004, p.122) 

José Soares e Carlos Osório acreditam que estratégias utilizadas para linguagem e 

programação das emissoras podem ter provocado a queda da audiência e enfraquecimento da 

articulação política com os principais 'atores' dos locais alcançados pelos sinais das duas 

emissoras. Esse quadro teria sido agravado pela falta de experiência das equipes na criação e 

execução de conteúdos que geram afetividade para animar a interação com os ouvintes. Uma 

crise de linguagem na relação com os afetos e o pertencimento dos ouvintes. 

Quando entram no ar os programas de igrejas, a rádio Novos Rumos fica 

descaracterizada. Nada contra as religiões terem voz nas rádios comunitárias, 

mas, com programas inteiros de duas horas de duração somente no âmbito 
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 O nome Sutatenza homenageia o povoado de Boyacá, província pobre perto de Bogotá, onde surgiu a primeira 

emissora. Em pouco tempo, o projeto expandiu-se pelas cidades de Cali, Medellin, e Barranquilla, além de 

Bogotá.  
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religioso, de segunda a sexta, a programação comunitária fica prejudicada 

(...). Não há uma coerência na grade de programação atual. Em cada horário, 

a rádio tem um jeito diferente. Aquela unidade mínima, que fazia todos 

identificarem facilmente a Novos Rumos se perdeu (...). A relação com as 

autoridades públicas já não é mais de pressão. É de 'ligação direta com a 

prefeitura'. O ouvinte liga para nós como se fossemos um órgão do poder 

executivo municipal. (SOARES, 2017)
55

 

O atual presidente do Radioclube de Queimados, Albino Pires de Andrade Filho, o 

Bininho, reconhece que o problema está fortemente vinculado ao número de pessoal 

disponível para atuar na rádio e à capacitação profissional dos colaboradores. 

A rádio tem escassez de pessoas. Isso impõe a nós uma dificuldade muito 

grande. Nos faz entrar com uma programação que nem é a que queríamos. 

Também sentimos carência de cursos de capacitação profissional para o 

trabalho no rádio. Semestralmente, converso com a equipe para alinhar 

procedimentos. Corrijo algumas coisas. Mas muitos comunicadores não 

aceitam as críticas. Alguns se sentem artistas globais.  Têm dificuldades de 

ouvir as críticas. É o ego. Não sou formado em comunicação, mas seu 

ouvinte de rádio e sei alertar sobre o que está errado. (ANDRADE FILHO, 

2018)
56

 

 

Crédito: foto de Marcus Aurélio de Carvalho, em 9 de junho de 2018.

 

Figura 9: Albino Pires de Andrade Filho, o Bininho, presidente do Radioclube de 

Queimados, no estúdio da Novos Rumos. 

                                                           
55

 Idem, entrevista. 
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 Extraído da entrevista com Albino Pires de Andrade Filho, o Bininho, atual presidente da Rádio Novos Rumos 

de Queimados.  Entrevista realizada em 9 de junho de 2018, em Queimados, RJ. 
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Na Bicuda, o desafio da programação consistia em encontrar novo movimento social 

que funcionasse como mote da emissora, depois que foi obrigada a se transferir da Vila da 

Penha para Vaz Lobo. Foi uma exigência do Ministério das Comunicações para disputar a 

concessão. Assim, para ser legalizada, teve que abandonar a área de cobertura do sinal de 

outra rádio de baixa potência: a Sonora FM, do bairro de Cordovil.  ABicuda passou por um 

processo que podemos chamar de diáspora radiofônica, porque a migração de bairro teve 

como consequência o afastamento compulsório de seus ouvintes de origem.  

Em 2005, três anos antes de a rádio ser legalizada, nos mudamos pra Vaz 

Lobo para cumprir a determinação do Ministério. Nós ficamos distantes da 

Vila da Penha: uns três quilômetros e maio. Mas era fundamental buscar 

vínculos com o novo bairro. Não foi fácil. Muitos acham que Vaz Lobo é 

Irajá. Outros acham que é Madureira. É um bairro com problemas de 

identidade. Voltamos ao ar em 2008. (OSÓRIO, 2017)
57

 

Celso Brittes, um dos fundadores, afirma que a mudança para Vaz Lobo afetou 

comprometeu o vínculo que o projeto mantinha com os militantes dos movimentos sociais, 

especialmente com os do campo da luta pela preservação do meio ambiente. 

A ida para Vaz Lobo foi uma imposição da legislação e da Anatel e nos tirou 

boa parte da articulação com o movimento popular em defesa da Serra de 

Misericórdia. Devemos considerar também que os movimentos sociais 

perderam a relevância política que tinham nos anos 80 e 90. O esvaziamento 

dos movimentos sindicais e associativos nos anos 2000 nos levou a um 

isolamento. [...] Houve também um envelhecimento da militância, sem 

renovação de cargos. Muitos dos fundadores foram morar em outros locais e 

até em outros municípios. Restaram poucos guerreiros para apoiar o trabalho 

de Carlos Osório. (BRITTES, 2018)
58

 

Para conquistar o novo bairro, Carlos Osório e a equipe precisavam identificar as 

demandas e bandeiras de luta que interessavam aos moradores de Vaz Lobo e adjacências. 

Em 2010, a programação da rádio animou na luta pela preservação do 

cinema local, que estava ameaçado pelas obras do BRT Transcarioca, via 

exclusiva para ônibus.  Deu certo. O cinema foi mantido. Outro desafio era 

encontrar uma programação que animasse a identidade cultural local. Em 

2014, pela proximidade com Madureira e suas escolas de samba, decidimos 

fazer da Bicuda um espaço de difusão dos compositores dos sambas dessa 

que podemos chamar de a 'grande região de Madureira'. Agora, os sambistas 

nos procuram. Na planilha musical da emissora, em cada bloco de seis 

músicas, três eram da MBP e três de sambas de raiz. Notamos um aumento 
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na audiência em 2016 e 2017. Eu deveria ter pensado nessa estratégia há 

mais tempo. É a cara da região. (OSÓRIO, 2017)
59

. 

 

Crédito: Acervo da Rádio Bicuda FM. 

 

Figura 10: Em 31 de dezembro de 2013, no teto da sede da Rádio Bicuda FM, em Vaz 

Logo, Carlos Osório instala mais dois módulos de transmissão para chegar ao limite 

estabelecido pela Lei 9.612, com altura máxima de 30 metros na torre. 

 

As mudanças nas relações entre os chamados receptores e as novas ferramentas 

tecnológicas de comunicação não foram plenamente acompanhadas pelas emissoras de 
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Queimados e Vaz Lobo. Com celulares, redes sociais e blogs é de se supor que as pessoas se 

sintam, de certa forma, donos de um veículo de comunicação em pleno uso da combinação 

entre redes sociais e telefones celulares para a promoção do protagonismo local. É o que 

chamamos de “ouvintes comunicadores”.  

Os moradores dos bairros alcançadas pela Novos Rumos e Bicuda, especialmente os 

jovens, transmitem texto, áudio e vídeo sem depender de experiências coletivas de gestão e 

programação, como as praticadas anteriormente pelas rádios comunitárias. A rádio local teria 

perdido força como espaço de exercício do direito de comunicar.  José Soares reconhece que a 

emissora da Baixada falha no uso das ferramentas de interatividade. 

Para transmitir programação ao vivo, a Novos Rumos usa os 98.7Mhz FM e 

o site www.radionovosrumos.com.br. Temos o telefone do estúdio, a página 

Facebook e uma conta no WhatsApp para as participações de ouvintes [...].  

Mas não temos um aplicativo personalizado nos celulares. Quem quiser 

acessar a Novos Rumos pelo celular, tem que usar o aplicativo TuneIn. As 

dívidas financeiras atrapalham a criação de novos recursos. Impedem novos 

investimentos em projetos interativos. Ninguém chegou a cogitar a hipótese 

de criar um aplicativo próprio da emissora. Não foi animada em nosso 

ouvinte a percepção de que ele pode criar grupos temáticos de participação 

comunitária nas redes sociais (SOARES, 2017)
60

. 

O coordenador da Rádio Bicuda e presidente da ONG Bicuda Ecológica, Carlos 

Osório, reconhece a importância das tecnologias para a operação da emissora e lançava mão 

delas. De um aplicativo no celular, ele conseguia alterar, à distância, a ordem das músicas, 

vinhetas, chamadas de eventos. Quanto à interatividade, priorizava o Facebook, mas 

reconhece que sozinho não tem “braços” para interagir por WhatsApp e outros meios digitais. 

A rádio tem aplicativo no Android e podia ser ouvida no IPhone pelo 

aplicativo TuneIn. Em meu celular, consigo ver em tempo real quantas 

pessoas estão simultaneamente acessando o áudio ao vivo da emissora. Para 

a interatividade, uso prioritariamente o Facebook com mais frequência, 

principalmente no Manhã Carioca, programa diário que apresentava na 

emissora. O Twitter, uso bem menos. Os ouvintes gostavam mais de 

participar pelo Face. Em janeiro de 2017, das 1.869 buscas do site da rádio, 

1.567 vieram de pessoas que acessaram primeiramente o Facebook. Havia 

meses em que conseguíamos oito mil visitantes no site. Não usamos o 

WhatsApp porque, para isso, teríamos que contar com uma equipe de 

produção que 'filtrasse' os áudios, para evitarmos ir ao ar um palavrão ou 

algo delicado do ponto de vista criminal. (OSÓRIO, 2017)
61

 

José Soares e Carlos Osório manifestaram preocupação com a carência de quadros na 

produção dos programas, na gestão das emissoras e no uso adequado das novas tecnologias. 

Os dois gestores acreditam que as duas rádios comunitárias têm – ainda que em meio a crises 
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políticas, financeiras e de programação – potencial para a “virada do jogo”. Até mesmo a 

Bicuda, que está fora do ar. A formação de novos quadros, entre dirigentes, locutores, 

produtores, repórteres, sonoplastas, pode representar um passo eficiente nesse sentido. 

Segundo Soares, um dos momentos de maior participação de ouvintes e renovação de 

quadros na equipe foi o período em que a emissora formava 50 jovens por ano para o rádio, 

em cursos financiados pelo processo de seleção de projetos do Programa Comunidade 

Solidária do governo federal, entre 1997 e 2001. Coordenados pelo ex-presidente do 

Radioclube de Queimados Ismael Lopes, os cursos
62

 duravam seis meses, com aulas de 

segunda a sexta, voltadas para jovens de todos os municípios da Baixada Fluminense. José 

Soares afirma que "os cursos rejuvenesceram a Novos Rumos no final dos anos 1990" 

(SOARES, 2017)
63

. 

Carlos Osório, da Bicuda FM, também reconhece que a carência de quadros dificultou 

o lançamento de novos programas radiofônicos, a gestão da emissora e a articulação com os 

movimentos sociais. "Precisamos de uma capacitação que forme ativistas e profissionais para 

dividir comigo as responsabilidades da rádio" (OSÓRIO, 2017)
64

.  

Os cursos na Novos Rumos em 1997, 1998 e 2001 tiveram como método a educação 

dialógica, proposta pelo educador Paulo Freire. A ideia parte do reconhecimento da realidade 

dos jovens para formar muito mais do que radialistas. Todos aprendem, estudantes e 

educadores. Todos, lembra Freire, "se libertam em comunhão". O livro Pedagogia do 

Oprimido ressalta o papel do educador em um processo dialógico.  

Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar 

impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar 

convencidos de que a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias 

formas de sua ação, reflete a sua situação no mundo, em que se constitui. A 

ação educativa e política não pode prescindir do conhecimento crítico dessa 

situação sob pena de se fazer 'bancária' ou de pregar no deserto. Por isso 

mesmo é que, muitas vezes, educadores e políticos falam e não são 

entendidos. Sua linguagem não sintoniza com a situação concreta dos 

homens a quem falam e sua fala é um discurso a mais, alienado e alienante. 

(FREIRE, 2016, 62ª ed) 

Para alterar o cenário da chamada “crise existencial”, as equipes das duas emissoras e 

as entidades que compõem os conselhos de gestão teriam que, primeiramente, reconhecer a 

existência da crise. Pelos conteúdos dos depoimentos colhidos nesta pesquisa, fica claro que 
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todos reconhecem o caráter delicado do momento. A discrepância está no debate sobre os 

motivos e os “antídotos” para resolver os problemas.  

O próximo passo, portanto, seria pensar alternativas que levassem à recuperação do 

papel contra-hegemônico – nitidamente representado por essas emissoras – de duas décadas 

atrás, o que exige uma profunda análise da conjuntura política, linguagem e interatividade no 

processo de comunicação. A tal mão de duas vias da qual falava Bertolt Brecht quase 90 anos 

atrás. 
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CAPÍTULO 5 – Radiografia da comunicação sonora - Bicuda FM 

 
Vocês (diretores de rádio) deveriam aproximar-se mais dos 

acontecimentos reais com os aparelhos e não se limitar à reprodução 

ou à informação [...]. Têm que instalar um estúdio. Sem experimentos, 

é simplesmente impossível aproveitar-se na íntegra seus aparatos ou o 

que para vocês seja isso. (BRECHT,1984)
65 

 Para avaliar o cenário recente da programação da Rádio Bicuda FM, foram 

selecionados 10 programas. A maioria deles, com duas horas de duração. Desses 10 

programas, foram escolhidos três para a exposição de uma análise mais detalhada, com a 

cronologia dos conteúdos veiculados ao vivo, minuto a minuto. 

 A escolha dos três programas da Rádio Bicuda FM teve como critério o relato do 

coordenador Carlos Osório e de colaboradores da rádio. Eles afirmam que essas atrações 

ocupavam os horários de maior número de participações de ouvintes por telefone, WhatsApp 

e/ou Facebook. 

A participação de ouvintes é insumo relevante para uma pesquisa que prioriza aferir o 

protagonismo do público em rádios comunitárias. Essa participação, como destacado 

anteriormente, é uma das estratégias que animam o projeto contra-hegemônico das emissoras, 

ainda mais em um momento no qual a maioria dos meios privados de comunicação do Brasil 

não promove a pluralidade de opiniões. 

 Os programas foram analisados a partir de quatro quesitos balizadores: 

1) Identidade como rádio comunitária – tendo como referência os critérios da 

AMARC  (Associação Mundial de Rádios Comunitárias);  

 2) Interatividade – maior ou menor protagonismo dos ouvintes em cada programa;  

 3) Diversidade de opiniões e a valorização do contraditório nos debates – para 

aferir a garantia de espaços democráticos no ar;  

 4) Linguagem radiofônica – esse quesito considera as contribuições de Walter Ouro 

Alves, Mario Kaplún e José Ignacio López Vigil – destacadas no capítulo 3 dessa dissertação 

– a respeito do uso dos diferentes recursos (idiomas) da linguagem radiofônica e da chamada 

linguagem popular. 

Tendo como referência o livro A Cozinha Eletrônica, de Walter Ouro Alves, a 

pesquisa avalia o uso dos recursos sonoros nos programas das duas emissoras. Ou, seguindo a 
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metáfora de Alves, como são combinados os ingredientes e o tempero, assim como o 

atendimento do garçom (comunicador) ou garçonete (comunicadora) e de que forma o 

restaurante tenta ser mais atraente que os estabelecimentos semelhantes da vizinhança 

(emissoras comerciais no dial). 

Sobre as datas dos programas analisados, a pesquisa buscou conteúdos próximos do 

cenário atual. Como a Bicuda FM suspendeu as transmissões em dezembro de 2017 e segue 

fora do ar até a conclusão desta dissertação, foram selecionados programas dos dois últimos 

anos da emissora: 2016 e 2017. 

 

 5.1 – Padrões identitários da Rádio Bicuda FM 

 

O objetivo deste subcapítulo é apresentar o que era comum nos diferentes horários da 

emissora, tornando necessária a análise sobre estes quesitos nos relatos de programas apenas 

quando algo não estiver em consonância com os padrões de identidade sonora. 

No uso dos cinco idiomas do rádio, a Bicuda FM: 

1) Os locutores e locutoras falam de forma simples, coloquial. Na maioria dos casos, 

sem erros gramaticais relevantes. Tratam o ouvinte como um amigo. Entendem a 

comunicação radiofônica como companhia. Porém, a maioria se estende nos comentários e 

chega a ficar mais de quatro minutos no ar sem interrupção e sem a combinação de outros 

“idiomas” da linguagem radiofônica. 

2) Nas planilhas musicais, prioriza a MPB, o samba de raiz e o pop nacional. 

3) Costuma ter bom equilíbrio no uso das trilhas sonoras. Não deixa as trilhas em 

volume que atrapalhe o entendimento do conteúdo abordado pelos apresentadores e 

repórteres. 

4) É raro o uso do silencio (pausa) como recurso dramático ou para enfatizar uma 

palavra ou frase. Existem eventuais pausas não-propositais (problemas técnicos), mas em 

proporção pouco relevante. 

5) Os efeitos sonoros eletrônicos (para despertar a atenção) – combinados com trilhas 

anímicas – são usados recorrentemente para destacar quadros (segmentos) de cada programa. 

Já os efeitos que imitam os sons da natureza, criando “paisagens sonoras” (chuva, vento, 

ambientação de floresta) ou da vida cotidiana em centros urbanos (ruído de ruas 

movimentadas, sons de escritório) são raros na programação. 
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A maioria dos programas conta com dois intervalos comerciais (apoio cultural) 

distribuídos da seguinte forma: aos 20 e aos 40 minutos de cada hora. Em 90% dos intervalos, 

uma das mensagens é um convite aos comerciantes para que “apoiem a Bicuda”. 

Todos os programas que têm comunicador ao vivo incentivam a participação do 

ouvinte, tentando estabelecer uma interatividade. Na maioria dos horários, o ouvinte é 

estimulado a telefonar para o estúdio.  

 

 5.2 – Análise de programas da Bicuda FM 

 

Conforme os critérios destacados acima, foram escolhidos o Programa dos Bairros 

(quintas, das 14h às 16h), o Cida Santos Show (domingos, das 8h às 10h) e o Mesa de Bar 

(domingos, das 10h às 12h) para uma exposição mais detalhada dos conteúdos. Prioridade 

para os que foram ao ar em 2017, ano em que a emissora saiu do ar (em 3 de dezembro). 

 

 5.2.1 - Programa dos Bairros – apresentação: Edmilson Gomes – quintas-feiras, 

das 14h às 16h – ediçãode 18 de maio de 2017 

  

A proposta da atração é de uma radiorrevista informativa, com entrevistas e notícias de 

utilidade pública. O apresentador prioriza os temas ligados aos direitos do cidadão. 

 

14h06min – O programa começou com seis minutos de atraso. Esse é um problema 

recorrente nas rádios comunitárias analisadas. Na combinação cozinha-restaurante, ser 

pontual é parte do que Eduardo Meditsch chama de “a lógica do compromisso” (MEDITSCH, 

2000, p. 172). A entrada no ar de vinhetas e propagandas em sequência, até que o 

apresentador chegue, gera uma percepção de que houve um problema técnico ou de que o 

apresentador não respeitou o compromisso de horário assumido com o ouvinte. Mesmo se a 

cozinha for eficiente, o atraso no atendimento do garçom é um mau tempero. Logo, 

pontualidade também é linguagem. 

14h06min – O apresentador Edmilson Gomes anuncia as atrações do dia: “uma 

advogada vai analisar a proposta de nova lei ‘providênciária’ (sic)”. 

14h09min – Não há vinhetas nem trilhas no início do programa. Ele fala quase três 

minutos sem plástica. 
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14h09min – Edmilson anuncia o samba Terezinha, com Almir Guineto, e após quatro 

segundos de veiculação da música, interrompe abruptamente a execução para anunciar que 

trará novidades sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Em seguida, chama a 

música novamente. A percepção gerada é de que o apresentador se deu conta de que deveria 

ter feito a chamada da notícia antes do início da música. Ao perceber o erro, não lançou mão 

de recurso de baixar o som gradativamente, caindo em BG (background). Esse procedimento 

tornaria a interrupção menos brusca e mais agradável. 

14h10min – música Terezinha, com Almir Guineto (samba). Apresentador não 

desanuncia
66

 a música.
67

 

14h13min – Apresentador inicia a entrevista, por telefone, com a advogada Priscila 

Petra, sobre a proposta de reforma da Previdência. Mais uma vez, não houve separação entre a 

música e o início da entrevista. O programa carece de recursos como vinhetas, efeitos sonoros 

e trilhas. 

14h14min – A entrevistada demonstra bom conhecimento de causa sobre o assunto. 

Edmilson faz perguntas sobre os critérios de arrecadação da Previdência Social; aposentadoria 

por idade ou tempo de contribuição; pensão por morte; acúmulo de benefício; e 

aposentadorias de policiais, professores e trabalhadores rurais. O apresentador tem 

dificuldades de dicção e comete alguns erros de concordância. Por outro lado, mostra ter-se 

preparado para a entrevista. Faz perguntas que geram respostas esclarecedoras da advogada 

Priscila Petra. Edmilson lê no ar perguntas enviadas por ouvintes e encerra a entrevista 

pedindo informações sobre contatos da entrevistada para que o público tire outras dúvidas 

sobre o tema. A advogada aproveita a oportunidade para divulgar contatos de seu escritório. 

14h34min – Término da entrevista de 20 minutos, que se mostra longa até mesmo para 

os padrões de emissoras jornalísticas, mas muito informativa. Não fugiu do assunto. Abordou 

15 diferentes aspectos sobre a proposta de reforma da Previdência. A entrevistada e o 

entrevistador se mostram críticos à proposta governamental de reforma da Previdência, mas 

preferem concentrar a conversa nos esclarecimentos sobre o tema. Ausência de tom 

panfletário. 

14h34min – Edmilson Gomes anuncia a música Garganta, com a cantora Ana 

Carolina (rock). Após a veiculação de Garganta, programa um samba. O apresentador não 
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‘desanuncia’ as músicas. O ouvinte fica sem a informação sobre qual foi a segunda e última 

canção veiculada no bloco musical. A Rádio Bicuda contava com um acervo de mais de 35 

mil músicas digitalizadas no computador da emissora. A maioria delas – 90%, segundo o 

coordenador da emissora, Carlos Osório – eram do segmento MPB – Música Popular 

Brasileira – ou do chamado “samba de raiz”, gêneros musicais prioritários da Bicuda FM. 

Osório afirma que, para evitar riscos de uso de músicas não alinhadas com os objetivos da 

emissora e para evitar baixa qualidade de áudio, os comunicadores só eram autorizados a 

veicular músicas que estavam disponíveis planilha do computador do estúdio.  

14h40min – Vinheta cantada da Rádio Bicuda. 

14h40min – Entra o bloco comercial com os seguintes anúncios de 30 segundos cada: 

vidraçaria Arte em Vidro; nova vinheta cantada da Bicuda FM; campanha de preservação da 

água, material produzido pela Câmara dos Deputados e a ANA – Agência Nacional de Águas. 

14h42min – Edmilson anuncia, sem vinheta ou trilha, o início do quadro A história de 

seu bairro. “Hoje vamos falar de Cascadura”, diz. O texto trata de diferentes características do 

bairro. Aborda as versões sobre a origem do nome Cascadura. O apresentador não transmite 

naturalidade. Parece estar lendo o texto com dificuldades na dicção e na interpretação. Ele não 

cita a fonte das informações. Conteúdo detalhado sobre a história e curiosidades de 

Cascadura. Mas a locução fica titubeante e cansativa, sem trilhas, sem vinhetas, monocórdica, 

por nove minutos. Não promove a mistura dos cinco idiomas do rádio. Promete falar sobre 

Madureira na semana seguinte. 

14h51min – Edmilson chama a música A Felicidade Mora em Mim (pagode), com o 

cantor Bebeto de São João (sambista de São João de Meriti). Não fez comentários que 

destacassem a importância de a rádio divulgar um sambista da Baixada Fluminense. 

14h54min – Vinheta cantada da Rádio Bicuda. 

14h54min – Apresentador dá o horário de Brasília e começa a falar de futebol, sem 

vinheta de quatro ou trilha. Comenta a derrota do Flamengo para a equipe argentina do San 

Lorenzo, pela Copa Libertadores da América, jogo disputado na noite anterior. É possível 

perceber que ele recorre a notícias de sites esportivos, mas não cita as fontes de informação. 

Lê um resumo dos principais lances do primeiro e do segundo tempos, novamente sem citar a 

fonte. Faz comentários sobre os demais clubes do Rio de Janeiro, destacando o início do 

Campeonato Brasileiro de 2017. Fala seis minutos no bloco de futebol sem usar recursos 

sonoros, como hino dos clubes destacados ou cânticos da torcida. 
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15h00min – Edmilson anuncia a música Latitude, Longitude, com Rosa de Saron 

(gospel). 

15h05min – Entra no ar o prefixo da Bicuda FM. “Uma emissora outorgada pelo 

Ministério das Comunicações”. Slogan: “A rádio que toca cultura”. 

15h06min – Bloco comercial – Spots com 30 segundos de duração (cada): Salão de 

Beleza Américo Coiffeur, de Vaz Lobo; convite para que empresas anunciem na Rádio 

Bicuda FM; vinheta cantada com o prefixo da Bicuda; e spot da Câmara dos Deputados sobre 

como ajudar pessoas com deficiência. 

15h08min – Edmilson anuncia música Amor, meu Grande Amor, com Barão 

Vermelho (pop rock). 

15h12min – Apresentador comenta novas denúncias contra o presidente Michel 

Temer. “Agora está mais do que comprovado o que a ex-presidente Dilma afirmava. Estamos 

em um golpe”, afirma o apresentador. Em seguida, passa a ler textos sobre decisões do 

Supremo Tribunal Federal a respeito das delações premiadas com denúncias de 

irregularidades que teriam sido cometidas pelo presidente da República, Michel Temer. Dessa 

vez, cita os jornais Folha de São Paulo e O Globo. Ao longo de todo o relato, fica claro que o 

apresentador está lendo integralmente os primeiros parágrafos dos textos das duas fontes. Fez 

um resumo das últimas denúncias contra o presidente Michel Temer, o deputado Eduardo 

Cunha (PMDB-RJ) e o senador Aécio Neves (PSDB-MG). O bloco teve com cinco minutos 

de fala, sem interrupção para vinhetas ou efeitos sonoros. 

15h17min – Edmilson chamou a música A Namoradeira, com Cláudio Zoli (pop 

romântico). 

15h21min – Vinheta cantada: Bicuda FM. 

15h22min – Sem aviso do apresentador, entra no ar um intervalo. Começou com spot 

da Amarc – Associação Mundial de Rádios Comunitárias – com críticas ao projeto de 

Reforma da Previdência. O spot é iniciado com a voz do presidente Michel Temer: “a reforma 

da Previdência não prejudicará os mais pobres”. Em seguida, efeito sonoro de gargalhada e 

informações sobre impactos da proposta reforma na previdência nos agricultores familiares, 

nas pequenas cidades e nos setores mais pobres da população. O spot cita o IPEA – Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada –, o Conselho Federal de Economia e outras instituições 

como fontes dos dados que se contrapõe ao discurso do presidente da República. 

O uso do efeito de gargalhadas após a voz de Michel Temer evidencia a posição da 

rádio comunitária – ou, no mínimo do Programa dos Bairros sobre a proposta de reforma da 
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previdência, como se editorializasse o tema. O efeito de gargalhada não é um recurso usual 

das sínteses noticiosas ou radiorrevistas jornalísticas das emissoras comerciais, ficando 

restrito aos programas de humor. Exceções existem, como o quadro de José Simão na 

emissora jornalística BandNews FM. 

15h23min – Apresentador anuncia música Uma Noite e Meia, com Claudinho e 

Bochecha (pop em versão com batida de funk). 

15h27min – Faz leitura de denúncia do ouvinte Eduardo Braz sobre assaltos em 

Marechal Hermes e Honório Gurgel, subúrbios da Zona Norte do Rio de Janeiro. O ouvinte 

Eduardo enviou a mensagem por WhatsApp. Apresentador faz alerta para o 9º Batalhão da 

Polícia Militar, sediado em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio de Janeiro: “Estão assaltando 

até bolsas de estudante, que não têm nada além de material escolar”, protesta Edmilson. “O 9º 

Batalhão pode ajudar a resolver o problema porque, apesar dos baixos salários de seus 

integrantes, a equipe desse batalhão tem feito um bom trabalho”, afirma. 

15h32min – Edmilson anuncia a música Samba de Arerê, com Beth Carvalho (samba). 

15h35min – Apresentador faz leitura de reclamações de ouvintes sobre a má qualidade 

das calçadas nas ruas dos bairros da cidade do Rio de Janeiro. Esclarece de quem é a 

responsabilidade de cuidar das calçadas nas vias públicas. Fala dos buracos provocados por 

obras de empresas públicas e privadas. Mostra conhecimento sobre o assunto. Destaca, 

especialmente, os danos em calçadas de Cascadura e Madureira, subúrbios da Zona Norte do 

Rio de Janeiro, bairros próximos de Vaz Lobo, onde está a sede, o transmissor e a antena da 

emissora. Fala por cinco minutos, sem vinhetas e efeitos. 

Mario Kaplún afirma que um dos procedimentos para garantir a maior “eficácia 

pedagógica” dos programas educativos ou informativos no uso da linguagem radiofônica é 

“desenvolver uma variada gama de recursos expressivos, valendo-se não só da palavra, mas 

também das músicas e dos sons” (KAPLÚN, 2017, p. 71). 

15h40min – Edmilson chama a música Levada Louca, com Banda Eva (axé). 

15h43min – Intervalo comercial: Kiko Biju (loja de bijuterias) e campanha de 

prevenção à dengue, da Pastoral da Criança da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil. 

15h46min – Apresentador chamou música O Dia Amanheceu, com Belo (pagode 

romântico). Em seguida, às 15h49min, entrou no ar a música Beco Sem Saída, com Charlie 

Brown Jr. (rock). O apresentador não anunciou a segunda música nem se referiu a ela no final 

do bloco musical. 
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5h54min – Edmilson lê a participação da ouvinte Maria, que reclama da falta d’água 

na Rua Joaquim Teixeira, no bairro de Osvaldo Cruz, Zona Norte do Rio. Edmilson cobra 

providências da Cedae – Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Na 

mensagem, ouvinte também destaca a precariedade do Restaurante Popular Tia Vicentina, em 

Madureira. Bloco inteiro sem vinhetas, nem efeitos sonoros e trilhas. 

Esse é um dos pontos mais positivos do Programa dos Bairros e de quase toda a 

programação da Bicuda FM. O programa se apresenta como porta-voz das expectativas dos 

moradores de Osvaldo Cruz, bairro próximo de Vaz Lobo. A moradora cobra eficiência das 

nos serviços públicos porque sabe que é pouco provável que esse tipo de conteúdo dos 

subúrbios tenha grande espaço nas rádios comerciais. 

16h00min – Apresentador agradece o carinho dos ouvintes e se despede pedindo 

críticas: “podem dizer em que a gente pode melhorar a cada programa”. Ele anuncia as 

atrações da quinta-feira subsequente, dia 25 de maio, entre elas, a visita ao estúdio da rádio do 

cantor e compositor Francisco Tadeu, “talento de Madureira, o bairro do qual contaremos 

histórias no próximo programa”, destacou o apresentador. 

Aqui também temos um serviço fundamental que dá identidade contra-hegemônica a 

uma rádio comunitária: convidar cantor o compositor de Madureira para que tenha 

protagonismo. Kaplún chama essa missão de “partir das necessidades culturais dos 

destinatários” (KAPLÚN, 2017, p. 71).  José IgnacioVigil amplia esse papel para os demais 

conteúdos com os quais as emissoras comunitárias rompem com o que ele chama de “a 

ultrapassada fórmula emissor-mensagem-receptor”. 

Desde a medicina natural até as receitas de cozinha, desde as festas 

tradicionais de nossos avós até a música dos jovens que não estão 

classificados nos rankings oficiais e as notícias que não aparecem na CNN, 

as rádios comunitárias promovem o direito de serem diferentes. Pensam com 

cabeça própria e gostam com paladar próprio. (VIGIL, 1997, p. 547).  

O Programa dos Bairros cumpre a proposta comunitária da emissora, visto que conta 

com quadros de utilidade pública, tira dúvidas dos ouvintes, veiculava denúncias e 

comentários do público, tem planilha musical variada – pagode, samba de raiz, rock, pop e 

pop com toques de funk –, e atua na autoestima dos moradores dos bairros alcançados pelo 

sinal da emissora, ao contar histórias e curiosidades de cada região e ao divulgar e entrevistar 

artistas das comunidades, raramente apresentados na mídia hegemônica.   

Quanto à interatividade, na edição analisada – a de 18 de maio de 2017 – os ouvintes 

participaram com perguntas na entrevista com a advogada Priscila Petra sobre a reforma da 

Previdência. O apresentador Edmilson Gomes, de 20 anos de idade, fez leitura de queixas 
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sobre segurança pública, problemas estruturais no Restaurante Popular de Madureira e 

buracos nas calçadas dos bairros da região alcançada pelo sinal da emissora. No final do 

programa, o apresentador convidou a audiência a participar com críticas e sugestões. É 

possível notar a intencionalidade de um programa que, permanentemente, convidava o 

público a interferir no conteúdo.  

Por outro lado, não houve, nessa edição do programa, participações de ouvintes ao 

vivo, por telefone. A Rádio Bicuda FM também contava com participações via telefone em 

quase todos os programas das manhãs e tardes de segunda a sexta, nas tardes de sábado e nas 

manhãs de domingo.  

O Programa dos Bairros não é debate ou mesa redonda. O papel da entrevista sobre a 

reforma da Previdência, com 20 minutos de duração, é esclarecer dúvidas dos ouvintes. Logo, 

não se trata de garantir a presença de um(a) advogado(a) que discorde da entrevistada. Porém, 

em pelo menos dois momentos, o programa carece de opiniões divergentes: 1) No final da 

entrevista, o apresentador fez críticas à proposta de reforma apresentada pelo presidente 

Michel Temer. Poderia ter, pelo menos, explicado os argumentos de quem defende as 

alterações no sistema previdenciário; 2) Ao tratar da segurança pública na região dos 

subúrbios de Rocha Miranda, Honório Gurgel e Marechal Hermes, traz denúncias variadas de 

ouvintes sobre assaltos e furtos nesses bairros, mas elogia a equipe do 9º Batalhão da Polícia 

Militar, responsável pelo policiamento nesta região da Zona Norte. Poderia ter solicitado aos 

ouvintes comentários sobre a atuação da PM, para que não soasse contraditória a avaliação do 

apresentador sobre o desempenho da polícia na comparação com as denúncias do público. 

É possível avaliar que o Programa dos Bairros perdeu a oportunidade de utilizar os 

“ingredientes” da “cozinha eletrônica” de Walter Alves ao veicular blocos de quatro minutos 

ou mais de locução ininterrupta do apresentador, sem o contraponto de outra voz, sem trilhas 

e sem vinhetas e efeitos sonoros. Essa monocórdia ficou evidente nos quadros “A história de 

seu bairro” (das 14h42min às 14h51min); comentário de futebol (das 14h54min às 15h); 

relato de denúncias contra o presidente Michel Temer e práticas do STF (da 15h12min às 

15h17min); denúncias de assaltos e furtos nos subúrbios (das 15h27min às 15h32min), 

queixas sobre a má qualidade das calçadas (de 15h35min às 15h40min); e problemas com 

abastecimento d’água (de 15h54min às 16h). O programa careceu de dinamismo na 

combinação dos chamados idiomas do rádio.  

Quanto ao uso da linguagem popular, o apresentador fala de forma simples e 

coloquial. Mas perde a naturalidade quando faz leitura de textos. Edmilson Gomes gera a 
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percepção de ser um jovem do subúrbio carioca que conhece a realidade da região em que 

vive e atua. Os erros na dicção e os erros na concordância nominal em seis ocasiões são 

compensados por demonstrações de que conhece bem o cenário de Vaz Lobo, Cascadura, 

Madureira e Irajá. Esse conhecimento de causa reforça os afetos e o aproxima do público. Um 

dos motivos para que o horário do Programa dos Bairros esteja entre os quatro de maior 

interatividade na emissora. 

 

 5.2.2 – Mesa de Bar – apresentação: Tuninho Tropical - domingos, das 10h às 12h 

– ediçãode 05 de fevereiro de 2017 

 

 É uma mesa redonda com sambistas. O objetivo central é promover os compositores, 

cantores e passistas das escolas de samba e blocos carnavalescos de Vaz Lobo, Madureira, 

Irajá e outros bairros da região alcançada pelo sinal da emissora. 

 

Crédito: acervo da Rádio Bicuda FM 

 

Figura 11: Programa Mesa de Bar. Da esquerda para a direita, Tuninho Tropical (cantor e apresentador do 

programa); Helena Sá (cantora e comentarista fixa); Sônia Xangô da Mangueira (comentarista fixa); Carlos 

Osório (coordenador da Rádio Bicuda); Tuninho Alô Bahia (apresentador de programas de rádios comunitárias); 

e Onésio Meirelles (comentarista fixo do Mesa de Bar). Foto de junho de 2017. 

  

10h – Vinheta cantada com prefixo da Rádio Bicuda FM. 

10h01min – Imediatamente após a vinheta, entra no ar o samba Mesa de Bar, de 

autoria de Tuninho Tropical, apresentador do programa. 
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10h03min – Tuninho Tropical não se identifica, nem entra no ar uma vinheta 

anunciando o apresentador. Saúda os ouvintes, e começa a falar, como se todos já soubessem 

quem é ele, independentemente de haver ou não novos ouvintes, que ainda não conheciam o 

programa. Menciona, de passagem, que o programa contaria com dois convidados no estúdio. 

Seriam Onésio Meirelles, da escola de samba Mangueira, tio do sambista Ivo Meirelles, e 

Dona Sonia, viúva de sambista Xangô da Mangueira. No entanto, Tuninho diz apenas 

“estarão aqui Onésio e Dona Sônia”. Não deixa claras as informações sobre os convidados no 

estúdio e avisa: “Hoje vocês vão me ver um pouco pra baixo. Tenho uma filha de 32 anos que 

é esquizofrênica e desapareceu na última terça-feira. Já avisei aos órgãos competentes para 

que nos ajudem a encontrá-la”. Explica como se manifesta a esquizofrenia. Fala que, apesar 

dos problemas, está tentando seguir a vida e gravar seu disco. Afirma: “Não sou cantor de 

brincadeira. Sou profissional”. Mistura temas de cultura, com dívidas do governo estadual e 

da prefeitura do Rio de Janeiro e sua carreira como cantor. Saúda a presença, no estúdio, do 

presidente da Escola de Samba União de Vaz Lobo, sem deixar claro, nesse primeiro 

momento, o nome do convidado. Elogia a rainha de bateria da Escola de Samba Unidos do 

Viradouro, também sem dar informações que permitissem ao público saber de quem se trata. 

10h11min – Tuninho segue falando, sem interrupção. Forte discurso de autopromoção.  

“Eu tenho história na Zona Norte”. (...) “Geral me conhece e sabe que Tuninho Tropical está 

aqui na radiozinha (sic) falando da região”.  “Eu conheço os quatro cantos do Rio”, “eu sei 

como é”, “eu cantei 25 anos no carnaval”, “eu falei na semana passada” (...) “eu tenho minhas 

opiniões e o político que se dana-se” (sic), etc. Uma média de quatro vezes a palavra “eu” em 

cada minuto. Os convidados se limitaram a fazer pequenas interjeições. O apresentador segue 

falando praticamente sozinho. Misturando temas de forma desconexa. Falou por 12 minutos 

seguidos, sem vinhetas, efeitos ou interrupções. 

Em sua “cozinha eletrônica”, o professor Valter Alves cria uma sigla que 

representaria, segundo ele, as regras básicas de como deve ser a linguagem dos radialistas: 

INCRA – Inteligível, Correta, Relevante e Atraente. (ALVES, 1994, p. 31). Um dos 

elementos que caracterizam um programa atraente seria a apresentação ágil. 

O apresentador deve possuir dotes especiais que o façam um 

personagem a quem os ouvintes sempre seguem com grande interesse. 

Um programa apresentado com agilidade sempre estará nos primeiros 

lugares de audiência. Por isso, o apresentador tem que estar 

conquistando o público em todos os momentos. Do contrário, o 

programa se tornará monótono e perderá a audiência. (ALVES, 1994, 

p. 37) 
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 10h15min – Alguém interrompe Tuninho para acrescentar um comentário. Não é 

identificado pelo apresentador. Porém, mais tarde, às 10h21min, é apresentado por Tuninho 

como Joca, presidente da Escola de Samba União de Vaz Lobo, empossado em 2017. Em 

crise, a escola não participa dos desfiles oficiais da Liga e da Associação das Escolas de 

Samba do Rio de Janeiro. Às 10h15min, Joca fala dos conflitos nas votações da ALERJ – 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Apresentador e convidado tratam o ouvinte como 

se todos já soubessem quem está opinando. 

10h18min – Joca começou a focar os comentários no tema “provável privatização da 

CEDAE – Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro” – e na crise 

econômica do estado. As conversas acontecem de forma desordenada, espontânea, sem 

clareza de qual era o objetivo ou a pauta do programa. 

10h20min – “É melhor eu tomar cuidado com as emoções, porque já estou com mais 

de 50 anos e a vida do negão aqui não tem seguro, não”, diz o apresentador Tuninho Tropical. 

“Nosso programa tem um cunho diferente, em prol do samba”, completa. O apresentador 

voltou a falar – agora por quatro minutos – sem interrupção. 

10h24min – Tuninho pediu a Joca para esclarecer o que fará em seu mandato na escola 

de samba de Vaz Lobo. Mas antes que Joca respondesse. Tuninho o interrompeu e passou a 

palavra, pela primeira vez, para o convidado Onésio Meirelles. “Faça perguntas para Joca, 

Onésio”, sugere o apresentador. 

10h24min – Em vez de fazer perguntas, Onésio começa a contar histórias da União de 

Vaz Lobo. Em seguida, pergunta: “Por que vocês não aproveitam essa história para fazer com 

que a Vaz Lobo seja conhecida?” 

10h25min – Joca explica os problemas que levaram a escola a um cenário de crise e 

faz promessas de recuperação da imagem da instituição. “Vamos botar para quebrar”, garante. 

A conversa segue com Onésio Meirelles fazendo perguntas para Joca. “A União está viva, 

vamos fazer uma feijoada dia 12 e vamos desfilar no carnaval apenas aqui em Vaz Lobo, para 

o morador” (...) “Saiu muita mentira na Internet sobre o fim da União de Vaz Lobo” (…) 

“Não vamos ‘enrolar a bandeira’ como muitos afirmam”, garante Joca, negando o fim da 

agremiação. 

10h29min – Convidado Joca mostra para o apresentador e os demais convidados uma 

reportagem publicada em jornal (não dizem de que jornal se trata). Para olhar a reportagem, 

apresentador e convidados saem do alinhamento do microfone por 18 segundos, período em 

que som fica vazado, sem clareza, inaudível. Joca conta como a precariedade estrutural da 
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sede da escola o forçou a fazer a mudança dos instrumentos musicais, fantasias e bandeira da 

agremiação para a casa dele, para “evitar que esse material todo estragasse na sede”. 

10h32min – Uma mulher faz pergunta inaudível. Estava distante do microfone. Não 

foi identificada. Apresentador respondeu como se todos soubessem o que ela perguntou e 

quem ela é. 

10h37min – Joca segue afirmando que vai recuperar a escola de samba União de Vaz 

Lobo. Apresentador e convidado não questionam, não perguntam como Joca fará essa 

“revolução” nem com que recurso financeiro conseguirá retirar a escola de um cenário de 

crise. Tuninho Tropical afirma que “o comércio tem que fazer sua parte”. “Você, Joca, tem 

que buscar parcerias”.  

10h41min – Onésio afirma que em escolas de samba grandes e pequenas a oposição 

torce contra a diretoria com mandado em vigência. 

10h42min – Joca pede à população do Rio de Janeiro que preserve os ônibus, 

especialmente o serviço BRT de ônibus em vias expressas. Diz que alguns moradores estão 

destruindo os veículos. 

10h45min – Tuninho afirma que “na rádio comunitária você, ouvinte, também pode 

participar”. Divulga o telefone da rádio e volta a falar sobre o que chama de “politicagem no 

carnaval”. Anunciar o telefone para participação quando já estão decorridos 45 minutos de 

programa não é um procedimento adequado.  É como se o garçom de nosso restaurante só 

ouvisse seu pedido após 45 minutos de sua presença no estabelecimento. 

10h47min – Joca se despede do público. Tempo total de falas do apresentador e dos 

convidados sem vinhetas, efeitos, músicas ou trilhas: 44 minutos. Das 10h03min às 

10h47min. 

A “atraência”, da qual trata Mario Kaplún, tem como um de seus objetivos gerar um 

tempo psicológico positivo. Ou seja, se um programa é arrastado, cansativo, com 

apresentadores que falam sem parar em sem variedade de recursos dos cinco idiomas da 

linguagem radiofônica, a tendência é que a percepção (tempo psicológico) seja de uma 

duração maior do que a do tempo cronológico.  Por outo lado, se o programa for ágil e 

variado, gerará a seguinte percepção: “Que pena! Passou tão rápido!”. 

Paulo Rogério Motta, psicólogo e especialista em psicologia analítica, afirma que o 

tempo cronológico lida com a quantidade e o tempo psicológico com a qualidade do tempo. 

O tempo cronológico pode ser definido em horas em razão do movimento de 

rotação da Terra (23h56min4seg). Assim, o dia ter 24 horas é a duração 

deste evento de rotação [...]. Porém, o ser humano possui um modo interno 

de perceber a passagem do tempo, uma percepção mental interna dessa 
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passagem. Essa percepção nem sempre é coincidente com a marcha física do 

tempo. À medida que se envelhece, cada ano é uma fração menor da 

existência, por isso parece um intervalo menor. Essa percepção interna da 

passagem do tempo é o tempo psicológico
68

. 

10h48min – Entra no ar um samba. Apresentador não anuncia de que música se trata. 

10h51min – Prefixo da emissora, seguido do slogan “a rádio que toca cultura”. Entra 

intervalo com anúncios de aproximadamente 30 segundos cada: Salão de Beleza Américo 

Coiffeur; anuncie na Rádio Bicuda; vinheta cantada da Rádio Bicuda; campanha educativa em 

defesa das pessoas com deficiência, promovida pela Câmara dos Deputados; e nova vinheta 

cantada da rádio. 

10h54min – Após o intervalo, entra no ar outro samba, sem que seja identificado pelo 

apresentador. 

10h58min – Tuninho afirma: “Acabamos de escutar sambas que não estamos ouvindo 

nas outras rádios. Monarco, Zé Ketti, etc. Dona Helena, Paulinho e Onésio seguem conosco 

no estúdio”. Tuninho não explica, para quem estava ouvindo o programa pela primeira vez, 

quem é Dona Helena. Também não apresenta Paulinho, nome que apareceu duas vezes na 

primeira meia hora do programa, quando Tuninho disse “não é mesmo, Paulinho?”. Paulinho 

é Paulo Campello, sonoplasta do programa. 

 

Crédito: acervo da Rádio Bicuda. 

 

Figura 12: Paulo Campello, sonoplasta dos programasMesa de Bar e Cida Santos Show. 
 

                                                           
68

Extraído de: https://paulorogeriodamotta.com.br/tempo-psicologico-e-tempo-cronologico/. Acessado em 4 de 

agosto de 2018. 

https://paulorogeriodamotta.com.br/tempo-psicologico-e-tempo-cronologico/
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10h59min – Tuninho e Onésio explicaram por que Dona Sônia, que estaria no estúdio, 

“não apareceu”. Onésio afirmou que Dona Sônia está com problemas de saúde. “Se cuida, aí, 

Dona Sônia”, pediu Onésio. No início do programa, Tuninho anunciou Dona Sônia como uma 

das convidadas. 

11h05min – Tuninho e Onésio comentaram a crise financeira nas rádios Tupi e MPB, 

ambas do Rio de Janeiro. “São emissoras que abrem espaço para sambistas. Não deveriam 

fechar”, afirma Tuninho. 

11h09min – Onésio diz que “no centro da cidade, já é carnaval”. Segue a conversa de 

Tuninho e Onésio sobre temas variados. Um assunto “puxa” outro. Não há uma pauta. Não há 

clareza de que temas seriam os prioritários do programa. 

11h15min – Onésio divulga agenda de rodas de samba, feijoadas e outros eventos de 

sambistas em diferentes bairros do Rio de Janeiro. Tuninho acrescenta que “apesar dos 

problemas, o Rio de Janeiro é isso. Tem opções de lazer.” 

11h19min – Tuninho chamou Dona Helena Sá, que falou pela primeira vez nesta 

edição do programa. Ela não é apresentada ao público. A impressão é de que comunicador 

parte do princípio de que todos já a conhecem. Dona Helena relata em que eventos de samba 

esteve nos últimos dias. Disse que muita gente pergunta porque a rádio tem por nome Bicuda. 

“Eu sempre esclareço o motivo”, afirmou. 

11h26min – Tuninho: “Estamos fazendo coisas aqui neste programa que as pessoas 

deixaram de fazer. Programação de rádio com comentários de futebol tem muitos, mas 

programas com comentários de samba são mais difíceis de achar” (...) “Nós temos um quadro 

de debatedores muito interessante. Hoje Dona Sônia não está aqui por problemas de saúde. 

Olha a saúde! Vamos pegar leve, Dona Sônia!”, aconselha. 

O quadro “interessante” de debatedores é pouco acionado pelo apresentador, que passa 

a maior parte do tempo falando sem parar e fazendo autopromoção. 

11h29min – Paulinho – Paulo Campello, sonoplasta – pede a palavra para falar da 

mensagem que recebeu do ouvinte Manoelzinho. Segundo Paulo, que não informou o bairro 

do ouvinte, Manoelzinho informou que agora existe uma Liga dos Blocos de Carnaval de 

Madureira. Apresentador e convidados falam da opção de realizar desfiles de blocos no 

Parque de Madureira. 

11h35min – Tuninho anuncia: “Vamos ouvir música!”.  

11h35min – Mas, em vez de música, entra no ar intervalo comercial, com as seguintes 

mensagens de, aproximadamente, 30 segundos cada: Kiko Biju (loja de bijuterias), no 
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Mercadão de Madureira; vinheta cantada da Bicuda FM; jingle da campanha de combate à 

dengue, do Ministério da Saúde; e chamada do programa Bicuda Entrevista. 

11h37min – Entrou no ar um samba, interpretado por cantora. Apresentador não 

informa nome da música nem menciona a cantora. 

11h40min – Vinheta cantada de Bicuda FM e novo samba executado na íntegra. 

Cantor e nome da música também não foram informados. 

11h44min – Voltam Tuninho e os convidados. Apresentador afirma: “Nós aqui somos 

uma família” (...). “Todos temos que saber usar as redes sociais e a Internet” (...).  “Minha 

neta de quatro anos de idade me ensina a mexer no celular e eu penso: puta merda! Como isso 

é possível?” 

11h47min – Apresentador e convidados seguem falando sobre assuntos variados, sem 

roteiro ou pauta. 

11h50min – Onésio Meirelles afirma: “Sou do tempo em que, lá na Mangueira, não 

tínhamos subvenção pública. Íamos de loja em loja, no comércio local, pegar dinheiro para o 

desfile da escola”. Tuninho comentou: “hoje, a escola pequena tem que fazer isso. As escolas 

grandes se acomodaram com a subvenção”. O assunto vira gancho para que Tuninho e Onésio 

voltem a falar sobre crise financeira no Rio de Janeiro. “Soube que o que está acontecendo no 

estado poderá acontecer no município até o final do ano”, diz o apresentador. 

11h56min – Tuninho Tropical: “Gente... o programa de hoje foi muito maravilhoso” 

(...). “Dona Helena, onde a senhora vai desfilar?” (...). “Mando aqui um abraço para os 

sambistas do Brasil todo”. 

11h59min – Dona Helena se despede do público e manda abraços para ouvintes da 

comunidade da Mangueira e para “ouvintes em geral”. 

12h01min – Onésio Meirelles se despede divulgando rodas de samba e desfiles de 

blocos. Tuninho divulga eventos de outros blocos de carnaval. 

12h04min – Passando do horário do programa, Tuninho agradece ao vereador Val do 

Ceasa, do partido PEN, por “um favor de ordem pessoal”. Não divulgou do que se trata o 

favor. 

12h07min – Encerramento do programa já está com sete minutos de atraso. Tuninho 

volta a falar da ideia de usar o Parque de Madureira para desfiles de blocos de carnaval. 

12h08min – Paulo Campello – sonoplasta – se despede dos ouvintes e anuncia o 

programa seguinte: Berço do Samba. Exclusivamente musical, das 12h às 16h dos domingos, 
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Berço do Samba veicula sucessos de todos os tempos e serve também para “executar” 

músicas pedidas pelos ouvintes ao longo do programa Mesa de Bar.  

12h11min – O programa Mesa de Bar termina com onze minutos de atraso. 

Ao trazer compositores, cantores e ritmistas de Vaz Lobo e Madureira para os 

estúdios, em todas as manhãs de domingo, o programa Mesa de Bar cumpre um dos objetivos 

principais do coordenador da Rádio Bicuda, Carlos Osório, para a busca da superação do 

obstáculo criado com a mudança de sede e transmissores para uma distância de 

aproximadamente três quilômetros e meio em relação ao bairro de origem da emissora. 

Forçada, na década anterior, a trocar a Vila da Penha por Vaz Lobo, a Bicuda buscou com o 

Mesa de Bar:  

1) Gerar identidade na nova região de alcance dos transmissores da rádio – Madureira, 

Vaz Lobo e Irajá – através do espaço aberto aos sambistas que não têm vez nas emissoras 

comerciais;  

2) estabelecer uma ponte entre o talento local e os nomes de destaque de grandes 

escolas de samba de outros bairros. 

Nesse sentido, a presença do Onésio Meirelles, sambista da Mangueira e tio do ex-

presidente da verde-e-rosa Ivo Meirelles, cumpre seu papel. As mensagens de ouvintes não 

chegam apenas de Vaz Lobo, Madureira, Cascadura e Irajá. Chegaram recados do Grajaú, 

Engenho de Dentro, Mangueira, São Cristóvão e Baixada Fluminense, regiões não alcançadas 

pelo sinal da rádio comunitária, o que indica uma audiência ativa também via Internet e no 

aplicativo de celular.  

José Ignario Lopes Vigil (Quito, 1994) afirma que a rádio comunitária deve pensar 

grande e disputar a liderança de audiência no âmbito em que atua. O ouvinte deve sentir sua 

emissora como uma experiência vitoriosa.  

A frase de Tuninho, veiculada às 10h11min – “Geral me conhece e sabe que Tuninho 

Tropical está aqui na radiozinha falando da região” – trata a emissora no diminutivo. Não 

contribui para essa identificação do ouvinte com sua emissora como um projeto comunitário 

vitorioso.  

Interatividade – Um dos quatro programas com maior número de ligações telefônicas e 

mensagens via WhatsApp da Rádio Bicuda, conforme relato do coordenador da emissora, 

Carlos Osório, o Mesa de Bar de 5 de fevereiro de 2017 abre pouco ou quase nenhum espaço 

para a participação ao vivo do público. Ouvintes não entraram no ar. Apenas foram lidos os 

recados. Total: nove mensagens, entre saudações, abraços, divulgação de eventos e uma 
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sugestão de que os desfiles dos blocos de carnaval da região fossem realizados no Parque de 

Madureira. Ao monopolizar a conversa, dedicando menos de 10% do tempo ao relato de 

participações de ouvintes, o apresentador perde a oportunidade de estabelecer um elo ainda 

mais forte com a chamada “comunidade do samba” local. 

Diversidade de opiniões/ contraditório – Ainda que seja apresentado como mesa 

redonda de sambistas, o programa não abre espaço para o contraditório. Tuninho Tropical 

adota um tom impositivo. Ao mesmo tempo, apresenta o programa e opina. Abriu o Mesa de 

Bar com esse procedimento, o que pode intimidar os convidados que, eventualmente, queiram 

discordar dele. Ao longo de duas horas de programa, não houve debate. Não houve polêmica. 

Todos concordavam com todos.  

O tom da conversa é de uma reunião de amigos, modelo muito usual em programas 

com sambistas também nas emissoras comerciais. Ainda que não tenha essa intenção, ao não 

apresentar os convidados – nome e cargo - de forma clara para o público, o apresentador passa 

a impressão de que os demais integrantes da mesa são meros coadjuvantes. É como se eles 

estivessem no estúdio para avalizar o que Tuninho dizia. 

Comportando-se como uma espécie de “dono do programa”, Tuninho mistura o 

âmbito comunitário com seus interesses pessoais ao dizer, às 12h04min: “agradeço ao 

vereador Val do Ceasa, do partido PEN, por um favor de ordem pessoal”. Não divulga do que 

se trata o favor.  

Além de eticamente discutível, o procedimento deixa no ar uma informação de troca 

de favores pessoais com representante do legislativo sem o devido esclarecimento, o que pode 

gerar desgaste da imagem do apresentador e da emissora comunitária. 

Linguagem radiofônica – Identifica-se uma inadequação do formato do Mesa de Bar à 

proposta de manter a atenção e os afetos de um público que, ainda mais nas manhãs de 

domingo, associa a audição do rádio a outras atividades como, por exemplo, o convívio com a 

família. Quanto tem a palavra, Tuninho fala pelo menos quatro minutos seguidos. 

O Mesa de Bar traz apenas dois momentos de veiculação de músicas e intervalo 

comercial: das 10h48min às 10h54min e das 11h35min às 11h44min. O restante do programa 

se ocupa da conversa do apresentador com os convidados. 

O apresentador se expressa de forma coloquial e descontraída, como alguém que 

conversa com os amigos sambistas em um bar. Nesse sentido, o estilo se encaixa com os 

objetivos do programa. Porém, Tuninho comete muitos erros gramaticais e de dicção.  Tem 

uma atitude tão descontraída no ar que aparenta nem ter-se dado conta de que, às 11h40min, 



107 
 

 
 

quando relata as habilidades de sua neta no uso de celular, confessa: “Ela só tem quatro anos 

de idade e sabe mexer nisso melhor que eu. Puta merda!”. O palavrão pode ser interpretado 

como uma espécie de interjeição, um desabafo.  Mas, ao mesmo tempo em que esse desabafo 

aproxima ouvintes mais descontraídos, pode afastar os mais formais, que interpretam o 

palavrão como uma grosseria no ar. 

 

 5.2.3 – Cida Santos Show – apresentação: Cida Santos – domingos, das 08h às 10h 

– edição de 10 de setembro de 2017 

 

 O Cida Santos Show é uma radiorrevista musical e de variedades. A apresentadora 

conversa com os ouvintes assumindo o papel de uma amiga que você encontra na feira, na fila 

do banco, em festas, etc. O objetivo é falar do cotidiano dos bairros e, especialmente, dos 

sambistas locais. 

 

Crédito da foto: acervo da emissora 

 

Figura 13: Cida Santos, técnica de enfermagem e apresentadora do Cida 

Santos Show. Foto de 2017. 
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08h05min – Programa entra no ar com cinco minutos de atraso. Vinheta de abertura 

muito confusa. Som do locutor da vinheta sobre-modulado (excesso de volume) e encoberto 

por música. 

08h05min – “Bom dia. Se você, no dia de hoje, agir com dignidade, pode ter certeza, 

será um canalha a menos na face da terra. Pense nisso”. Com esse comentário, Cida abriu o 

programa. 

08h06min – Imediatamente após o comentário de Cida, entra no ar a música Foi Deus, 

com Ângela Maria. Composição de Alberto Jones, a música fez sucesso na voz de Amália 

Rodrigues. Cida não anunciou nem desanunciou a música. 

08h09min – O bloco musical segue com Aquele Abraço, música interpretada por 

Gilberto Gil. Também não é anunciada nem desanunciada. 

08h13min – Apresentadora volta a saudar os ouvintes. Cida cumprimenta o sonoplasta 

Paulo Campello, que também entra no ar e diz “bom dia, Cida e ouvinte aí”. 

08h14min – Cida diz que “abrindo a primeira sequência do programa, vamos ouvir 

Falsa Baiana, com Roberto Silva e Roberta Sá”. A música é de autoria de Geraldo Pereira. 

Nome do compositor não é anunciado no ar. Na verdade, não é a primeira sequência musical 

do programa, visto que já foram veiculadas as músicas Foi Deus e Aquele Abraço. 

08h17min – Até agora, Cida não explicou para os ouvintes qual é a proposta do 

programa, que conteúdos serão abordados, se há ou não convidados no estúdio, etc. Esse é um 

problema presente na maioria dos programas ouvidos nessa pesquisa. O “garçom” não 

apresente o menu. Não diz que pratos foram preparados na “cozinha eletrônica”. 

08h18min – Vinheta cantada de identificação da Bicuda FM. 

08h19min – Após a vinheta, entre a música Fullgás (é essa a grafia correta) de 

Antônio Cícero e Marian Lima, com Marian Lima.    

08h22min – Em seguida, a música Brasis, de Gabriel Moura e Seu Jorge, com o cantor 

Seu Jorge. As músicas com Marina Lima e Seu Jorge não são anunciadas nem desanunciadas. 

08h27min – Entra no ar spot de 45 segundos com campanha da emissora: “Anuncie na 

Rádio Bicuda FM. Informação e música popular brasileira de uma forma descontraída, mas 

com seriedade”.  

08h28min – Vinheta cantada da Bicuda FM e chamada do programa Manhã Carioca, 

com Carlos Osório. 
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08h29min – Entra no ar trilha instrumental, que some no início da locução de Cida. 

Apresentadora divulga a hora certa, mas se confunde. Diz “são oito horas e trinta minutos... 

perdão... oito e vinte e nove... parece que estou com pressa...” 

08h30min – Após 30 minutos da hora marcada para o início do programa, Cida 

anuncia atrações: Momento dos Baixinhos; Oração; Momento Romântico; e ‘Você Tira o 

Chapéu para Quem?’. Não explica detalhes sobre a proposta de cada quadro. Em seguida, diz 

que os ouvintes também podem participar e fazer queixas e denúncias sobre os problemas dos 

bairros, mas afirma que “por outro lado, temos programas mais adequados aqui na Bicuda FM 

para isso”. Ao explicar que horários são indicados para a divulgação dos problemas dos 

bairros, se confunde muito na divulgação dos nomes, apresentadores e faixas horárias desses 

programas. Fica tão confusa que o operador do áudio Paulo Campello teve que ajudá-la na 

explicação. 

08h34min – Cida chama “mais uma parte musical”. Porém, não anuncia a canção, o 

compositor e o intérprete. 

08h34min – Entra no ar a música Feitiço da Vila, de Noel Rosa e Vadico, com 

Martinho da Vila. Vinheta cantada da Rádio Bicuda FM. Em seguida, música Malandragem, 

de Cazuza e Frejat, com Cássia Eller. Imediatamente após Cássia Eller, foi veiculada a música 

Partido Alto da Antiga, de Martinho da Vila, com Aniceto do Império e Martinho da Vila. 

08h45min – Vinheta cantada da Rádio Bicuda FM. Início do intervalo comercial: 

campanha “A rádio comunitária pode impulsionar suas vendas... Rádio Bicuda FM: a 

verdadeira rádio comunitária” (locução feminina); Vidraçaria Arte em Vidro, “próxima ao 

Largo de Vaz Lobo”. 

08h47min – Cida explica “a sequência musical que vocês ouviram é uma omelete 

musical”, afirmou. Somente nesse momento, relatou que músicas foram veiculadas a partir de 

Falsa Baiana. 

Aqui, outra situação recorrente nos 10 programas ouvidos nessa pesquisa. Não raro, 

apresentadores deixam a informação sobre as músicas veiculadas para depois de um intervalo 

comercial ou um comentário. Conclusão: a informação vai ao ar distante da veiculação das 

músicas, o que pode confundir os ouvintes.  

08h48min – Entra no ar o quadro Para Quem Você Tira o Chapéu. Sem vinheta nem o 

esclarecimento de que um novo segmento do programa estava entrando no ar. Cida: “vou 

passar a bola para Paulinho”. Aciona o sonoplasta Paulo Campello. O sonoplasta diz: “Hoje 

vou tirar o chapéu para o repórter Marcelo Torres, da Rede SBT, pelo debate realizado na TV 
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sobre a situação dos países em desenvolvimento”. E complementa: “Vou tirar o chapéu 

também para o programa que a TV Globo veiculou na quarta-feira passada (6 de setembro de 

2017) sobre Chacrinha”. Cida concordou com Paulo Campello. 

08h54min – Entra ar o samba Orgulho do Vovô, de Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho, 

com Zeca Pagodinho. Em seguida, a música Guerra dos Meninos, de Roberto e Erasmo 

Carlos, com interpretação de Roberto Carlos. 

09h03min – Vinheta com prefixo da Rádio Bicuda FM. No prefixo, a frase “uma 

emissora outorgada pelo Ministério das Comunicações”. Intervalo comercial: Américo 

Coiffeur (salão de beleza em Vaz Lobo) e chamada do programa QG do Samba.   

09h05min - Cida Santos explica que o quadro Momento dos Baixinhos já foi ao ar.  

“No Momento dos Baixinhos de hoje tivemos as músicas Orgulho do Vovô, com Zeca 

Pagodinho, e Guerra dos Meninos, com Roberto Carlos”. Apresentadora passa a dar 

conselhos para as crianças.  “Se você for passear, não saia de perto da mamãe e do papai. 

Fique sempre pertinho deles. Na praia, cuidado com as ondas”. 

09h07min – Apresentadora passou a mandar abraços para ouvintes que entraram em 

contato com ela e disseram estar ligados no programa. Enquanto apresentadora manda 

abraços, uma trilha instrumental animada está em segundo plano. 

09h10min – Cida conta que encontrou uma amiga, por acaso, enquanto comprava 

manga em um hortifrúti na Zona Norte do Rio de Janeiro. Apresentadora seguiu contando 

“causos” de encontros com “amigas ouvintes” nas ruas da cidade. Citou 14 ouvintes – 

Marciana, Rosemeiry, Sonia, Vanda, Diniz, Márcia, Georgette, Edith, Nilson, Flávia, Lúcia, 

Manoelzinho, Gilson e Paulo - com “pessoas que sei que nos ouvem em todos os domingos”. 

Convidou: “Sempre que vocês quiserem, podem ligar para cá: 3352 3665”. Agradeceu: “eu 

fico muito agradecida pela audiência de vocês. Quem sabe um dia eu não posso sortear um 

carro pra vocês?”, completou. 

O tom da conversa é íntimo. Conta as histórias dos encontros - na feira e no mercado - 

com as ouvintes como uma amiga que fica feliz ao encontrar seus amigos. A locução é muito 

natural e espontânea. Aproxima a rádio do cotidiano dos ouvintes. 

09h17min – “De Lúcia para sua neta Belinha, Lena Sá, com o samba Vila Isabel”. 

09h17min – Entra a música anunciada. 

09h20min – Vinheta cantada da emissora. Intervalo: campanha “baixe o aplicativo da 

Rádio Bicuda”; Mudanças e Fretes Leandro (empresa de mudanças). 
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09h22min – Cida explica que foi ao ar a música Vila Isabel, com Lena Sá. Não 

divulgou os nomes dos compositores. 

09h23min – Cida e Paulo Campello conversaram sobre os furacões no Hemisfério 

Norte e outros fenômenos que, segundo Paulo, mostram que “a natureza está muito mexida e 

está cobrando sua conta”. Paulo anuncia que, por isso mesmo, programou para a sequência do 

programa as músicas O Sal da Terra, com Beto Guedes, e Natureza, com Leci Brandão. 

09h25min – Cida elogia Paulo Campello. “É um rapaz instruído. É sempre bom abrir 

espaço para ele aqui no programa. Vamos, então, ouvir as músicas que você, Paulo, 

programou”, disse a apresentadora. 

09h26min – Entra no ar a música Sal da Terra, de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, 

com Beto Guedes. Em seguida, o samba Natureza, de Rosinha de Valença e Leci Brandão, 

com Leci Brandão.  Paulo desanuncia as duas músicas.  

09h33min – Cida anuncia o Momento de Oração. “Gostaria que todos vocês que estão 

ligadíssimos em nossa programação, se for possível, larguem o que estão fazendo e vamos 

orar. Vamos pedir a Deus por um mundo melhor? Mas para isso precisamos ter fé. Sem fé, 

fica difícil para Papai do Céu nos atender”, afirmou. Entrou no ar trilha da música Ave Maria 

de Gounod, que caiu em BG (background). Cida fez uma oração pedindo benções a Jesus. 

Imediatamente após a oração, entra no ar um efeito sonoro de aplauso e uma versão 

instrumental em ritmo de samba da Ave Maria de Gounod, interpretada pelo sambista Jorge 

Aragão, no cavaquinho. 

09h39min – Vinhetacantada da Rádio Bicuda FM. Início do intervalo comercial: 

campanha “A rádio comunitária pode impulsionar suas vendas... Rádio Bicuda FM: a 

verdadeira rádio comunitária” (locução feminina); Calçados Dom Lopes (fábrica de sapatos); 

e vinheta cantada da Rádio Bicuda. 

09h41min – Cida Santos comenta que “foi muito lindo ouvir Jorge Aragão no 

cavaquinho, interpretando Ave Maria, no quadro Momento dos Baixinhos”. Paulo Campello, 

sonoplasta, alerta que apresentadora se equivocou. Cida corrige: “não foi no Momento dos 

Baixinhos. Na verdade, ouvimos o Momento de Oração”. 

09h42min – Apresentadora parabeniza a Associação das Velhas Guardas das Escolas 

de Samba do Rio de Janeiro por ter completado 34 anos de atividades. Em seguida, manda 

abraços para ouvintes. “É muito bom saber que as pessoas estão nos ouvindo”, disse. 

09h44min – “Vamos atender ao pedido da ouvinte Vanda”. Entrou no ar a música 

Matriz e Filial, de Lúcio Cardim, com interpretação de Jamelão. Cida desanunciou a música e 
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contou uma conversa que teve com Jamelão “há muitos anos”. “Ele só me deu atenção 

quando eu disse que era da União de Vaz Lobo”. 

09h50min – Cida avisou: “entra no ar o quadro Momento Romântico”. Chamou a 

música Dois pra Lá, Dois pra Cá, de João Bosco e Aldir Blanc, com interpretação de João 

Bosco.  

09h54min - Apresentadora anunciou um evento da Escola de Samba Renascer de Vaz 

Lobo.   

09h57min - A pedido da ouvinte Rosymeiry, Cida Santos leu novamente a mensagem 

de abertura do programa: “Se você, no dia de hoje, agir com dignidade, pode ter certeza, será 

um canalha a menos na face da terra”. 

09h59min – Cida Santos anuncia que “vem aí o programa Mesa de Bar. Fui!”, 

concluiu. 

 

O programa Cida Santos Show é uma aula de conversa espontânea, natural e afetuosa. 

Porém, passa a ideia de produção preparada no improviso. Além de chegar atrasada, a 

apresentadora se distrai, passa informações – inclusive sobre os quadros – de forma pouco 

clara. Nem sempre anuncia o início de um novo segmento, como aconteceu às 9h05min, 

quando explicou que o Momento dos Baixinhos já tinha ido ao ar, entre 8h e 9h, mesmo que 

não tivesse sido anunciado: “No Momento dos Baixinhos de hoje tivemos as músicas Orgulho 

do Vovô, com Zeca Pagodinho, e Guerra dos Meninos, com Roberto Carlos”. Era como se ela 

tivesse dado uma satisfação ao ouvinte no estilo “não me cobrem o Momento dos Baixinhos 

porque essas duas músicas que veiculei mais cedo valem pelo quadro”. 

É relevante o papel do sonoplasta Paulo Campello no apoio à apresentadora. Não por 

acaso, Cida elogia o colega de trabalho: “É um rapaz instruído. É sempre bom abrir espaço 

para ele aqui no programa. Vamos, então, ouvir as músicas que você, Paulo, programou”. Ele 

ajuda a apresentadora numa espécie de direção informal do encadeamento do programa. 

Esses aspectos – de uma aparente desorganização do programa – são plenamente 

compensados pela forma próxima com a qual a apresentadora se relaciona com os ouvintes. 

Valter Alves diz que “ao falar por rádio, você deve pensar que dirige a palavra a uma só 

pessoa por vez, não a milhões” (ALVES, 1994, p. 36).  É exatamente o que a comunicadora 

faz. Técnica de enfermagem, Cida não é uma radialista profissional. Mas entende de gente, de 

abordar os temas a partir das histórias do cotidiano das pessoas. Emociona e desperta interesse 

pelos temas através da construção de imagens (histórias) e afetos. Para Mario Kaplún, “a 
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autêntica comunicação radiofônica deve ter um componente afetivo, além do conceitual; deve 

mobilizar não somente a área pensante do ouvinte como também sua área emocional” 

(KAPLÚN, 2017, p. 63). A comunidade se sente representada pelo estilo natural da 

apresentadora. Essa é uma das explicações para o Cida Santos Show ser a atração de maior 

número de telefonemas dos ouvintes na Rádio Bicuda FM. 

Como não se trata de um programa de entrevistas ou debates, não há motivo para 

criticarmos a ausência do contraditório. O clima geral é de radiorrevista musical e de 

variedades, modelo que costuma funcionar bem para as manhãs de domingo. 

 

 5.2.4 – Manhã Carioca – apresentação: Carlos Osório – de segunda a sexta, das 

9h às 12h – edição de 04 de outubro de 2017, quarta-feira 

 

O coordenador da Rádio Bicuda FM, jornalista Carlos Osório, apresenta a 

radiorrevista informativa de maior variedade de conteúdos na emissora: notícias locais e 

nacionais, boletins sobre a situação do trânsito nos bairros alcançados pela emissora, dicas 

culturais, boletim de futebol, músicas e entrevistas. 

Na edição de 4 de outubro, Osório abre o programa com saudação para os ouvintes e 

aviso de onde há feira livre na região. Em seguida, anuncia as atrações do programa e lê as 

manchetes do dia. 

O slogan do Manhã Carioca – “alegrando e informando suas manhãs” – tem pouca 

força. José Ignacio Vigil (1997, p.503) recomenda: “evite títulos com frases que usem 

gerúndio. A função de um título não é chamar para uma ação, mas chamar a atenção, 

convidar”. Nesse sentido, “o programa que alegra e informa nas manhãs” poderia ser mais 

adequado. 

Um dos destaques do Manhã Carioca é a cobertura do trânsito dos bairros de Vaz 

Lobo, Irajá e Madureira. O apresentador monitora sites com mapas do trafego – especialmente 

o MapLink – e cobre as necessidades de informação específicas dos motoristas que vivem ou 

estão de passagem por esses bairros.  

Osório manda abraços para os ouvintes e comerciantes locais em diferentes momentos. 

São práticas que buscam construir uma rede de apoiadores. O tom é de proximidade e convite 

à participação.  

Ao comentar a decisão do prefeito Marcelo Crivella de alterar, sem consulta aos 

moradores, os nomes de logradouros da Maré (em outra região do Rio de Janeiro), Osório se 
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solidariza com o protesto de moradores que não queriam a mudança. O apresentador deixa 

clara sua defesa dos direitos do cidadão. Cita sua participação em movimentos contrários ao 

processo de privatização de empresas públicas. 

Um dos pontos altos do Manhã Carioca é o uso equilibrado de vinhetas, efeitos e 

trilhas. Não há excessos. As trilhas instrumentais não ‘atropelam’ a voz do comunicador e 

desaparecem nas reportagens para que não atrapalhem a compreensão dos conteúdos 

abordados. 

No começo do programa, Carlos Osório está pouco natural na locução, mas essa 

dificuldade é facilmente superada a partir de 9h30min, aproximadamente. A impressão é de 

que melhora o desempenho conforme “esquece” que está diante do microfone. 

O trabalho de pré-produção de Osório é impecável. O programa flui, de quadro em 

quadro, com ritmo forte, intercalando os cinco idiomas do rádio. A alternância de reportagens, 

comentários e música garante essa cadência. 

No quesito interatividade, a proposta do programa é prejudicada pela falta de 

profissionais – pagos ou voluntários – que possam apoiar o apresentador no contato com os 

ouvintes. Carlos faz a leitura de opiniões enviadas pelo Facebook. É o possível para quem tem 

múltiplas tarefas no estúdio. 

A análise dessa pesquisa priorizou a audição das duas primeiras horas do programa, 9h 

às 11h. Porém, vale destaque a estratégia do apresentador para a terceira hora, 11h às 12h, 

quando a planilha musical passa a priorizar o samba de raiz. 

Em resumo, a equipe reduzida é a maior carência do Manhã Carioca para que cumpra 

todos os objetivos de uma radiorrevista informativa. O apresentador se desdobra em múltiplas 

funções: edita, produz, dirige, apresenta e interage. Trabalha no limite. 

 

 5.2.5 – Subúrbio Carioca – apresentação: Cláudio Rangel – sábados, das 8h às 10h 

– edição de 16 de setembro de 2017 

 

É uma radiorrevista musical intercalada por informações sobre os eventos culturais 

dos bairros da região alcançada pelos transmissores da Bicuda. No início do programa, fica 

clara a proposta: “música e informação comunitária pra você... e se há um problema na sua 

rua, fale conosco”, diz o apresentador. O programa inteiro é coerente com essa proposta. 
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O apresentador não explicou que outras atrações estarão no ar. Comparando com a 

Cozinha Eletrônica de Valter Ouro Alves, pode-se dizer que “o garçom não ofereceu o 

cardápio”.  

Em seguida, música, alternando ritmos: pop, samba de raiz e MPB. Propositadamente, 

dá preferência ao pop romântico na primeira meia hora. Ao longo do programa, os blocos 

musicais tendem mais para o samba e a MPB. A ideia é fazer a transição da planilha musical 

do horário anterior – 7h às 8h – para um ‘clima’ mais identificado com a proposta musical 

prioritária da emissora: tocar samba e MPB. 

Claudio Rangel é editor do jornal Folha do Motorista. Morador de Jacarepaguá, na 

Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mostra conhecimento sobre as atividades das escolas de samba 

da Zona Norte.    

Destaque para o zelo do apresentador na escolha de músicas que ‘ilustram’ os temas 

abordados. Por exemplo: ao falar de um concurso de cachaças, ilustrou o tema com música 

interpretada por Elimar Santos, com o refrão “cachaça danada, que acabou com o homem...”. 

O programa é predominantemente musical, mas não deixa de ser informativo, 

principalmente na divulgação das atividades de escolas de samba e reivindicações dos 

moradores de Vaz Lobo, Irajá, Madureira e demais bairros dessa região. 

 

 5.2.6 – Falando de Tudo – apresentação: Celso Amaral – domingos, das 16h às 

18h – edição de 08 de outubro de 2017 

 

“Boa tarde! Vou falar pra você de tudo o que vai acontecer nesse programa alegre, 

informativo e interativo”. Com essas palavras de Celso Amaral, começa o Falando de Tudo, 

no ar das 16h03min (começou com três minutos de atraso) às 18h de domingo, 8 de outubro 

de 2017. 

 O programa é uma radiorrevista de variedades, com oito diferentes quadros, o que 

sugere dinamismo se levarmos em conta que esses segmentos são distribuídos por apenas 

duas horas. Entre os quadros, está a Enquete do Dia– nesta edição com pergunta sobre 

casamento de “pessoas com grande diferença de idade” –, Onde Anda Você – que abordou a 

historia e curiosidades sobre o grupo musical Roupa Nova. 

Celso Amaral é locutor de supermercado e morador de Rocha Miranda, bairro 

próximo de Vaz Lobo. Domina as técnicas vocais e não exagera na impostação. A irmã de 
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Celso, jornalista Ana Amaral, entra no ar em dois momentos, por telefone: 16h30min e 

17h30min, com informações de utilidade pública e de eventos culturais. 

 

 5.2.7 – QG do Samba – apresentação: Mestre Birinha da Mangueira – sábados, 

das 16h às 18h – edição de 21 de outubro de 2017 

 

O programa musical começa com dois minutos de batucada. A vantagem desse recurso 

é que ajuda os sambistas na localização da emissora no dial. O risco é soar como falha técnica 

a ausência do apresentador. 

Mestre Birinha é cantor e compositor. Foi mestre de bateria da escola de samba 

Mangueira. Abre o programa e saúda os ouvintes: “boa tarde mundo do samba”. Aqui, vale 

uma reflexão sobre a estratégia adotada. O programa é voltado somente para os ouvintes do 

“mundo do samba” ou prioritariamente para esse segmento? Rádio, mesmo comunitária, é 

meio de comunicação massiva. O convite poderia ter sido feito para o pessoal “do mundo de 

samba” e para “todas e todos que estão na sintonia da Bicuda FM”. 

Apresentador não anuncia atrações do programa. Faz uma homenagem a Ataulfo 

Alves Junior e chama a música Meninos da Mangueira. Em seguida, 15 minutos de bloco 

musicais com sambas, intercalados por vinhetas da emissora e participações curtas de Mestre 

Birinha. 

Aos 20 minutos de programa, Birinha comenta alguns sambas que foram veiculados e 

aborda a crise enfrentada pela escola de samba Caprichosos de Pilares. “Uma pena. A escola 

já fez belos desfiles”, afirma em tom de tristeza.  

 “Estamos na quadra da Bicuda FM”, diz o apresentador. Ele avisa que em novembro 

vai pedir aos ouvintes que escolham qual é o melhor samba enredo para o carnaval de 2018. 

O programa intercala comentários de Mestre Birinha com a veiculação de sambas de 

enredo. “Sambas antológicos”, diz o apresentador. Cumpre o papel de valorizar o passado e o 

presente das agremiações. A seleção musical é coerente com essa antologia. 

A representatividade de Birinha no mundo do samba é inegável, mas o programa 

ficaria melhor se contasse com um(a) comunicador(a) que trocasse ideias com ele. Sozinho, 

fala pouco e quase só chama os sambas. Não faltariam boas historias de Birinha para contar 

na Bicuda FM. Bastaria, no melhor dos sentidos, provocar. 
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 5.2.8 – Culturas aparentes – apresentação: Marcel Cândido – sextas-feiras, das 

12h às 14h – edição de 13 de janeiro de 2017 

 

“Boa tarde, gente. A partir de agora, eu, Marcel Candido, vou estar aqui, na Bicuda 

FM... Onde houver cultura, a Bicuda taaaaá!” Dessa forma, o apresentador abre a edição de 

13 de janeiro de 2017 do Culturas Aparentes. 

Marcel é ator e produtor de vídeo. Mora na Vila da Penha, bairro de origem da 

emissora. Tem ótimo astral. Gera a percepção de que gosta muito estar no ar na Bicuda, 

mesmo como voluntário. São perceptíveis algumas dificuldades na dicção, que não chegam a 

comprometer o entendimento de que é dito pelo apresentador. 

Após a saudação, Marcel agradece a audiência e anuncia três das atrações do 

programa: a presença de Silvio Carvalho, cantor, compositor e produtor musical de cinema; 

em O Artista em Destaque, a histórias do cantor Zé Ramalho. Marcel avisa que haverá 

também um quadro sobre notícias que “são curiosidades”. Em seguida, chamou música 

interpretada por Cássia Eller. 

Às 12h22min, bloco musical entra no ar na sequência de um intervalo comercial. É 

ruim. Gera a impressão de que o apresentador se ausentou do estúdio. Onde está o garçom que 

explica as opções da cozinha eletrônica? 

No quadro O Artista em Destaque, às 12h32min, Marcel conta detalhes da carreira do 

cantor Zé Ramalho. Em seguida, anuncia a música Mistérios da Meia-noite, com 

interpretação de Ramalho. Quadro bem produzido. Mas a leitura das informações não estava 

natural. O apresentador titubeou na interpretação do texto. Parecia não ter feito uma leitura 

prévia. 

Principalmente por causa da falta de uma equipe de produção, a música ocupa 80% do 

conteúdo do Culturas Aparentes. O programa veicula: MPB, samba, pop e rock. Às 

12h50min, foi veiculada a música Cabeça Dinossauro, com a banda Titãs, um estilo musical 

não muito comum na Bicuda. 

Às 12h55min, começa a entrevista com Silvio Carvalho, cantor, compositor e produtor 

musical. As perguntas são as habituais “Como tudo começou? Como define seu estilo?” Na 

sequência, Marcel chama a música (pop romântico) Por um Beijo Seu, interpretada pelo 

convidado. Depois da música, novas perguntas. Às 13h02min, Espada e Canção, mais uma 

música interpretada por Silvio. 
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Entrevistar cantores que não têm espaço na mídia hegemônica é um dos papeis das 

rádios comunitárias. Porém, se o programa é de variedades – e não apenas de entrevistas – 

uma conversa longa demais com o entrevistado, sem alternância com outros quadros, pode 

tornar o programa enfadonho, arrastado. Às 13h10min, é veiculada mais uma música com 

Silvio Carvalho: Oferendas. 

Às 13h20min, termina a entrevista. Começou às 12h55min e foi interrompida apenas 

por três músicas interpretadas pelo convidado e rápidos intervalos comerciais. Ao longo de 25 

minutos, o programa, que se propõe como “de variedades” só falou de um assunto.  A solução 

mais dinâmica poderia ter sido dividir a entrevista com Silvio Carvalho em blocos, 

intercalado por diferentes atrações. 

Após novo bloco musical com quase 15 minutos de duração, Marcel (às 13h35min) 

abre o quadro sobre curiosidades. Faz leitura de interessante texto sobre as origens dos 

instrumentos musicais, contando, por exemplo, como nasceram os primeiros tambores e quais 

foram os primórdios dos instrumentos de corda. Em seguida, mais música: pop nacional e 

samba. 

O programa Culturas Aparentes não apresenta problemas de sonoplastia. Mas falta 

uma postura mais ousada no uso de efeitos e vinhetas. O programa tenta dialogar com os mais 

jovens sem usar uma ‘roupagem’ mais jovial. 

Em plena hora do almoço, o apresentador não divulga o horário de Brasília. A 

veiculação de hora certa é um dos serviços que o rádio pode e deve prestar, como 

companheiro das atividades da vida cotidiano.  

O programa carece de interatividade. Carece também de uma direção de programação, 

que oriente o apresentador em situações como da longa entrevista com o cantor Silvio 

Carvalho. Mas a proposta é ótima: valorizar quem não tem vez na mídia hegemônica.  

 

 5.2.9 – Bicuda Entrevista – apresentação: Carlo Osório – sábados, das 14h às 16h 

– edição de 25 de novembro de 2017 

 

Fazer um programa de entrevista com duas horas de duração é um grande desafio. 

Mario Kaplún (2017, p. 241) afirma que uma entrevista “pode ser curta ou longa, mas não 

deve durar mais do que uma hora”.  

Há exceções. Pode até durar mais, dependendo da relevância do tema e do(a)  

entrevistado(a). É compreensível, portanto, a preocupação do apresentador Carlos Osório em 
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intercalar a conversa com músicas e outros quadros. Porém, anunciar a presença da 

entrevistada no estúdio e, em seguida, chamar um bloco com duas músicas que não têm 

relação com o tema do dia não faz sentido nesse tipo de programa. 

Se a entrevistada ainda não chegou, essa informação (sobre a ausência) deve ser 

transmitida no ar, justiçando a veiculação das músicas. Se a entrevistada já chegou, o 

recomendável é abrir o programa com as primeiras perguntas e convidar os ouvintes à 

participação. 

Às 14h10min, Osório desanunciou as músicas e abriu a entrevista com a defensora 

Carla Beatriz, do Núcleo de Defesa dos Direito Humanos da Defensoria Pública do Rio de 

Janeiro. Tema do dia: as políticas públicas para a população em situação de rua no estado do 

Rio de Janeiro. 

A partir desse momento, a conversa flui. A entrevistada começa parabenizando a rádio 

Bicuda por seu papel social. Osório conhece a legislação. Está informado na condução das 

perguntas. Presta atenção nas respostas da entrevistada. 

Às 14h24min, Osório repete nome, cargo da entrevistada e tema, procedimento 

adequado, principalmente para dar atenção aos ouvintes que passaram a acompanhar o 

programa no ‘meio do caminho’. Em seguida, chama bloco musical (MPB) e avisa que a 

entrevistada voltará “no próximo bloco”. 

A entrevista é intercalada por blocos comerciais e músicas, o que movimenta o 

programa. Carlos tem grande reportório de perguntas para dar conta das duas horas de 

entrevista. Uma das perguntas (às 14h57min) – sobrea quantidade de defensores públicos 

disponíveis para o trabalho nas demandas do Rio de Janeiro –, suscitou uma resposta muito 

espontânea e informativa da entrevistada. Carla Beatriz falou da relação entre a demanda de 

serviços e a precariedade da estrutura disponível para os defensores. 

Às 15h15min, após bloco musical e intervalo comercial, Carlos veiculou o depoimento 

gravado de Odílio Linhares, que tem 51 anos de idade e mora há 30 anos nas ruas do Rio de 

Janeiro. Entre outros comentários, Odílio disse que, para fazer sua higiene pessoal, “tomo 

banho ao lado de um restaurante, no bairro do Flamengo, e almoço em uma igreja”.   

O depoimento foi fundamental para o conteúdo da entrevista não ficar restrito à fala da 

entrevistada (especialista), para trazer exemplos concretos e, acima de tudo, para dar voz e 

quem raramente tem voz nas emissoras comerciais.  

José Ignacio Vigil alerta para uma tendência dos movimentos sociais de realizar 

entrevistas apenas com militantes, técnicos e especialistas. O radialista cubano destaca a 
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relevância de entrevistar todas as vozes nas rádios comunitárias e, se possível, nas demais 

emissoras.  

Tendemos a pedir a opinião do técnico, do político e dos personagens 

públicos. Mas o camelô, o mineiro desalojado e os engraxates também têm 

muitas coisas para dizer sobre a economia do país. E sobre mil coisas mais. 

Eles falarão sobre custo de vida com melhor conhecimento de causa do que 

o Ministro. (VIGIL, 1997, p. 289) 

 O efeito foi imediato. Carla Beatriz passou a trazer para a entrevista exemplos 

concretos e vitoriosos, histórias de vida de pessoas que saíram da situação de rua como 

resultado de projetos sociais. A vida real ganhou força no programa. 

Do ponto de vista do conteúdo abordado, Carlos Osório sustentou com conhecimento 

de causa a conversa com a defensora pública. Faltou a interatividade. Faltaram as perguntas e 

opiniões dos ouvintes. 

Para reflexão: por que não iniciar o programa Bicuda Entrevista com o depoimento de 

Odílio Linhares? Seria um ponto de partida para que as respostas da entrevistada fossem 

inspiradas, desde o início, na vida cotidiana.  

Nossos principais parceiros nesse capítulo da presente dissertação – Mário Kaplún, 

Valter Ouro Alves e José Ignacio Vigil– defendem, em diferentes textos, que na América 

Latina as mensagens – especialmente no rádio – entram primeiramente pelo coração para, 

depois, alcançarem o âmbito da razão. 

 

 5.2.10 – Programa Portela – apresentação: Wellington Catão – sábados, das 12h 

às 14h – edição de 28 de novembro de 2017 

 

O programa começa ao som de uma cuíca. Em seguida, a saudação do apresentador 

Wellington Catão que avisa: “nosso programa de hoje é especial, em homenagem ao saudoso 

compositor da Portela Waldir 59 que faleceu recentemente”. O sambista morreu em 25 de 

novembro de 2017.  

Wellington Catão é estudante de jornalismo e radialista. Mora em Nova Iguaçu. Na 

produção do Programa Portela, conta com o apoio de Paulo Campello, Cláudio Rangel e 

Carlos Osório. 

 A proposta de fazer um programa específico sobre a Portela integrava um conjunto de 

medidas que buscavam aproximar da Rádio Bicuda FM dos sambistas de Madureira e região. 
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“O depoimento de Rosilene de Souza, filha de Waldir 59, é uma das atrações do 

programa”, destaca o apresentador. Em seguida, chama sambas compostos pelo 

homenageado.   

Às 12h08min, entra no ar um trecho de uma entrevista de Waldir 59. Apresentador não 

informa a origem do arquivo de áudio. As sonoras (falas) de Waldir são entrecortadas por 

trechos de sambas compostos por ele. “Um amigo me disse que se minha casa está no número 

59 e eu tenho 59 mulheres (risos), então vou me chamar Waldir 59”. 

Às 12h12min, entra no ar uma gravação com Rejane Machado, outra filha do 

compositor, agradecida pelo programa especial: “o poeta foi cantar um samba lá no céu. Eu 

agradeço muito a vocês pela homenagem”. 

Ao longo do programa, Wellington apresenta outros sambas compostos por Waldir 59, 

declama versos do compositor e conta histórias dos sambas de enredo de autoria do 

homenageado. 

Rosilene de Souza, em entrevista gravada por Carlos Osório, também conta 

curiosidades de vida e do trabalho de Waldir 59. “Toda a vida de meu pai aconteceu no 

samba. Já foi de outras escolas, mas o coração era azul e branco, cores da Portela”, conta. 

De todo os monitorados nesta pesquisa, o Programa Portela é aquele que mais recorre 

a materiais pré-produzidos: entrevistas, depoimentos de arquivos, pesquisa musical, etc. Um 

trabalho cuidadoso, que valoriza a cultura local. Segundo Carlos Osório, coordenador da 

Bicuda FM, o horário das 12h às 14h nos sábados era um do mais elogiados pelos ouvintes. 

 

Total de programas analisados na Bicuda: 10. 

Total de horas analisadas: 20h. 

Programas e edições: Tempos totais dos programas: 

Programa dos Bairros – edição de 18 de maio de 2017 2h 

Mesa de Bar – edição de 05 de fevereiro de 2017 2h 

Cida Santos Show – edição de 10 de setembro de 2017 2h 

Manhã Carioca – edição de 04 de outubro de 2017 2h* 

Subúrbio Carioca – edição de 16 de setembro de 2017 2h 

Falando de Tudo – edição de 08 de outubro de 2017 2h 

QG do Samba – edição de 21 de outubro de 2017 2h 

Culturas aparentes – edição de 13 de janeiro de 2017 2h 

Bicuda Entrevista – edição de 25 de novembro de 2017 2h 

Programa Portela – edição de 28 de novembro de 2017 2h 

*O programa possui 3h de duração, porém, para a análise desta dissertação, priorizamos a faixa das 9h às 11h. 

Tabela 5: Totalidade dos programas analisados na Rádio Bicuda. 
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CAPÍTULO 6 – Radiografia da comunicação sonora – Novos Rumos FM 

 

 

 Para avaliar o cenário recente da programação da Rádio Novos Rumos, foram 

selecionados nove programas, totalizando 20 horas. A maioria deles, com duas horas de 

duração. Desses nove programas, foram escolhidos três para a exposição de uma análise mais 

detalhada, com a cronologia dos conteúdos veiculados ao vivo, minuto a minuto. 

 A escolha dos três programas da Rádio Novos Rumos teve como critério a faixa 

horária considerada como “nobre” pela direção da emissora: o turno da manhã. É o período 

em que o “curso mínimo mensal” ou “apoio comunitário” é maior para os programadores 

(comunicadores): R$ 400,00 (quatrocentos reis) por mês para cada hora, de segunda a sexta-

feira.  Por exemplo: se o programa está no ar, das 7h às 9h, de segunda a sexta, o 

apresentador/programador do horário paga R$ 800,00 por mês. 

A audição dos programas da Rádio Novos Rumos foi fortemente impactada por 

sucessivas falhas no player (recuso para ouvir a rádio ao vivo) do site da emissora.  Eram 

raros os dias em que o com permanecia disponível, sem interrupções. 

 Os programas foram analisados a partir dos mesmos parâmetros com os quais 

avaliamos os conteúdos e formados da Bicuda FM (capítulo 5 dessa dissertação): 

1) Identidade como rádio comunitária – tendo como referência os critérios da 

AMARC (Associação Mundial de Rádios Comunitárias);  

 2) Interatividade – maior ou menor protagonismo dos ouvintes em cada programa;  

 3) Diversidade de opiniões e a valorização do contraditório nos debates – para 

aferir a garantia de espaços democráticos no ar;  

 4) Linguagem radiofônica – esse quesito considera as contribuições de Walter Ouro 

Alves, Mario Kaplún e José Ignacio López Vigil – destacadas no capítulo 3 dessa dissertação 

– a respeito do uso dos diferentes recursos (idiomas) da linguagem radiofônica e da chamada 

linguagem popular. 

 

 6.1 – Alguns padrões identitários da Rádio Bicuda FM 

 

O objetivo deste subcapítulo é apresentar o que é comum nos diferentes horários da 

emissora, tornando necessária a análise sobre estes quesitos nos relatos de programas apenas 

quando algo não estiver em consonância com os padrões de identidade sonora. 
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No uso dos cinco idiomas do rádio: 

1) Os locutores e locutores falam de forma simples, coloquial. Na maioria dos casos, 

sem erros gramaticais relevantes. Tratam o ouvinte como um amigo.  

2) Nas programações musicais, a rádio toca todos os gêneros. Conforme programas de 

jornalismo e variedade foram deixando a emissora, por dificuldades no pagamento do custo 

mínimo, aumentou significativamente o número de horários em que a Novos Rumos apenas 

toca músicas. A programação musical ocupa hoje 60% do conteúdo da emissora.  De 13h às 

16h, prevalecem o funk e o samba. “É um horário mais povão”, afirma o sonoplasta Marco 

Antônio da Costa, responsável pela montagem da planilha musical. Na madrugada, há uma 

mistura de ritmos: MPB, flashback, pagode, sertanejo universitário e a chamada música 

eletrônica.  

Uma peculiaridade da Novos Rumos é a reprogramação musical do fim de semana de 

acordo com a previsão de meteorologia. “Se está fazendo muito calor, eu programo samba, 

pagode e funk, visto que as pessoas vão sair de casa, celebrar, etc. Se está fazendo frio ou 

chovendo no fim de semana, programa MPB ou flashback”
69

. Marco Antônio argumenta que 

essa é uma forma de adequar a emissora às rotinas dos ouvintes.  

 

Crédito: foto de Marcus Aurélio de Carvalho, em 9 de junho de 2018. 

 

Figura 14: Marco Antônio da Costa, sonoplasta da Rádio Novos Rumos. 
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Marco Antônio da Costa, sonoplasta e programador musical da Rádio Novos Rumos. Depoimento via 

WhatsApp. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2018. 
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3) Costuma ter bom equilíbrio no uso das trilhas sonoras. Não deixa as trilhas em 

volume que atrapalhe o entendimento do conteúdo abordado pelos apresentadores e 

repórteres.  Em programas de opinião e informação – especialmente no Giro da Baixada – as 

trilhas e efeitos são ignorados. 

4) É raro o uso do silencio (pausa) como recurso dramático ou para enfatizar uma 

palavra ou frase.  

5) Os efeitos sonoros eletrônicos (para despertar a atenção) – combinados com trilhas 

anímicas – são usados recorrentemente para destacar quadros (segmentos) de cada programa. 

Semelhante ao que ocorre na Rádio Bicuda FM nesse quesito, os efeitos que imitam os sons 

da natureza, criando “paisagens sonoras” (chuva, vento, ambientação de floresta) ou da vida 

cotidiana em centros urbanos (ruído de ruas movimentadas, sons de escritório) são raros na 

programação da Novos Rumos FM. 

A maioria dos programas conta com intervalos comerciais de 15 em 15 minutos. 

Basicamente, são anunciados estabelecimentos comerciais de Queimados.  A exceção é a 

propaganda da Loterj – Loteria do Estado do Rio de Janeiro. 

A rádio passa quase todo o turno da tarde e parte da noite, madrugada e o domingo 

inteiro com músicas e comerciais em sequência, sem a presença do(a) comunicador(a).  É 

compreensível que o momento financeiro não viabilize a presença ao vivo de um(a) 

apresentador(a). Mas a emissora poderia gravar, na voz de um(a) locutor(a) notas de utilidade 

pública, anúncios de eventos culturais, abraços para ouvintes e convites para que os todos 

conheçam a programação.  Rádio, como já vimos, estabelece uma relação de proximidade e 

afeto. Para ouvir apenas músicas, sem mediação dos apresentadores, as novas tecnologias 

oferecem variadas opções de recursos nos computadores e em aplicativos de celular. 

A faixa das 18h às 23h, de segunda a sexta é dedicada a diferentes programas 

religiosos. Há igrejas que pagam o “custo mínimo” exigido pela diretoria do Radioclube e 

ocupam partes da programação noturna: 21h às 22h, nas terças, quartas e quintas. Quando não 

há igreja ocupando horários, a rádio veicula blocos musicais do segmento gospel, com foco na 

igreja católica, das 18h às 19h, e nas músicas mais identificadas com as denominações 

evangélicas, das 19h às 22h. 

 
 
 
 
 
 



125 
 

 
 

 6.2 – Análise de programas da Novos Rumos FM 

 

Conforme os critérios destacados acima, foram escolhidos o Giro da Baixada 

(segunda a sexta, das 7h às 9h), o Show da Cidade (segunda a sexta, das 9h às 11h, até maio 

de 2018) e o Queimados Rio (segunda a sexta, das 9h às 11h, que substituiu o Show da 

Cidade) para uma exposição mais detalhada dos conteúdos e formatos. 

 

 6.2.1 - Giro da Baixada – apresentação: Ailton Jesus - segunda a sexta, das 7h às 

9h – edição de 17 de novembro de 2017, sexta-feira 

 

O objetivo é ser um programa de informação e opinião – do apresentador – nas 

manhãs. Divulga e comenta as notícias do dia. Aborda assuntos de Queimados, de outros 

municípios da Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro e do país. 

 

07h00min - Música - pagode romântico. 

07h03min - Vinheta de identificação da rádio. 

07h03min - Música – sertaneja romântica. Atraso na abertura do programa. 

07h05min - Vinheta de identificação da rádio. 

07h05min - Música – pagode romântico. 

07h10min - Vinheta de identificação da rádio. 

07h10min - Música – pagode romântico. 

07h13min – Com 13 minutos de atraso, começa o programa Giro da Baixada, com 

Ailton Jesus. Conforme informado na grade de programação de emissora, o programa deveria 

ter começado às 7 horas da manhã. Segundo Albino Pires de Andrade Filho, presidente do 

Radioclube de Queimados, Ailton Jesus tem mais de 60 anos de idade, é aposentado e nunca 

teve cargo na prefeitura ou na Câmara Municipal de Queimados. É comunicador da Novos 

Rumos desde os anos 1990. “Ele vai e volta. Fica um tempo fora da rádio, mas depois retorna. 

Ele já gerou suspensão do programa, por decisão do Radioclube, por falta de prudência na 

abordagem de temas políticos”, afirmou Albino Filho
70

. 
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Entrevista com Albino Pires de Andrade Filho, presidente do Radioclube de Queimados, na sede da Rádio 

Novos Rumos.  Entrevistas realizadas em 9 de junho de 2018. 
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07h14min - Vinheta de abertura do programa O Giro da Baixada. Ainda que, na grade 

de programação disponível no site da emissora, esteja escrito Giro da Baixada, não é raro o 

apresentador e algumas vinhetas se referirem ao programa como O Giro da Baixada. 

07h15min - Entra música Dancing Queen, com grupo Abba. Tocou inteira. Abba é um 

grupo sueco que fez sucesso nos anos 1980 e praticamente desapareceu no cenário 

internacional. Segundo Albino, “há uma planilha musical bem eclética com o operador de 

áudio”
71

. O presidente do Radio clube de Queimados destaca que, com exceção de alguns 

programas pontuais que têm linha musical mais restrita – como o Good Moments (programa 

de músicas românticas) ou os horários de programação gospel – a Rádio Novos Rumos busca 

ser “muito eclética” na oferta de músicas para todos os gostos. 

07h18min – Vinheta de abertura do programa O Giro da Baixada (toca novamente).  

Gerou a percepção de um erro de sonoplastia: veicular novamente a vinheta de abertura do 

programa. 

07h19min - Ailton comenta a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio 

de Janeiro, deputado Jorge Picciani (PMDB). O tom de deboche: “eles podem dançar. A 

chave da cadeia está chegando”. 

07h21min - Ailton comenta o procedimento de mulheres que, segundo ele, "estão 

reagindo com alfinete para espetar os homens que tentam 'apertá-las' no trem". Operador de 

áudio veicula rápido efeito sonoro de risada irônica. 

07h23min - Ailton dá bom dia para os prefeitos da Baixada Fluminense. Cita os nomes 

e partidos de cada um deles. Quando chega no nome de Jorge Miranda, do município de 

Mesquita, faz questão de destacar que "esse é do meu partido, o PSDB". 

07h27min - Ailton faz a leitura da primeira parte da lista do que chama de "os 

deputados que já estão, praticamente, com a chave da cadeia na mão". Ou seja, a relação dos 

deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) “que vão decidir, nesta 

sexta-feira, se mantém a prisão do presidente da casa, Jorge Picciani, e dos deputados Paulo 

Melo e Edson Albertassi”. Operador de áudio veicula rápido efeito sonoro de risada irônica. 

07h29min – Intervalo com comerciais (apoio cultural). Entram no ar os seguintes 

anúncios, cada um com 30 segundos de duração: Loja Rits (especializada em material 

elétrico, hidráulico e ferramentas em Queimados); Invicta Seguradora (loja em Queimados; 

Kate Alves Contabilidade (empresa de contabilidade com sedes em Queimados e Nova 

Iguaçu); Supermercados Unidos (Queimados); Gardel Turismo (empresa de ônibus com sede 
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Idem, entrevista com Albino Filho. 
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em Queimados); Fábrica do Bolos Vó Alzira (Queimados); Supermercado Preço Mini 

(Queimados); Forte Belmonte (material de construção - Queimados); Quinta Love, na Master 

Petiscos - "com o melhor do forró e do sertanejo" (promoção especial das quintas-feiras em 

restaurante de Queimados); e Cacau Show (duas sedes em Queimados). 

07h37min - Vinheta "voltamos a apresentar, O Giro da Baixada com Ailton Jesus”.  

07h37min - Música De Igual pra Igual, com Mato Grosso e Matias.  

07h40min - Ailton lê a segunda parte da lista do que chama de "os deputados que já 

estão, praticamente, com a chave da cadeia na mão". Ou seja, a relação dos deputados da 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) que vão decidir no turno da tarde – sexta-

feira, 17 de novembro de 2017 – se mantém a prisão do presidente da casa, Jorge Picciani, e 

dos deputados Paulo Melo e Edson Albertassi.  

O comentário é arriscado, do ponto de vista legal. Mesmo fora do período de vigência 

da lei eleitoral, a afirmação "os deputados que já estão, praticamente, com a chave da cadeia 

na mão" pode resultar em pedido de direito de resposta ou, o que é mais impactante para a 

emissora, um processo contra a Rádio Novos Rumos por calúnia e difamação. Segundo o 

presidente do Radioclube da Queimados, Albino Filho, a diretoria da emissora reconhece o 

risco e “já advertimos e suspendemos Ailton Jesus por situações semelhantes”
72

. 

07h49min - Ailton comenta mudanças em secretarias de municípios da Baixada. 

Misturou assuntos de diferentes cidades, tornando confusa a compreensão da notícia 

divulgada, que parece lida de algum jornal ou site. 

07h52min - Apresentador fala sobre o ex-governador Sergio Cabral que, segundo ele, 

"ganhou novas companhias na cadeia", se referindo aos deputados estaduais presos na 

operação Cadeia Velha. Voltou a falar da votação de hoje na ALERJ.  Pareceu ler algum site 

de notícias, mas não citou a fonte das informações. 

07h55min - Ailton conta a cronologia das prisões dos deputados, ocorridas na quinta-

feira, dia 16 de novembro de 2017. Quando falou de propina recebida por deputados, foi 

interrompido por rápido efeito sonoro de risada irônica. 

08h04min - Conta detalhes das carreiras políticas de Jorge Picciani, e dos deputados 

Paulo Melo e Edson Albertassi. Afirmou que Albertassi tentou se esconder das câmeras de 

TV. 

08h08min - Ailton diz que "a gente fica 'ressaltado' (sic) com essa notícia da prisão de 

Picciani". 
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Idem, entrevista com Albino Pires Filho. 
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08h10min – Intervalo com comerciais (apoio cultural). Entram no ar os seguintes 

anúncios, cada um com 30 segundos de duração: Campanha da Rádio Novos Rumos com 

trilha sonora de Natal; Holística Engenharia (regularização de imóveis - em Queimados); 

Loterj - Rio de Prêmios (Loteria do Estado do Rio de Janeiro).  Atualmente, a Loterj é o único 

patrocinador de âmbito estadual da Rádio Novos Rumos.  Todos os demais anúncios são de 

empresas de Queimados (a maioria) ou de cidades vizinhas, na Baixada Fluminense. 

08h12min - Ailton informa que parada LGBT do Rio de Janeiro não terá apoio do 

prefeito Marcelo Crivella. 

08h16min - Apresentador chama entrevista gravada com Carlos Vilela (PMDB), 

prefeito de Queimados. Na entrevista, gravada na inauguração de uma das lojas dos 

Supermercados Unidos, em Queimados, prefeito elogia o deputado Comte Bittencourt (PPS), 

que ganhou título de cidadão queimadense. Vilela destaca a chegada de novas empresas no 

município de Queimados. "Os empresários sabem da renda do morador da cidade e sabem que 

podem ter lucro aqui. Nós queremos que esses empresários fiquem ricos aqui e, com isso, 

gerem empregos para os moradores de nossa cidade", afirma o prefeito Vilela na entrevista 

gravada por Ailton Jesus. Entrevistador não questiona entrevistado. Apenas 'rola a bola' para 

que o prefeito fale do que bem entender. Ailton fecha a entrevista com a seguinte frase: 

"prefeito: o senhor já é um sócio do programa Giro da Baixada". 

08h24min - No estúdio, ao vivo, Ailton entrevista representante da escola de samba 

Império da Uva. A agremiação é de Nova Iguaçu, município vizinho, mas o enredo para o 

Carnaval 2018 é a emancipação do município de Queimados.  A escola desfila no carnaval da 

Baixada Fluminense. Entrevistado (ficou incompreensível o nome divulgado por Ailton) 

justifica o cancelamento do encontro de escolha do samba do Império da Uva para o carnaval 

2018. 

08h29min - Ailton comenta que "Lula e filhos podem ter bens bloqueados". Notícias 

sobre investigações do Ministério Público Federal. Mais uma vez, Ailton fez leitura de texto 

de jornal impresso, mas não divulga a fonte da informação. Nos anos 1920, o jornalismo no 

rádio começou dessa forma: com o apresentador e fundador da Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro, Edgard Roquette-Pinto, fazendo a leitura dos jornais. Atualmente, com variedade de 

recursos para obtenção de informações mais atualizadas, a leitura dos jornais passa uma 

percepção de comunicador desatualizado. A prática de Ailton reforça a ideia de que ele fala 

para públicos mais idosos. 

08h32min - Ailton voltou a falar da prisão de deputados estaduais do Rio de Janeiro.  
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08h35min - "O plenário deve 'refutuar' (sic) a prisão" dos deputados. É provável que 

Ailton tenha tentado dizer “refutar”. 

08h37min - Desaparece o som da Rádio Novos Rumos na Internet. No painel do 

player, em barra horizontal no alto da página da emissora – www.radionovosrumos.com.br – 

aparece o aviso "a rádio não está disponível no momento".  

08h45min – Volta o som da emissora na Internet. Essas falhas técnicas, com 

interrupções no som da Rádio Novos Rumos na Internet, são frequentes desde o inicio da 

corrente pesquisa. 

08h46min - Entrevista gravada de Ailton Jesus com Antônio Almeida, secretário 

municipal de transporte e trânsito de Queimados. O secretário aborda a necessidade do 

recolhimento de carros abandonados na cidade. Segundo o secretário, os vereadores de 

Queimados aprovaram lei que regulamenta o recolhimento de veículos abandonados que 

estavam pondo em risco a saúde da população e prejudicando o meio ambiente. Antônio 

Almeida cita outros municípios do Brasil que aprovaram projetos semelhantes. Destaca a lei 

municipal de Rio do Sul, cidade de Santa Catarina, com texto semelhante ao aprovado na 

Câmara Municipal de Queimados. 

08h57min - Ailton volta a falar sobre a prisão de deputados estaduais do Rio de 

Janeiro. 

08h59min - Ailton Jesus encerra o programa. Avisa que "segunda-feira é feriado. 

Volto com vocês na terça-feira". Ailton manda abraços no ar e se despede dos ouvintes. Não é 

comum programas de rádio que ficam fora do ar e são substituídos por música em feriados. 

08h59min - Programa é encerrado com a veiculação do samba Obrigado Jesus, com 

Neguinho da Beija Flor.  

 

Os principais objetivos da Rádio Novos Rumos, conforme seus fundadores, são: 

promover a diversidade de opiniões, democratizar a comunicação, divulgar os talentos e a 

cultura de Queimados e outros municípios da Baixada Fluminense e divulgar conteúdos que 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida na cidade. Excetuando-se a entrevista sobre 

a escola de samba Império da Uva e a conversa com o prefeito Carlos Vilella sobre 

empreendedorismo, o programa não cumpriu os objetivos comunitários da emissora. A maior 

parte do tempo disponível foi dedicada aos comentários sobre a crise na base de apoio do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa do Estado. 
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Não houve interatividade. Apresentador não convidou os ouvintes à participação. O 

programa não abriu espaço para o contraditório. Ailton Jesus noticia e opina. As entrevistas 

pareciam ações entre amigos, sem questionamentos, pontos de vista diferentes, etc. Não 

houve polêmica. O apresentador se comportou como uma espécie de dono do horário. 

Segundo Albino Pires de Andrade Filho, Bininho, presidente da diretoria executiva da Rádio 

Novos Rumos, “essa postura de alguns apresentadores já resultou em suspensão de seus 

programas por até dois dias”. Na prática, Ailton Jesus segue, em 2018, atuando como dono do 

horário. 

Linguagem radiofônica – O programa Giro da Baixada lança mão de efeitos sonoros 

de gargalhadas para dar uma pretensa graça aos comentários políticos. O tom de deboche 

descontextualiza o comentário e desvia a atenção do ouvinte sobre a gravidade dos fatos 

divulgados, como a corrupção generalizada no Governo do Estado do Rio de Janeiro e na 

Assembleia Legislativa. Se usado com moderação, em menor quantidade, o efeito até poderia 

ajudar o programa a adotar um estilo mais descontraído. 

Quanto aos outros ‘idiomas do rádio’, a combinação deles – trilhas, músicas, silêncio 

(pausas) e outros efeitos sonoros (não apenas as gargalhadas) – para gerar atratividade só é 

percebida nos intervalos comerciais. A voz de Ailton Jesus ocupa mais de 70% da faixa 

horária do Giro da Baixada. A falta de uma combinação harmoniosa entre os diferentes 

recursos do potencial discursivo e a linguagem do rádio e a falta de uma linha editorial clara 

indicam ausência de gestão de programação para dirigir o Giro da Baixada. Tudo é feito de 

forma improvisada e atendendo, exclusivamente, a vontade do apresentador. 

  

 6.2.2 – Show da Cidade – apresentação: Jorge Nascimento e Valtecir Leal - 

segunda a sexta, das 9h às 11h – edição de 04 de junho de 2018, segunda-feira 

 

É uma radiorrevista de variedades, como foco nos assuntos de Queimados, na 

prestação de serviços e na divulgação dos artistas e eventos culturais das cidades da Baixada 

Fluminense. Nesse dia, a surpresa. O programa não foi ao ar e a emissora não esclareceu o 

motivo, como pode ser verificado em seguida. 

 

09h00min – Bloco comercial inteiramente gravado com 11 minutos de duração, 

intercalado por vinhetas da emissora. Aparentemente, o sonoplasta estava aguardando a 

chegada do apresentador. Em média, cada anúncio tem 30 segundos de duração. 
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09h11min – Música (pagode romântico). Não foi anunciada por locutores. 

09h14min – Música (mais uma vez, pagode romântico). 

09h18min – Música (sertaneja romântica). 

09h21min – Música (pagode romântico). Entre as músicas, vinheta de identificação da 

Rádios Novos Rumos. Não há locução para anunciar o bloco musical. Não é dada uma 

satisfação aos ouvintes sobre os motivos do atraso no início do Show da Cidade. Na 

programação descrita no site da emissora, o programa está previsto para segunda a sexta, das 

9h às 11h. 

09h24min – Música (pop rock – Elevador, com Ana Carolina). Não há locução para 

identificar a música. 

09h27min – Música (axé).  

09h30min – Bloco comercial. Anúncios de 30 segundos cada: Clínica Médica Doutor 

Eberson; Supermercado Unidos de Queimados; Apart-hotel Logic Premier Flat Queimados; 

Curso Preparatório Passei (escola para concurseiros); IEGA - Instituto de Educação (escola 

privada); Kate Alves Contabilidade; Gardel Turismo; Gilson Lajes Construção; Hortifrúti da 

Fartura Dois Irmãs; e Cor e Vida Informática.  

09h37min – Música (pagode romântico). 

09h40min – Música (pagode romântico). Não houve locução. Não foram veiculadas 

informações sobre as músicas. 

09h43min – Música (samba – Fato Consumado, de Djavan). 

09h47min – Música (sertaneja romântica). 

09h51min – Música (pagode romântico). 

09h55min – Música (pagode romântico). 

09h58min – Bloco comercial. Aproximadamente, 30 segundos cada: Loterj; Salão de 

Beleza Lindas e Belas; Casa do Mascote Pet Show; Pronto e Imagem (ultrassonografias); 

IEGA - Instituto de Educação IEGA (escola privada). 

10h01min – Vinheta de identificação da Rádio Novos Rumos. 

10h02min – Música (romântica – internacional – anos 1970 – Ready to Take a Chance 

Again, com Barry Manilow). Não há locução para veicular informações sobre as músicas. 

10h05min – Música (pagode romântico). 

10h09min – Música (pagode romântico). 

10h14min – Música (pagode romântico). 

10h17min – Música (pagode romântico). 
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10h20min – Música (pagode romântico). 

10h24min – Música (pagode romântico). 

10h27min – Música (sertanejo romântico). 

10h31min – Bloco Comercial. 30 segundos cada. Neste break, pela ordem de 

veiculação: Casa Alpino (produtos para salões de beleza); Supermercado Unidos de 

Queimados; Apart-hotel Logic Premier Flat Queimados; Curso Preparatório “Passei” (escola 

para concurseiros); Em Vida Rio (assistência funerária); Consultório de Psicologia Isabel 

Cistina Conceição; Drogaria SOS; IEGA - Instituto de Educação IEGA (escola privada); 

Invicta (prostração veicular); outra vez Em Vida Rio (assistência funerária); Gardel (empresa 

de turismo); Bazar Maninho. 

10h38min - Música (pagode romântico). 

10h42min – Vinheta com slogan: “Novos Rumos, a rádio que toca o que você quer 

ouvir”. 

10h42min – Música (pagode romântico). 

10h45min – Música (pop rock – Me Adora, com a cantora Pitty). 

0h45min – Música (pop rock). 

10h50min – Música (pagode romântico). 

10h54min – Música (pagode romântico). 

10h58min – Bloco comercial. Aproximadamente, 30 segundos cada: Loterj – Loteria 

do Estado do Rio de Janeiro; Casa do Mascote Pet Show; Casa Xavier Queimados (clínica 

médica); Pronto Imagem (ultrassonografias); IEGA - Instituto de Educação IEGA (escola 

privada); Holística Engenharia (regularização de imóveis); Peixaria Rio Mar; Gardel Turismo 

(agência para viagens de ônibus). 

11h02min – Vinheta: “Rádio Novos Rumos, a primeira comunitária do Brasil”. 

11h03min – A faixa horária do Show da Cidade é encerrada sem que o programa, que 

é uma radiorrevista de variedades, tenha entrado no ar. A emissora não dá satisfação para os 

ouvintes sobre o que aconteceu.  

 

Proposta comunitária – é admissível que, por falta de recursos humanos e financeiros, 

uma emissora comunitária dedique algumas faixas de sua programação exclusivamente à 

veiculação de músicas e intervalos comerciais. Porém, para não enfraquecer os vínculos entre 

a comunidade e sua emissora, alguns procedimentos são decisivos e não foram levados em 

conta na edição de 4 de junho de 2018 do Show da Cidade:  
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1) a Rádio Novos Rumos deveria ter avisado, ao vivo ou em mensagem gravada, que o 

conteúdo habitual do programa não iria ao ar naquele dia;  

2) o ouvinte deveria ter sido informado sobre o motivo da ausência do apresentador 

(Doença? Viagem? Deixou a emissora? Na verdade, não estava pagando o chamado custo 

mínimo e o programa foi retirado do ar);  

3) preencher os primeiros onze minutos do horário com intervalo comercial e anúncios 

repetidos é “convidar” o ouvinte a deixar a sintonia.   

O equilíbrio entre os compromissos com os parceiros (anunciantes) e distribuição do 

conteúdo editorial ou música é decisivo para que não haja uma quebra na relação afetiva entre 

os ouvintes e a emissora. 

Todas as músicas veiculadas nessa faixa horária estão no chamado playlist das grandes 

emissoras comerciais. Não foram promovidos artistas locais. Quem sintonizou a emissora ao 

longo da faixa horária das 9h às 11h do dia 4 de junho de 2018 ouviu uma programação 

musical que não a diferencia das FM’s musicais do Rio de Janeiro, o que é ainda mais 

contraditório para um horário dedicado à atração chamada de Show da Cidade. 

Interatividade – Não houve interatividade. Apenas planilha musical e intervalos com 

comerciais. 

Linguagem radiofônica – A programação se limitou à veiculação de músicas, vinhetas 

da Rádio Novos Rumos e intervalos comerciais. Nos intervalos, uso intenso de quatro dos 

cinco idiomas do rádio: locução, efeitos sonoros, trechos de músicas e trilhas instrumentais. 

As pausas (silêncio) como recurso de interpretação para reforçar ideias não foram usadas. Os 

anúncios não aproveitam o potencial do rádio teatro como recurso para contar histórias que 

gerem identidade entre o público e os produtos ou serviços anunciados. 

Por outro lado, a forma como a planilha comercial é montada e editada vale destaque 

positivo. As mensagens dos anunciantes são sequenciadas sem erros ou falhas técnicas. 

Exceção, é claro, para o longo intervalo comercial das 9h às 9h11min. 

 

 6.2.3 –Queimados Rio – apresentação: Sergio Ricardo Silveira - segunda a sexta, 

das 9h às 11h – edição de 23 de julho de 2018, segunda-feira 

 

É uma radiorrevista de variedades. Ainda que em horário com “custo mínimo” 

bancado pela Igreja Universal do Reino de Deus, o programa não tem formato de atração 

religiosa. Os principais temas abordados são as atividades culturais e os eventos do comércio 



134 
 

 
 

de Queimados. Os únicos conteúdos evangélicos são eventuais músicas de segmento gospel e 

rápidos comentários do apresentador, na linha “Deus está contigo”. 

 

09h00min – Apresentador abre programa com animado “bom dia! Bom dia! Bom dia! 

Começando mais um Queimados Rio. O programa num patrocínio da Invicta, que protege seu 

carro e sua casa”. 

09h01min – Na sequência, som de uma música gospel que, em um trecho da letra, diz 

“bom dia amigo. Não tenha medo. Que tristeza é essa? O medo de viver é tão antigo. Deus é 

força. É mais que tudo”. Apresentador acompanha cantando a música. Entre um verso e outro, 

avisa que a rádio pode ser ouvida no FM, no Facebook e no site da emissora.   

O som no site da emissora estava fora do ar mais uma vez. O programa foi ouvido 

porque estava disponibilizado ao vivo na página da Novos Rumos no Facebook. 

09h02min – Apresentador anuncia telefone para a participação do ouvinte. Saúda o 

sonoplasta Marco Antônio da Costa e a produtora, “Regiane” (Não diz o sobrenome. Não é da 

equipe da emissora). “Hoje é segunda-feira. Dizem que é o dia mundial da preguiça. Eu 

discordo. Para mim, é o dia mundial de ser feliz!” 

O apresentado adota um tom empolgado, afetuoso e persistente na missão de se 

posicionar como um amigo dos ouvintes. 

09h03min – Sergio avisa que, “mais tarde”, o vice-presidente da ACIQ – Associação 

Comercial e Industrial de Queimados, Sergio Baltar, estará no estúdio do programa. 

“Valorize o comércio de nossa cidade”, pede o apresentador. 

09h04min – Apresentador faz propaganda testemunhal do site Queimados Rio. Elogia 

o sonoplasta Marco Antônio, que cuidou da montagem do referido site. Sergio Ricardo fala 

dos anunciantes que patrocinam o projeto. 

09h05min – Sergio diz que “é lamentável ver lojas fechando em Queimados. Por isso 

mesmo, o site Queimados Rio e o programa de rádio Queimados Rio estão aqui para alavancar 

o comércio da região e apoiar a ACIQ – Associação Comercial e Industrial de Queimados”.  

Sergio anuncia brindes e descontos em lojas para quem apoiar a ACIQ.  

09h08min – Sergio divulga 13 nomes de patrocinadores. Tudo bem rápido, com nome 

e um breve comentário testemunhal sobre cada patrocinador. 

09h09min – Com leve trilha animada, apresentador diz que a gripe quer chegar nele, 

mas que está “tudo amarrado”. 
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09h10min – Apresentador divulga o evento Rock na Rua, de Queimados.  “Essa galera 

fazia show desde os tempos em que a maioria das ruas de Queimados nem asfalto tinha. Eles 

faziam show, nas sextas-feiras, no alto dos caminhões, em ruas sem asfalto. Nós éramos um 

distrito da Nova Iguaçu, mas agitávamos. Hoje, o povo fica esperando que as autoridades 

façam tudo. Queimados é uma cidade muito linda. Nasci aqui”. Pede que os ouvintes 

contribuam para que a cidade seja cada vez melhor. 

09h11min – Sergio segue divulgando eventos da cidade. Fala praticamente sozinho 

desde a abertura do programa. É muito informado sobre os eventos culturais da região. É 

integrante da maioria dos eventos que divulga. 

Falar sem parar e não usar os “cinco idiomas do rádio” é ruim, como já abordado nesta 

dissertação. Porém, Sergio Ricardo Silveira compensa um pouco esse equívoco porque fala de 

forma espontânea, alegre, amigável e afetuosa. Valter Alves aborda a habilidade do locutor 

quando trata o ouvinte como um indivíduo próximo. Um amigo. 

O locutor deve usar o microfone como se fosse seu único ouvinte. Isso nos 

fará sentir mais seguros de nós mesmos, menos nervosos. Também permitirá 

que a apresentação seja informal, pessoal, não solene, visto que a seriedade e 

a solenidade demasiadas podem tirar a atratividade do programa. (ALVES, 

1994, p. 36)  

09h18min – Sergio anuncia a veiculação de música gravada em show, ao vivo, com o 

cantor Alexandre Miranda. A música – o nome não foi anunciado – é um pagode romântico. 

09h22min – Ao final da música, Sergio anuncia mais eventos. 

O apresentador é o que poderíamos chamar de uma “máquina de anunciar eventos, 

brindes, promoções e anunciantes”. Uma espécie de Luciano Huck da Baixada Fluminense. 

09h23mim – Sergio diz que “Queimados é a cidade que mais cresceu nos últimos anos 

na Baixada e nós vamos mostrar isso aqui em todas as edições do programa”. 

09h26min – Entra bloco comercial: mesmos anunciantes que ocuparam os intervalos 

nos programa anteriormente analisados nesta dissertação. 

09h32min – Apresentador retorna com novas informações sobre eventos de potenciais 

anunciantes e shows na cidade. Anuncia que, em breve, a sobrinha dele, Ingrid Senra, será 

repórter do programa. 

09h38min – Sergio conta: “A ouvinte Dona Rosa acaba de dizer que ligou na rádio e 

reconheceu minha voz. Ela participou de ensaios de bandas gospel comigo antigamente”. 

09h39min – Apresentador solicita: “precisamos juntar forças de todos que fazem 

cultura na cidade e criar uma Associação de Artistas de Queimados, independentemente do 

bom trabalho da Secretaria Municipal de Cultura. Vamos juntar forças, gente!”, complementa, 
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elogiando o trabalho de Marcelo Lessa e Leandro Santana, respectivamente, Secretário e 

Subsecretário de Cultura de Queimados. Elogia também as iniciativas da Secretaria Municipal 

de Esportes. “Não sou funcionário das secretarias, não! Falo dessas boas iniciativas como 

jornalista. De forma independente. Tenho liberdade de criticar e elogiar. Sou jornalista 

formado”.  

09h45min – “Muita gente acha que eu sempre fui evangélico. Não. Integrei bandas 

que não eram de igreja”, diz o apresentador, que, em seguida, conta em que bandas tocou e 

que programas apresentou em outros tempos da Rádio Novos Rumos. 

É nítido o esforço do apresentador para confirmar que é um profundo conhecedor das 

atividades culturais de Queimados; é cria da cidade; vive intensamente os eventos da 

comunidade; e oferece promoções (brindes, ingressos em permuta com anunciantes, etc.) 

como forma de aproximação com os ouvintes. 

Das 09h34min às 09h50mim -Apresentador fala sozinho, sem interrupções, por 16 

minutos. Em seu livro “A Cozinha Eletrônica”, no capítulo em que trata dos “elementos que 

caracterizam um programa atraente”, Valter Alves ressalta a variedade sonora como um dos 

principais recursos para manter a atenção do ouvinte. “Para que a apresentação seja ágil, os 

recursos sonoros devem ser bastante variados (...) A todo programa se deve dar uma 

vestimenta apropriada: música, efeitos, variedade de vozes, etc”. (ALVES, 1994, p.37).  

09h50min – Liga para a rádio e entra imediatamente no ar o ouvinte Hermes Ferreira. 

Ele sugere a criação de Festivais de Músicas nas Escolas de Queimados. A conversa flui. 

Sergio Ricardo e ouvinte trocam ideias sobre potencialidades de eventos nas escolas. “Quero 

ver meus netos aprendendo música nas escolas a partir de sua ideia”, afirma o apresentador, 

valorizando, dessa forma, a sugestão e, consequentemente, a autoestima do ouvinte Hermes 

Ferreira. 

A conversa foi válida, mas se estendeu demais: 12 minutos. 

10h02min – Entra bloco comercial: mesmos anunciantes que ocuparam os intervalos 

nos programa anteriormente analisados. Fora do ar no dial, mas ao vivo na página da rádio no 

Facebook, Sergio vibra com o comercial da empresa Invicta, de proteção veicular: “olha a 

Invicta aí, gente!”. 

10h07min – Sergio volta ao ar e anuncia a chegada do supermercado Rede Economia 

em Queimados. “Vai gerar emprego e terá amplo estacionamento”. 

10h08min – “Esse problema de estacionamento em Queimados é sério. Quando estou 

em eventos na cidade do Rio de Janeiro, pago dois reais no Vaga Certa. Em Queimados, custa 
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quatro reais a hora”, conta Sergio que segue comentando problemas com estacionamentos do 

município. “Precisamos de um projeto Vaga Certa em Queimados que, na verdade, já está 

aprovado na Câmara Municipal, mas não foi posto em prática ainda”. 

10h15min – Sergio anuncia que ele e o sonoplasta Marco Antônio vão almoçar no 

Premier Gourmet. “Já até fiz jejum”, diz o sonoplasta. É típico anúncio testemunhal em 

permuta, na qual o almoço da equipe está incluído. 

10h17mim – começa a entrevista no estúdio com Sergio Baltar, vice-presidente da 

ACIQ – Associação Comercial e Industrial de Queimados e dono da Marmoraria Baltar.  

Apresentador e convidado divulgam atributos da marmoraria. Mais um caso de anúncio 

testemunhal ao vivo.  

10h19mim – Sergio Ricardo pergunta a Sergio Baltar como andam as filiações a 

ACIQ. Baltar diz que “vão bem” e anuncia a criação de cursos profissionalizantes promovidos 

pela entidade em parceria com a Firjan – Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Na 

prática, não há exatamente uma entrevista. Parece uma visita. Um amigo que foi fazer 

companhia para o apresentador e o sonoplasta no estúdio. 

10h22min – Sergio Ricardo anuncia evento “Café da Manhã”, que promoverá na 

cidade, nas manhãs de terças e quintas, reunindo comerciantes e autoridades públicas. 

10h24min – Sergio Ricardo pede a Sergio Baltar que divulgue o endereço da 

marmoraria.  

10h25mim - Apresentador divulga novas promoções: “Temos sorteio de kit churrasco 

para quem compartilhar a página do programa para mais três pessoas”. 

10h29mim – Sérgio Ricardo Silveira anuncia a música gospel Decidi, com a cantora 

Kailane Muniz. 

10h30min – Entra no ar a música. 

10h35min – Apresentador desanuncia a música e fala de um projeto que levará a 

cantora Kailane Miniz e Sergio Ricardo Silveira para apresentações de shows musicais em 

Portugal. 

10h39mim – Sergio faz apelo para que comerciantes de Queimados apoiem os jovens 

atletas do município. Entrevistado apenas observa. 

10h45mim – “Em Queimados, os comerciantes cometem um erro. Começam a vender 

pouco e, em vez de anunciar mais para melhorar as vendas, param de anunciar. Tem gente que 

monta lojas maravilhosas e, mesmo assim, vai à falência em dois anos, por falta de orientação. 

Falta marketing”. 
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10h51mim – Apresentador pede música. Sonoplasta não estava atento. “Marcão! 

Estava namorando no celular?”, brinca Sergio Ricardo que completa: “quero cantor de 

Queimados... Vamos de Jonny Rangel, com Correnteza”. 

10h52min – Entra no ar a música – pop romântico (não é gospel) Correnteza, com 

Jonny Rangel. 

10h55mim – Sergio Ricardo desanuncia a música, manda abraços e volta a falar de 

eventos promocionais. 

10h57mim – Sergio Ricardo se despede dos ouvintes: “Obrigado, gente. Amanhã 

voltamos na primeira comunitária do Brasil”. 

 

Identidade comunitária – Sergio Ricardo Silveira é um profundo conhecedor da 

realidade de Queimados, cidade em que nasceu. Cantor, animador cultural, empreendedor e 

jornalista, é um profissional multitarefas. Fala com propriedade dos problemas e das boas 

iniciativas do município. A mídia hegemônica raramente cobre projetos socialmente 

vitoriosos na Baixada Fluminense. Logo, nesse sentido, o programa cumpre uma das missões 

da rádio comunitária. 

O Queimados Rio não é um programa predominantemente religioso, ainda que esteja 

sob responsabilidade da Igreja Universal do Reino de Deus. Nas músicas, toca do gospel ao 

pagode romântico. 

Participação – Excetuando-se o ouvinte Hermes Ferreira, que entrou no ar dando 

sugestões para as escolas da cidade, a maioria das participações tem por finalidade o envio de 

abraços e a busca de informações sobre as iniciativas promocionais do programa e dos 

anunciantes. 

Quanto à linguagem, dos cinco idiomas do rádio – voz, música, trilhas, efeitos e 

silêncios (pausas) –,a voz prevalece sobre todos os demais. As falas do apresentador 

ocuparam 75% do tempo total do programa. Nos 25% restantes, estavam os comerciais, as 

músicas e as falas do convidado, Sergio Baltar, do sonoplasta, Marco Antônio da Costa, e do 

ouvinte que participou ao vivo, Hermes Ferreira. Como foi destacado anteriormente, o 

apresentador compensa esse equívoco no uso dos recursos sonoros com o pleno domínio das 

habilidades de comunicador afetuoso e alegre. Faz companhia com informação – 

principalmente sobre eventos culturais – e bom astral. 

O Queimados Rio não recorre a fontes noticiosas da grande mídia.  Prioriza as notícias 

da cidade a partir, na maioria dos casos, de informação de conhecimento do apresentador.  
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Sergio Ricardo Silveira está diretamente vinculado à maioria dos eventos que divulga.  

Quando elogiou secretários municipais, fez questão de dizer que é um “jornalista 

independente” e que criticará os órgãos públicos do município quando houver motivo para tal.  

 

6.2.4 –Show da Cidade– apresentação: Dine Estela – segunda a sexta, das 9h às 11h – 

edição de 23 de novembro de 2017, quinta-feira 

 

Trata-se de uma edição da etapa 2017 do programa. Em junho de 2018, o horário 

passou a ser ocupado pelo Queimados Rio. A apresentadora do Show da Cidade, Dine Estela, 

foi estudante do Curso de Capacitação de Jovens para o Rádio, promovido, em 1997, pela 

Novos Rumos e voltado para adolescentes da Baixada Fluminense. 

O Show da Cidade é uma radiorrevista informativa. A apresentadora abre o programa 

anunciando as atrações do dia. Ainda que esse procedimento pareça óbvio, é minoritário nos 

programas das duas emissoras analisadas nesta dissertação. 

Dine Estela diz: “estão aqui nos estúdios mais dois grupos concorrentes para a 

definição do samba enredo da Império da Uva
73

. Na terça-feira passada, apresentamos outros 

dois concorrentes com sambas maravilhosos. Enquanto os de hoje estão chegando, vamos dar 

um giro geral pelas notícias do Brasil e do mundo... e, daqui a pouco, teremos o bloco de 

notícias locais”. 

Apresentadora chama reportagens disponibilizadas pela Agência Brasil, da EBC – 

Empresa Brasil de Comunicação. A principal manchete é: “CCJ aprova proposta que extingue 

foro privilegiado de políticos”. 

Dine é afetuosa com os ouvintes: “você ligado com a gente”, “bom dia para a galera 

que acompanha”. Passa segurança na voz. A locução é de uma profissional que domina as 

habilidades da dicção, interpretação de texto, improvisação e colocação de voz. 

Apresentadora divulga telefone e WhatsApp para participação dos ouvintes. Saúda os 

compositores da escola de samba e pede que fiquem em posição adequada “para aparecer na 

câmera”, visto que o programa é transmitido com imagem pela página da emissora no 

Facebook. A maioria dos horários de Novos Rumos não conta com esse recurso.   

O tom acolhedor e alegre de Dine contribuiu para que a conversa com os integrantes 

da escola tenha sequência de forma leve e, ao mesmo tempo, informativa. A pauta tem tudo a 

ver com uma das missões da rádio comunitária: valorizar a história do município. 

                                                           
73

Escola de samba de Nova Iguaçu que, em 2018, apresentou enredo sobre Queimados. 
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Portuga, um dos diretores da escola de samba, explica o enredo, contando curiosidades 

da cidade de Queimados: “nossa intenção é mostrar essa história e essa cultura escondidas”. 

São apresentados os sambas concorrentes, intercalados por comentários de Dine e 

convidados. “Estão chegando mais dois compositores e eles também apresentarão samba 

concorrente aqui”, garante a comunicadora.   

Enquanto são veiculados os sambas, é possível ver, no Facebook, a apresentadora 

animando os convidados para que tirem fotos do estúdio e compartilhem nas redes sociais. O 

papel de Dine é atuante. 

O bloco local de notícias prioriza as informações de Queimados. Em outros programas 

da Novos Rumos, o foco é o conjunto de municípios da Baixada Fluminense. Dine utiliza 

como fontes os portais da cidade, contatos com entidades da sociedade civil e informações 

passadas pelas secretarias do poder executivo municipal. 

A alternância entre os blocos de notícias, entrevistas com convidados, veiculação de 

músicas e os intervalos, associada ao estilo da comunicadora, torna o programa dinâmico e 

atrativo. 

Identidade comunitária - entre todos os programas da Novos Rumos analisados nesta 

pesquisa, o Show da Cidade de 23 de novembro de 2018 foi o mais alinhado com a missão de 

valorizar a história e a cultura da região alcançada pelos transmissores da emissora. 

 

 6.2.5 –Espaço e Cidadania– apresentação: Fátima Sacramento – sábados, das 12h 

às 13h – edição de 28 de abril de 2018, sábado 

 

O Espaço e Cidadania intercala comentários da apresentadora, entrevistas (eventuais) 

e blocos musicais. Fátima é militante de movimentos sociais em Queimados. Integrou a 

equipe do projeto “Capacitação de Jovens para o Rádio”, em 1997, promovido pela Novos 

Rumo, em parceria com ONGs de comunicação. 

Apresentadora inicia o programa anunciando os temas que seriam comentados. Em 

seguida, fala da importância de Queimados buscar fundos para projetos culturais.  

“Precisamos nos organizar para garantir projetos de economia da cultura”, afirma. 

Chama música com Fátima Guedes. Escolhe a intérprete de surpresa, o que torna a 

busca da canção um desafio para o sonoplasta Marco Antônio da Costa. Em 16 segundos, ele 

encontra uma música com Fátima Guedes. A comunicadora não anunciou nem desanunciou a 
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canção. Só informou o nome da intérprete e disse que ficou muito feliz porque “Fátima 

Guedes fez show em Queimados”. 

Apresentadora fala da necessidade de combater o desperdício de alimentos. Diz que o 

programa Espaço e Cidadania vai trazer uma especialista em educação e saúde para entrevista 

em uma futura edição do programa. 

Fátima Sacramento aconselha o morador a aproveitar o “Programa de Saúde Bucal”, 

implantado pela prefeitura de Queimados. “Ninguém pode ficar fora dos cuidados com a 

saúde. Não esqueçam também das vacinas”, comenta. 

A comunicadores e militantes de movimentos sociais, convida os ouvintes para a 

reunião do Fórum de Cultura do Município, “que acontecerá no dia 8 de maio, uma terça-

feira”. Destaca a relevância da reunião.   

Desde o final da canção com Fátima Guedes, dez minutos ininterruptos de conselhos e 

comentários da apresentadora. Em seguida, chama música Cupido, com os intérpretes Luan 

Santana e Péricles. 

Despede-se dizendo: “bom feriadão do dia do trabalhador... e haverá festa na antiga 

Praça dos Eucaliptos. A praça é pública e gratuita”.  

Ao longo do programa, a apresentadora aborda conteúdos de cidadania, muito 

relevantes para uma rádio comunitária, e veicula músicas. Em outras edições, há também 

entrevistas no estúdio. A maioria das entrevistas aborda projetos do terceiro setor ou das 

chamadas áreas sociais do governo municipal. Fátima é informada e tem discurso, 

simultaneamente, articulado e de fácil compreensão. Poderia usar mais os recursos da 

sonoplastia para não ter que falar praticamente sozinha, sem alternância dos cinco idiomas do 

rádio.   

 

 6.2.6 –Vida em Cristo – apresentação: evangelista Anderson Gomes – quartas-

feiras, das 21h às 22h – edição de 25 de julho de 2018, quarta-feira 

 

O Vida de Cristo é integralmente religioso, sem espaço para outros segmentos. Não há 

pluralidade de opiniões. É semanal – quartas-feiras – e de responsabilidade da Igreja 

Ministério da Reconciliação. 

O evangelista Alexandre Gomes abre o programa com a frase “Ministério da 

Reconciliação, lugar de amor e perdão”. Saúda os demais participantes: Pastor Josias Pereira, 

pastor Alexandre Limae reverendo Paulo Cesar Lima, pai do pastor Alexandre. 
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Josias Pereira faz uma oração que é seguida de música gospel – inaudível no som 

disponibilizado na página da emissora no Facebook. Após a música, convidados comentam 

trechos de bíblia e divulgam uma palestra que acontecerá no sábado seguinte, dia 28, com o 

tema “Você ainda pode ser feliz”. 

O programa alterna reflexões bíblicas com divulgação de eventos da igreja e músicas 

do segmento gospel. “A ideia de satanás não é de que a maioria esteja com ele, mas de que 

todos estejam com ele”, afirma, aos 28 minutos do programa, o reverendo Paulo Cesar Lima. 

O conteúdo e o formato do Vida de Cristo são voltados exclusivamente para quem já é 

integrante da igreja. Um formato contraditório com os objetivos da Rádio Novos Rumos. 

 

 

 6.2.7 – Programação musical da madrugada (não há um nome para o programa)– 

sem apresentador – de segunda a domingo, de 0h às 6h – edição de 9 de abril de 2018, 

segunda-feira 

 

A lógica que norteia a escolha das músicas veiculadas na Rádio Novos Rumos na 

madrugada é vigente de meia-noite às 6h da manhã. A emissora decidiu oferecer a quem está 

acordado (ou despertando) nesse horário, uma programação bem variada, que mistura de 

MBP (Música Popular Brasileira), flashback, pagode romântico e sertanejo universitário. Em 

comum, “nada de músicas agitadas nessa faixa horária”
74

, como explica o sonoplasta Marco 

Antônio da Costa.  

A ideia é falar para um público de 35 a 70 anos de idade. Pessoas que estão acordadas 

em casa ou que trabalham na madrugada: taxistas, vigias, policiais, equipes de limpeza 

urbana, etc. 

Mais uma vez, como reflexo da atual situação financeira da emissora, não há um 

comunicador – mesmo que gravado – fazendo as pontes entre um e outro blocos musicais. 

Basicamente, no horário, são veiculadas músicas e intervalos comerciais a cada 15 minutos. 

 

 6.2.8 –Rompendo em Fé– apresentação: Adriano Rodrigues – terças e quintas, das 

21h às 22h – edição de 19 de julho de 2018, quinta-feira 
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Marco Antônio da Costa, sonoplasta e programador musical da Rádio Novos Rumos. Depoimento via 

WhatsApp. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2018. 
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Conteúdo de responsabilidade da Igreja da Missão Socorrista. Adriano Rodrigues, 

apresentador, diz: “que Deus abençoe sua vida. Que abençoe você que está ouvindo pelo 

rádio, pela live no Facebook e pelo site da emissora”. Outro participante, pastor Malvino, 

saúda os ouvintes e propõe: “chegue mais perto de seu receptor. Daqui a pouco, uma benção 

em sua vida”. Presbítero Maurilio, outro integrante da equipe, comenta: “mais uma vez juntos 

para falar de Jesus”.  

Ainda na abertura do Rompendo em Fé, Adriano Rodrigues anuncia a chegada do 

reverendo Adriano Nunes. Parecia o anúncio de uma participação ao vivo, por telefone. 

Porém, o que vai ao ar é uma vinheta com locução solene que diz: “reverendo Adriano 

Nunes”, com direito a eco em “Nunes-Nunes-Nunes-Nunes-Nunes”. Segue o locutor 

(gravado) que fala também: “o Reverendo Adriano Nunes sabe transmitir as mensagens de 

Deus em português, inglês e hebraico”. Em seguida, entram frases gravadas de Nunes nos três 

idiomas. Essa gravação com Adriano Nunes e os ecos é repetida aos 42 minutos de programa. 

Ouvintes são convidados a participar. O programa segue com orações, leituras de 

trechos da bíblia, evangelização e promessas de bênçãos. Adriano Rodrigues apela para que o 

ouvinte compartilhe o programa pelo Facebook. 

Pastor Malvino faz longa oração: dos 13 aos 30 minutos do programa. Termina 

dizendo que “uma moça esteve na Igreja e já conseguiu um emprego e nem é crente. Uma 

benção”.  

Em seguida, o programa fica com clima de culto, com pregação de Adriano Rodrigues 

e comentários de “aleluia” e “glória a Deus” dos demais participantes. “Vem tirando todo o 

câncer desse corpo do ouvinte que estiver doente, Senhor”, ora Adriano. “Que o maligno seja 

desalojado agora”, decreta pastor Malvino. No minuto 46, os três integrantes da equipe fazem 

uma oração em que todos gritam, ao mesmo tempo. No minuto 50, entra no ar uma voz de 

mulher, do estúdio, que também faz orações, mas não é identificada pelos participantes. 

Em resumo: praticamente um culto da Igreja da Missão Socorrista no ar. Total 

discrepância com os objetivos da rádio comunitária que pode e deve abrir espaços para os 

diferentes segmentos religiosos, mas não deve ser uma extensão exclusiva do templo religioso 

no ar. 

 

 6.2.9 – Programação musical da tarde (não há um nome para o programa)– sem 

apresentador – de segunda a sexta, de 13h às 16h – edição de 8 junho de 2018, sexta-

feira 
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Segundo o sonoplasta Marco Antônio da Costa, responsável pela montagem das 

planilhas musicais da Novos Rumos, a estratégia para a escolha das músicas veiculadas entre 

13h e 16h, de segunda a sexta, é disputar audiência com as chamadas ‘emissoras musicais 

populares’.  

“Nessa faixa horária, em que não temos programa na rádio, eu faço uma programação 

mais voltada para o popular, porque é um horário em que a Novos Rumos fica competindo, 

digamos assim, com a FM O Dia e a Rádio Alternativa
75

. 

FM O Dia, especializada em funk e pagode, disputa como a rádio Melodia FM a 

liderança geral de audiência na capital do estado e nas cidades da Região Metropolitana. 

Rádio Alternativa FM é uma emissora de baixa potência de Queimados. 

Ao longo da edição de 8 de junho de 2018, foram veiculadas, majoritariamente, 

músicas dos segmentos funk e pagode. Os chamados “sucessos”. Músicas recorrentes em 

emissoras comerciais. A dúvida é: o ouvinte preferirá a FM O Dia original ou a proposta 

genérica da Novos Rumos para o horário? Somente uma pesquisa com método de sondagem 

de audiência poderia aferir de forma robusta esse comportamento.  

Não há locução. São veiculados intervalos comercias a cada 15 minutos. Essa faixa 

horária, 13h às 16h, é um espaço privilegiado para a prestação de serviços: final da hora do 

almoço e início da tarde. Não contar com um comunicador ao vivo que divulgue notícias 

locais e promova debates ao vivo deixa um vazio, por três horas, na identidade da Novos 

Rumos, como descrito em seu slogan “primeira comunitária do Brasil”. 

 

 

Total de programas analisados na Novos Rumos: 9. 

Total de horas analisadas: 20h. 
Programas e edições: Tempos totais dos programas: 

Giro da Baixada – 17 de novembro de 2017 2h 

Show da Cidade – 4 de junho de 2018 2h 

Queimados Rio– 23de julho de 2018 2h 

Show da Cidade, versão 2017– 23 de novembro de 2017 2h 

Espaço e Cidadania– 28 de abril de 2018 1h 

Vida em Cristo – 25 de julho de 2018 1h 

Programação musical da madrugada – 9de abril de 2018 6h 

Rompendo em Fé– 19 de julho de 2018 1h 

Programação musical da tarde – 8 de junho de 2018 3h 

Tabela 6: Totalidade dos programas analisados na Rádio Novos Rumos. 
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 Marco Antônio da Costa, sonoplasta e programador musical da Rádio Novos Rumos. Depoimento via 

WhatsApp. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2018. 
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CAPÍTULO 7 – O jornalismo e o lugar de fala no rádio 

 

 

Excetuando-se os horários exclusivamente musicais, as atrações no formato 

radiorrevista de diferentes gêneros (informativa, interativa, cultural, etc.) ocupam 90% das 

faixas horárias que contam com apresentadores na Rádio Bicuda e 60% das faixas na Novos 

Rumos. Essa foi uma das razões para a presente dissertação priorizar a linguagem desses 

programas na análise dos formatos e conteúdos. 

Ao longo do percurso, porém, ficou evidente a necessidade de uma abordagem sobre o 

tratamento do conteúdo informativo, não somente nos boletins de notícias, mas também na 

forma como esses conteúdos interagem com os programas de variedades. 

O caráter coadjuvante da voz popular foi o aspecto avaliado como mais contraditório 

com a natureza e objetivos definidos, desde e origem nos anos 1990, pelas duas emissoras. 

 

7.1 – A primeira voz de todas as vozes 

 

Somente na segunda hora, Odílio Linhares entra no ar. Conforme abordado na análise 

do programa Bicuda Entrevista, o depoimento gravado de Odílio, de 51 anos e morador em 

situação de rua há 30 anos no Rio de Janeiro, mudou o rumo da conversa com a defensora 

pública Carla Beatriz, que estava no estúdio da Rádio Bicuda. 

Entre outros relatos, Odílio disse que, para fazer sua higiene pessoal, toma banho ao 

lado de um restaurante, no bairro do Flamengo, e que almoça em uma igreja. Narrou também 

os conflitos enfrentados por quem mora nas ruas do Rio de Janeiro. 

A narrativa de Odílio foi fundamental para: o conteúdo da entrevista (em 25 de 

novembro de 2017) não ficar restrito à fala da entrevistada (especialista). Trouxe exemplos 

concretos; deu voz a quem raramente tem essa oportunidade nas emissoras comerciais; e 

alterou significativamente a postura da entrevistada, que trocou o estilo relativamente 

professoral pela uma decisão de apresentar narrativas da vida cotidiana.   

Foi perceptível que, na sequência do programa, a entrevistada praticamente abandonou 

o texto expositivo e repleto de subjetividade. Apostou no texto imagético, adequado à 

linguagem radiofônica. Não é exagero, portanto, afirmar que Odílio, pessoa em situação de 

rua, trouxe a defensora pública para as lógicas discursivas do rádio. 

Quando os assuntos são relacionados com dar voz ao artista local, Novos Rumos e 

Bicuda são emissoras comunitárias exemplares: dos sambistas da escola Império da Uva, de 
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Nova Iguaçu, e artistas queimadenses, entrevistados por Dine Estela, na Novos Rumos, aos 

talentos quase anônimos da MPB e do samba, nos programas da Bicuda, as emissoras operam 

em uma lógica de portas abertas para quem não tem vez na mídia hegemônica. 

Porém, quando a pauta está relacionada com os grandes temas políticos e econômicos, 

quem tem vez e voz, na maioria dos programas, são os especialistas (pesquisadores, 

economistas, cientistas políticos) ou militantes do governo e da oposição, com variações de 

abertura maior para o governo local e para a oposição, de acordo com o programa que está no 

ar. 

A defensora pública fala do trabalho voltado “para quem” está em situação de rua. O 

secretário de saúde relata o que fez “para quem” frequenta os hospitais de rede municipal. O 

economista fala de custo de vida “para quem” vive nas periferias urbanas. Mas rádio 

comunitária não é um projeto privilegiado do “para quem”. É espaço de protagonismo 

prioritário “de quem” enfrenta, na vida cotidiana, o desafio de não ter vez nem voz. Aqui, vale 

reforçar a reflexão de José Ignacio Vigil. 

Tendemos a pedir a opinião do técnico, do político e dos personagens 

públicos. Mas o camelô, o mineiro desalojado e os engraxates também têm 

muitas coisas para dizer sobre a economia do país. E sobre mil coisas mais. 

Eles falarão sobre custo de vida com melhor conhecimento de causa do que 

o Ministro. (VIGIL, 1997, p. 289) 

A narrativa de Odílio deveria ter iniciado o programa. O lugar de fala é dele. Ele está 

nas ruas. A maioria das rádios comunitárias da América Latina deixou as ruas no final dos 

anos 1990. Retomamos a reflexão de Andrés Geerts e Victor Van Oyen. 

Muitas rádios comunitárias e populares trabalham agora da porta para 

dentro. A fuga da rádio para dentro de si mesma é uma fuga de sua essência. 

Essa essência está lá fora, com as pessoas, com a vida cotidiana e com a luta 

por uma vida mais digna. São cada vez menos frequentes as saídas externas 

das equipes. Ao mesmo tempo, se debilitaram as redes de repórteres e 

correspondentes comunitários ou populares, que permitem essa vinculação 

fundamental para a rádio seguir em sintonia com o cotidiano. (GEERTS & 

OEYEN, 2001, p. 24) 

Portanto, nesse cenário, Odílio é a fonte principal, o protagonista. Não deveria ser 

tratado como coadjuvante. Se na rádio comunitária os sambistas são os primeiros a falar de 

samba, se as mulheres começam o debate sobre feminismo, se os negros abordam o racismo, 

não faz sentido essa lógica não funcionar para todos que vivem as consequências das 

múltiplas exclusões. 
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7.2 – Outras tendências no jornalismo comunitário 

 

As emissoras veiculam notícias dos portais privados e estatais. A Internet é o principal 

instrumento de busca de informações. Na cobertura do país, há uma relativa dependência dos 

áudios disponibilizados pelas fontes Rádioagência Nacional (da EBC), Agência Rádio Web, 

Rádio Câmara, Rádio Senado e Rádio Justiça. 

Também são veiculadas, nas duas emissoras, matérias jornalísticas em áudio 

produzidas pelas ONGs de comunicação. Entram no ar conteúdos do Radiotube, administrado 

pelo CRIAR Brasil, Pulsar Amarc e outras entidades da sociedade civil. 

A produção própria de reportagens é uma prática eventual devido às circunstâncias de 

poucos recursos e de pessoal. A Rádio Novos Rumos iniciou, em julho de 2018, um processo 

gradual de retomada das reportagens produzidas por jornalistas de Queimados, mas nem 

sempre isso é possível.  

Fazer radiojornalismo consistente depende de orçamentos elevados, como afirma 

Eduardo Meditsch. 

Por ser o mais caro dos formatos contemporâneos de programação, o rádio 

informativo exige um grande aporte de capital para se tornar competitivo. 

Em consequência, acaba por se viabilizar no âmbito privado quase que 

exclusivamente sob o controle dos grandes grupos econômicos multimídia 

que dominam o cenário contemporâneo da comunicação social em escala 

crescente (MEDITSCH, 2000, p. 81). 

Citar a fonte da notícia veiculada é prática adotada por no máximo 30% dos 

apresentadores dos programas avaliados nessa dissertação. Na maioria das vezes, a notícia é 

lida diretamente do site de origem, sem um tratamento específico para adaptar o texto às 

lógicas da oralidade: ordem direta, orações curtas, sem apostos, etc. 

Ailton Jesus, apresentador do Giro da Baixada na Rádio Novos Rumos, lança mão de 

jornais impressos como fonte para seus comentários, exatamente como fazia Edgar Roquette 

Pinto em seu Jornal da Manhã na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, nos anos 1920. Todos 

os demais priorizam os portais disponíveis na Internet e a rede de contatos dos eventos em 

que participam nas comunidades. 

Em tese, considerando os regulamentos das duas emissoras, todos os programas abrem 

espaço para o contraditório. Porém, na Rádio Novos Rumos é praticamente inviável veicular 

críticas, denúncias e sugestões para administradores públicos nos horários de planilha musical 

e nas faixas ocupadas por programas religiosos. 
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Nos anos 1970 e 1980, eram muito comuns na América Latina as redes de 

correspondentes populares nas rádios vinculadas aos movimentos sociais, principalmente nas 

afiliadas da Associação Latino-americana de Educação Radiofônica (ALER). 

Fazer jornalismo com quase nenhum recurso financeiro é uma tarefa árdua. Retomar o 

projeto dos correspondentes populares nos bairros, com uso das tecnologias digitais, seria o 

um caminho possível para suprir duas das carências mais perceptíveis nas emissoras 

analisadas: colaboradores e rádio nas ruas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 “NÃO QUEREMOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. QUEREMOS INTEIROS!” 

 

Junho de 1995. Quito, Equador. Sede latino-americana e caribenha da Associação 

Mundial de Rádios Comunitárias (Amarc). Meu primeiro contato com a estampa reveladora 

de uma camiseta aconteceu nesse tempo. Os dizeres em espanhol se converteram em refrão da 

Amarc, principalmente na América Latina e no Caribe: “No queremos medios de 

comunicación ¡Queremos Enteros!” 

Não era uma invenção da Amarc. O slogan apareceu inicialmente em grafite no muro 

de uma casa em Quito, naquela metade da década de 90, numa adaptação da mensagem 

original de movimentos ambientalistas: “Não queremos meio ambiente. Queremos inteiro!”. 

Tratei de comprar 10 camisetas e trazê-las para o escritório brasileiro da associação
76

. 

A mensagem sintetizava um antigo desejo do militante de ONGs – Organizações Não-

governamentais – de comunicação e professor em projetos de rádios comunitárias e 

programas radiofônicos produzidos por movimentos sociais. Era preciso muito mais do que 

entender o meio rádio apenas como instrumento de luta política contra-hegemônica. Era, e é, 

necessário fazer rádio, com ingredientes e receitas de rádio. Parafraseando a cozinha 

eletrônica do professor Walter Alves, “precisamos aperfeiçoar o trabalho dos cozinheiros”, 

não apenas lutar pela democratização da comida. 

Apaixonado pelo tema do direito à comunicação e não menos apaixonado pelas 

lógicas discursivas e a linguagem do rádio, José Ignacio López Vigil, o então coordenador do 

escritório latino-americano e caribenho da Amarc, disse, em 1995, que o “querer inteiro” 

presente no slogan das camisetas significava ter, nas rádios comunitárias, uma postura 

permanente de produzir com profissionalismo, oferecer programas de qualidade para públicos 

massivos. Enfim, desfrutar, inventar e apostar em um mundo em que todos possam comer seu 

pão e expressar sua palavra. 

Averiguar se Bicuda e Novos Rumos buscam, e conseguem por inteiro, promover um 

projeto contra-hegemônico de comunicação resume a atitude que norteou meus passos nesse 

percurso. 

As hipóteses da pesquisa estão parcialmente confirmadas. A da inadequação da 

linguagem e dos diferentes conteúdos e formatos das produções como consequências de 
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 De janeiro de 1995 a abril de 2001, a ONG Unirr – União e Inclusão em Redes e Rádio – tinha com uma de 

suas atribuições atuar como escritório da Amarc no Brasil. 
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equívocos na gestão dos programas, das grades de programação e das coberturas jornalísticas 

locais se confirmou na maior parte dos formatos avaliados. A segunda hipótese também: 

houve dificuldades na atualização e requalificação dos integrantes das equipes para recorrer a 

novas tecnologias e suas potencialidades interativas. O uso pleno de uma lógica de “rádio 

expandido” foi deixado de lado. A terceira hipótese tratava da perda do espaço aglutinador e 

de animação dos movimentos sociais nas comunidades em que nasceram e a dificuldade em 

lidar com cenários de refluxo das mobilizações sociais. Esta é mais uma tendência geral dos 

movimentos de bairros do Rio de Janeiro do que uma limitação específica das emissoras 

avaliadas. 

A linguagem radiofônica, fio condutor desta pesquisa, não pode ser tratada 

isoladamente. As escolhas que resultam na atratividade maior ou menor de um programa 

radiofônico também são consequência de fatores políticos – internos e externos à gestão da 

emissora –, econômicos, sociais e tecnológicos.  

É inegável o obstáculo provocado por problemas ligados à segurança, cenários que 

dificultam o exercício pleno do que chamamos de a essência do fazer rádio verdadeiramente 

comunitária trocando os estúdios pelas ruas. Vale para Vaz Lobo, vale para Queimados.   

Carlos Osório, coordenador da Rádio Bicuda FM, diz que sofreu a pressão de uma 

prática permanente das milícias em Vaz Lobo, com cobrança, nos estabelecimentos 

comerciais vizinhos da emissora e em residências, de taxas para serviços de fornecimento de 

gás, TV por assinatura e banda larga de Internet. 

Conforme dados do Atlas da Violência, o município de Queimados registrou em 2016 

o maior número de mortes violentas do país: 134,9 para cada 100 mil habitantes. Albino Pires 

de Andrade Filho, atual presidente da Novos Rumos, relatou que a emissora teve que mudar de 

endereço em 2015 por causa do medo de bala perdida na região onde estava localizada. 

Antes de criticarmos alguns desdobramentos de decisões políticas das instâncias 

decisórias internas das emissoras, vale destacar a resistência de ambas na manutenção, mesmo 

que incompleta, das bases do projeto democrático original. 

Ainda que tendo o poder centralizado no coordenador Carlos Osório, especialmente a 

partir de 2009, a Bicuda conta com o conselho gestor da ONG Bicuda Ecológica, que delega 

poderes ao coordenador por confiar nele como uma espécie de guardião dos princípios do 

projeto contra-hegemônico.   

A vinculação entre conselheiros e coordenador se mostrou pouco ativa nos últimos 

anos.  Mas é nítido que ela existe e é posta em prática para tomada de decisões consideradas 



151 
 

 
 

relevantes, como no caso da suspensão das transmissões em 3 de dezembro de 2017. Todos os 

conselheiros foram consultados. 

O mais duro golpe sofrido pela Bicuda foi a mudança forçada para Vaz Lobo.  A 

decisão da Anatel e do Ministério das Comunicação de “empurrar” a emissora em 2005 para 

uma região situada a três quilômetros e meio de distância do bairro de origem,  Vila da Penha, 

retirou da rádio seu vínculo de representação dos moradores. O sinal do transmissor 

autorizado não passava de três quilômetros.  

Essa distância, associada a um esvaziamento estrutural dos movimentos comunitários 

nos subúrbios do Rio de Janeiro nas últimas décadas, gerou uma espécie de “diáspora 

radiofônica” ao afastar produtor de conteúdo e ouvinte. A partir de 2009, com a rádio 

legalizada para operar em Vaz Lobo, Carlos Osório e equipe passaram a travar uma batalha 

cotidiana para encontrar uma ou mais bandeiras de luta que tornassem a rádio, até então vista 

com “forasteira”, capaz de gerar identidade especialmente com os bairros de Vaz Lobo, Irajá 

e Madureira. 

A Novos Rumos também preserva um espírito guardião dos princípios comunitários 

originais. A emissora segue funcionando como organização do terceiro setor, sem fins 

lucrativos, com assembleias regulares dos associados e com rotatividade dos dirigentes, 

eleitos a cada dois anos. Não é pouco, se levarmos em conta a crise de representatividade e de 

democracia interna da maioria das organizações comunitárias surgidas nos anos 1990. 

A lógica de guardião dos princípios
77

 é a que serve de justificativa para a existência do 

Conselho de Fundadores na Novos Rumos. Porém, ao cancelar decisões da assembleia geral, 

mesmo que isso ocorra com frequência inferior a uma vez por ano, parte dos associados 

percebe o Conselho de Fundadores como um interventor eventual. Na prática, soa como se a 

rádio tivesse, para os grandes temas, uma espécie de “pai protetor”, beirando o limite de ser 

percebida como instância proprietária da emissora. 

Quanto à política institucional, vale destacar que a Bicuda manteve uma postura de 

independência na relação com poderes legislativo e executivo da cidade do Rio de Janeiro. 

Nos conteúdos dos programas, prevaleceu a pluralidade e a diversidade de opiniões, ainda que 

houvesse predominância de representantes de entidades do terceiro setor e parlamentares do 

chamado campo progressista. Esse fenômeno parte de um entendimento de que “as rádios 

comerciais não dão suficientes espaços para os setores populares”, como destacaram em 

entrevistas Carlos Osório, coordenador, e Celso Brittes, fundador da emissora. 

                                                           
77

O termo “guardião dos princípios de rádios comunitárias” é lançado por João Paulo Malerba em sua tese de 

doutorado na UFRJ, em 2016. 
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Na Rádio Novos Rumos, essa abertura para diferentes pontos de vista está estabelecida 

desde a origem da emissora. Mas no cenário atual fica parcialmente comprometida pela forte 

relação que a maioria dos comunicadores de programas transmitidos ao vivo tem com 

representantes dos poderes legislativo e executivo de Queimados.   

Como esses comunicadores pagam uma taxa, que ganha o eufemismo de “custo 

mínimo” para o “apoio comunitário”, sentem-se como donos do horário, conforme admite 

Albino Pires de Andrade Filho, presidente do Radioclube de Queimados. 

Além de mau negócio do ponto de vista do auto-financiamento, porque os valores 

mensais são insuficientes para dar conta do orçamento, o chamado “custo mínimo” afeta a 

qualidade da proposta contra-hegemônica. 

A grade de programação se transforma numa soma de diferentes formatos e 

experiências soltas. Às 9h da manhã, quando termina um conteúdo supostamente informativo 

e de prestação de serviços (Giro da Baixada), começa um programa religioso, com duas horas 

de duração. O atenuante é que Queimados Rio não é totalmente religioso. No turno da tarde, 

entram blocos musicais sem comunicadores. No início da noite, outro programa religioso.  

De acordo com Eduardo Meditsch, a lógica de programas soltos, cada qual com 

proposta bem diferente do outro, inseridos em uma grade de programação baseada no “mútuo 

compromisso” de horário (rádio e ouvinte) envolvia, até meados do século XX, uma 

contradição que ficou nítida com o acirramento da concorrência entre um número crescente de 

emissoras.  

Meditsch destaca que o compromisso com hora marcada para começar tinha hora 

também para terminar e que “o resultado desta limitação era uma debandada de ouvintes no 

seu final”. Por esse motivo, as emissoras de rádio comercial buscaram uma mínima coerência 

de objetivos e formatos. Essa coerência entre a maioria dos formatos, principalmente nos 

chamados horários nobres – manhã (o turno de maior audiência) e tarde – gerou uma 

percepção de identidade entre ouvinte e emissora.   

Uma rádio comunitária não precisa ter – e nem é adequado que tenha – todos os 

programas com mesmo formato e conteúdo. O desafio é dar conta da maior variedade possível 

de segmentos da comunidade. Mas a sequência de um programa para outro costuma 

funcionar, para manter o ouvinte na escuta, quando essas mudanças de proposta em cada faixa 

horária mostram coerência com os objetivos e a percepção que se tem da emissora.  Rádio não 

é colcha de retalhos.  A Novos Rumos perdeu parte de sua identidade por não deixar claro, ao 

longo de toda a programação, se ainda é vigente sua identidade original. 
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Herdada de um modelo de organização de partidos, sindicatos e organizações sociais, 

a tendência de dividir as faixas de programação por grupos de interesse do município de 

Queimados está presente em toda a história da Novos Rumos. Trata-se de uma tentativa de dar 

conta, nas faixas horários, da correlação de forças políticas locais. 

O documento “Normas Éticas e Funcionais para os Programadores da Novos Rumos”, 

de 1997, registra que “é vedado ao programador ou comunicador negar espaço a quem quer 

que seja (…) somente os programas classificados como sectários poderão recusar-se a receber 

pessoas” para manifestações de opiniões, denúncias, etc. Programas sectários, segundo o 

documento, eram os segmentados. Ou seja, mesmo com todo o cuidado de se fazer um 

documento que preservasse o caráter democrático da programação, já havia, em 1997, a 

possibilidade de que certos apresentadores não se sentissem obrigados a dar voz aos 

moradores, especialmente os de caráter religioso. 

   O ideal para as emissoras comunitárias é dedicar o horário nobre – manhã e tarde – 

às atrações que abram espaço para toda a diversidade de pontos de vista e que as noites e fins 

de semana sejam reservados a grupos específicos: igrejas, clubes, escolas de samba. Mesmo 

nesses horários, deve-se garantir o amplo direito à palavra de todos os ouvintes. O direito ao 

protagonismo dos moradores é essência da proposta contra-hegemônica. Sem ele, a rádio 

deixa de ser um modelo da própria democracia que defende. 

As emissoras analisadas atravessam grave crise financeira, endividadas e com recursos 

insuficientes para seguir bancando as despesas orçadas. A Lei 9.612 limita o patrocínio ao 

apoio cultural. Permite uma citação modesta do anunciante, sem divulgação dos atributos do 

produto ou serviço oferecidos. Mas ao longo da pesquisa verificou-se que essa limitação não é 

aceita pelas emissoras, que veiculam os anúncios por inteiro, com informações detalhadas 

sobre o anunciante. Um caso de desobediência civil, que muitos entenderiam como necessário 

por uma questão de sobrevivência. 

Os problemas financeiros têm relação, majoritariamente, com a ausência de um plano 

estratégico organizado de captação de anunciantes e com a carência de quadros escalados e 

capacitados para executá-lo. As rádios comunitárias devem perder o aparente pudor de pagar 

comissão de corretagem sobre venda de anúncios.   

No caso da Novos Rumos, as mensalidades dos associados – R$ 10,00 (dez reais) – são 

meramente simbólicas e quase nunca são pagas. A captação própria de anunciantes – feita 

pela diretoria da emissora – é insuficiente, como admite o presidente do Radioclube. Ou seja, 
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a maioria dos anúncios chega como iniciativa dos próprios programadores/comunicadores, o 

que só reforça o risco de um poder paralelo em cada faixa horária. 

Na Bicuda, programadores/comunicadores também buscavam anunciantes, mas a 

norma da emissora os impedia de pagar valor fixo pelo horário e cada anúncio vendido era 

incorporado ao conjunto da programação e não apenas à faixa horária de quem o negociou.  

Na exploração das novas tecnologias e no aproveitamento do potencial do rádio 

expandido e da webradio, as duas emissoras deixam muito a desejar. Na Bicuda, o 

coordenador Carlos Osório domina muitos dos recursos do era digital. De casa, remotamente, 

conseguia alterar planilhas musicais, substituir vinhetas e até mudar a ordem dos programas, 

se necessário. A Novos Rumos conta com um estúdio bem estruturado: um espaço físico com 

equipamentos de qualidade superior aos de emissoras comerciais de AM e FM de médio 

porte, da cidade do Rio de Janeiro. 

Mas esses recursos não atendem as potencialidades citadas ao longo dessa dissertação.  

O uso de WhatsApp para participação de ouvintes no ar é eventual. Não existe uma rede de 

correspondentes nos bairros para garantir um ritmo de participação que leve a apuração além 

dos estúdios. 

Os sites são básicos. Contam com: player para ouvir a programação ao vivo, história 

da rádio, “fale conosco”, grade de programação, eventuais (raras) reportagens gravadas 

produzidas pela emissora, detalhes dos anunciantes, dicas sobre como anunciar e notícias de 

eventos culturais. Não é possível ouvir um programa que já foi veiculado.  Não há recursos de 

interatividade para além do “fale conosco”. As páginas das emissoras no Facebook não são 

atualizadas com frequência diária.  Apenas cerca de 10% da programação da Bicuda e 6% de 

Novos Rumos contam, verdadeiramente, com participações ativas dos ouvintes. 

Quanto à linguagem radiofônica, as emissoras têm a virtude de não caírem na tentação 

– comum em programas de rádio dos movimentos sociais – do uso de jargões próprios de 

militância política, que poderíamos chamar de “movimentês”. A maioria dos comunicadores 

fala de forma simples e de fácil entendimento. Porém, há muita desorientação na “cozinha” – 

como define Walter Alves – no uso dos ingredientes dos cinco idiomas do rádio.   

 Nas 40 horas ouvidas, quase todos os programas de conteúdo falado caem na tentação 

de longas explanações tediosas e opiniões com uma só voz. Algumas vezes, como 

observamos noMesa de Bar, da Rádio Bicuda, até 12 minutos com o apresentador falando 

sozinho, sem interrupção de outra voz, sem vinheta, sem intercalar com uma trilha ou um 

intervalo para propaganda.  
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Na Novos Rumos, é preocupante que a rádio passe quase todo o turno da tarde e noite e 

o domingo inteiro com músicas e comerciais em sequência, sem a presença do(a) 

comunicador(a).  É compreensível que o momento financeiro não viabilize a presença ao vivo 

de um(a) apresentador(a).  Mas por que não gravar uma voz que faz um link entre os blocos, 

para anunciar e desanunciar
78

 as músicas veiculadas, divulgar notas de serviço atemporais, 

eventos comunitários, convidar o ouvinte (em estilo de conversa) para participar da 

programação e ler recados do público, aproveitando o espaço para dar ritmo para os formatos 

musicais?   

A principal virtude da presença dessa voz seria evitar a sensação de que a frequência 

está abandonada. Para acompanhar somente música - sem outros conteúdos ou serviços e sem 

a companhia do apresentador -, o ouvinte conta com grande variedade de opções na Internet e 

em aplicativos de celular. 

A impontualidade no início de oito dos programas analisados é preocupante. Não 

começar na hora marcada soa como descompromisso com o público ou aparenta falha técnica, 

pela sequência de vinhetas e propagandas ao estilo “enquanto o(a) apresentador(a) não vem”. 

É como marcar um encontro com o amigo e chegar tarde. Ao esperar, é grande a possibilidade 

de o ouvinte acompanhar um conteúdo repetitivo, sem atratividade. Logo, impontualidade 

também impacta a linguagem radiofônica.      

Os programas que mais utilizam as potencialidades dos afetos na linguagem 

radiofônica são o Cida Santos Show, na Bicuda, e o Queimados Rio, da Igreja Universal do 

Reino de Deus, na Novos Rumos.  

Cida Santos, com simplicidade e informalidade na condução do programa, consegue 

conversar com os ouvintes a partir das histórias de vida de cada um: “passei na feira, 

encontrei fulana e ela me contou como estavam os preços das frutas”. Não por acaso, o Cida 

Santos Show é uma das três atrações com maior número de telefonemas. Cida sabe explorar o 

que Walter Alves, José Ignacio Vigil e Mario Kaplún chamam de “falar com cada um” a 

partir de suas “sensibilidades” e seus “afetos”. 

O mesmo vale para o programa Queimados Rio, das 9h às 11h, de segunda a sexta, na 

Novos Rumos. O custo mínimo é pago por um setor da Igreja Universal.  O comunicador 

Sérgio Ricardo Silveira (no ar, somente Sérgio Ricardo) fala com os ouvintes de forma 

próxima, como um amigo que visita cada casa. O programa é variado em recursos dos cinco 

                                                           
78

 Desanunciar no rádio significa informar nome do cantor(a), dos compositores e música após a execução da 

mesma. 
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idiomas do rádio, tem cobertura jornalística da cidade, mais do que em qualquer outro horário, 

e não toca apenas músicas do segmento gospel. Sérgio e equipe fazem com que o horário das 

9h às 11h seja ouvido por quem é e quem não é da Igreja Universal do Reino de Deus. 

O jornalismo das duas emissoras revela-se muito dependente das fontes tradicionais.  

Portais de notícia (G1, UOL, Radio Agência Nacional, etc) e até mesmo jornais impressos 

(especialmente no programa Giro da Baixada, da Novos Rumos) constituem as principais 

fontes de informação.  

Nos programas monitorados nessa pesquisa, as fontes de informação da grande mídia 

ocuparam 80% do conteúdo informativo veiculado. Aproximadamente 10% do que vai ao ar 

nos boletins de notícias têm como origem as fontes do terceiro setor, como Radiotube, Criar 

Brasil, Pulsar (agência da Amarc), Agência Pública e outras. Pouco menos de 10% do 

material jornalístico tem origem em produção própria da rádio comunitária.   Ou seja, as duas 

emissoras estão significativamente ausentes das ruas.  

 Chamar de “crise existencial” o cenário vivido pela maioria das emissoras 

comunitárias do Brasil não significa decretar que essas rádios estejam fadadas ao 

encerramento das atividades. Mesmo a Bicuda, fora do ar desde dezembro de 2017, pode 

encontrar caminhos para voltar a ser referência de meio de comunicação plural, com inegáveis 

resultados para a construção de um projeto contra-hegemônico. 

Mas a recuperação do prestígio exige uma reflexão que leve em conta o ponto de 

partida de sua história, a essência do que eram para construir o que serão. As rádios precisam 

voltar para a rua. Com uso de telefones celulares, ir mais vezes ao encontro de todas as vozes. 

Não devem repetir o que foram nos anos 1990 – formas de organização, lógicas de 

produção, suas relações com os movimentos sociais, os usos dos recursos tecnológicos -, o 

que não seria possível nem adequado. 

Os tempos são outros. A correlação de forças mudou se comparado aos anos 1990, em 

que bandeiras de luta local impulsionavam a propagação de rádios comunitárias como espaços 

de difusão e encontro das mobilizações sociais.    

Se o “querer inteiro” significava ter, nas rádios comunitárias, uma postura permanente 

de “produzir com profissionalismo, oferecer programas de qualidade para públicos massivos e 

desfrutar, inventar e apostar em um mundo onde todos possam comer seu pão e expressar sua 

palavra”, como diz José Ignacio López Vigil, a chave dessas mudanças está em uma prática 

abandonada: capacitação permanente.   
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Formar comunicadores comunitários. Buscar fundos para fazer das emissoras espaços 

de capacitação para geração de emprego e renda especialmente – mas não apenas – para os 

jovens, como aconteceu nos anos 1990. 

Formar para que temas?  Todos os possíveis, mas preferencialmente os que poderão 

ajudar na formação dos jovens, na geração de oportunidades e na refundação das emissoras: 

linguagem radiofônica, locução, jornalismo comunitário, planejamento de programação 

radiofônica, roteiro, produção, webradio e cidadania. 

Apesar dos problemas, a história das emissoras e as potenciais carências de conteúdo 

local (ou hiperlocal) em um mundo globalizado são pontos de partida em potencial para 

transformar o “querer inteiro” em “viver inteiro” o projeto contra-hegemônico. 
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ANEXO I 

 

ENTREVISTA – JOSÉ SOARES, PRESIDENTE DO RADIOCLUBE DE QUEIMADOS 

NAS GESTÕES 2007-2009 e 2009-2011 

 

REALIZADA EM 03/02/2017 – POR TELEFONE 

 

 

PESQUISADOR: Como começou sua participação na Rádio Novos Rumos? 

 

Resposta: em 1996, entrei na rádio como auxiliar de serviços gerais à noite. Era vigia e 

cuidava da limpeza, preparando a emissora para o dia seguinte.  Depois, passei, no decorrer 

do processo, pelas funções de recepcionista, integrante do Conselho Fiscal, diretor secretário e 

apresentador. Passei por quase todos os cargos que o Radioclube de Queimados tem.  Em 

2007, assumi a presidência. Dois mandatos: 2007-2009 e 2009-2011.  Hoje sou secretário do 

Conselho Fiscal.  

 

Os conselhos são atuantes na Rádio Novos Rumos? 

 

Os Conselhos não fazem parte da diretoria. Os conselhos são autônomos. O Conselho 

Comunitário não está ativo. Os que estão ativos são o Conselho Fiscal e o Conselho de 

Fundadores.  No cotidiano da rádio, a diretoria tem que tomar decisões para as quais não há 

tempo de convocar os conselhos.  Mas a assembleia geral – a ordinária, uma vez por ano - e 

os Conselhos Fiscal e de Fundadores tomam decisões nos casos mais importantes. 

 

Quantos sócios têm direito a voto na assembleia geral? 

 

Hoje, existem aproximadamente 900 associados. Mas só pouco menos de 100 estão com 

situação regularizada e têm condições de voto.  O atual presidente é Albino Pires de Andrade 

Filho, o Bininho. O irmão dele, Carlos Albino, é o secretário geral na diretoria. Em abril de 

2017, haverá nova eleição. A atual diretoria pode ser reeleita. (Observação do pesquisador: 

a diretoria foi reeleita em abril de 2017 para mais dois anos de mandato).  

 

Como acontece a participação dos ouvintes nos programas da rádio? 

 

A Novos Rumos é vista por muitos como uma espécie de ouvidoria do município. As pessoas 

têm um problema com lixo, buracos na rua, etc. Em vez de procurarem os órgãos da 

prefeitura, procuram a rádio. A Novos Rumos é vista, então, como um espaço de manifestação 

de opiniões, queixas, denúncias, etc. Mas essa participação diminuiu muito nos últimos anos. 

Hoje, existem outros meios para a participação dos cidadãos: Internet, WhatsApp, etc. 

 

Como a rádio faz a interface com os poderes executivo e legislativo do município? 
 

A rádio sempre participou dos conselhos municipais de Queimados. Eu mesmo represento a 

rádio no Conselho Municipal do Meio Ambiente. Grande parte dos que hoje estão nos cargos 

de executivo e do legislativo municipal foram fundadores da Rádio Novos Rumos. 

 

O que você pensa da contribuição dos apresentadores/programadores com o chamado 

“apoio comunitário” que resulta no pagamento mensal do que a diretoria da rádio 

chama de “custo mínimo do programa”? 
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Hoje, a rádio, por causa da dificuldade financeira, está alocando alguns horários para grupos 

evangélicos, na lógica do “custo mínimo”. Os ouvintes se queixam da intensa participação das 

igrejas evangélicas na grade diária de programação. Essa presença dos programas religiosos 

cresceu especialmente de 2011 para cá. Há programas que só tocam música gospel. São 

igrejas de pequeno porte e igrejas ligadas aos grandes grupos evangélicos, como a Igreja 

Universal do Reino de Deus. Os ouvintes antigos da rádio não gostam. Querem MPB, samba 

de raiz, músicas de diferentes estilos. 

 

A Rádio Novos Rumos tem dívidas de grande porte, se levarmos em conta o faturamento 

da emissora. Qual são as origens dessas dívidas? 

 

Temos um processo do candidato a prefeito de 2004, Zaqueu Teixeira (na época, candidato 

pelo PT, Teixeira venceu a eleição), que resultou em multa de aproximadamente R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). A rádio divulgou uma pesquisa de opinião não legalizada em 

pleno período eleitoral. Essa sentença foi aprovada em meu mandado como presidente do 

Radioclube. Conseguimos reduzir pela metade esse valor, ponderando a natureza da rádio, em 

conversa com a juíza eleitoral. Veio um outro processo, porque a rádio, naquela época, ainda 

não tinha outorga. Mas esse foi arquivado.  Há um terceiro processo no ECAD – órgão 

arrecadador do direito autoral. A rádio não está pagando o ECAD. Há também um processo 

trabalhista. Estourou tudo isso em meu mandato. Dívidas acumuladas. 

 

O Conselho de Fundadores tem mais poder que a Assembleia Geral? 

 

A Assembleia Geral delibera sobre as eleições a cada dois anos e sobre o que deve ser 

realizado pela diretoria. Mas há também o Conselho de Fundadores que, em algumas 

situações políticas, já cancelou decisões da Assembleia Geral. O Conselho de Fundadores está 

previsto no estatuto da rádio, mas é contraditório com o código civil e cria situações 

delicadas, principalmente nas questões políticas locais. Na diretoria, quem acaba acumulando 

tudo é o presidente. 

 

Existe autonomia e liberdade para quem é oposição ao prefeito falar na rádio? 

 

Isso ainda pode. Está aberto. Mas não na maioria dos horários das igrejas. 

 

Fale sobre o uso das tecnologias digitais para a participação dos ouvintes.  

 

Para transmitir programação ao vivo, a Novos Rumos usa os 98.7Mhz FM e o site 

www.radionovosrumos.com.br . Temos o telefone do estúdio, a página Facebook e uma conta 

no WhatsApp para as participações de ouvintes. Não existe uma política comum de uso do 

WhatsApp para todos os programas. Cada apresentador usa da forma que desejar.  No 

programa que eu apresentava – Noites Cariocas -, veiculava alguns áudios de participações de 

ouvintes pelo WhatsApp. Para ouvir a rádio nos celulares, nós não temos um aplicativo 

personalizado. Quem quiser acessar a Novos Rumos pelo celular tem que usar o aplicativo 

TuneIn. As dívidas financeiras atrapalham a criação de novos recursos. Impedem 

investimentos em projetos interativos. Ninguém chegou a cogitar a hipótese de criar um 

aplicativo próprio da emissora. Não foi animada em nosso ouvinte a percepção de que ele 

pode criar grupos temáticos de participação comunitária nas redes sociais. No WhatsApp, 

existe um grupo interno da emissora. Esse não é para uso do ouvinte. 

  

http://www.radionovosrumos.com.br/
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ANEXO II 

 

ENTREVISTA – CARLOS OSÓRIO, COORDENADOR DA RÁDIO COMUNITÁRIA 

BICUDA FM 

 

REALIZADA EM 07/02/2017 – VIA SKYPE 

 

 

PESQUISADOR: Você é coordenador da Rádio Bicuda e presidente da ONG Bicuda 

Ecológica. Como começou sua atuação na rádio? 

 

Resposta: Comecei na rádio em 2001, quando me formei em jornalismo.  Quando a rádio foi 

fechada pelo Política Federal, em agosto de 2002, resolvi ficar, mesmo com o desânimo geral 

que aquele momento provocou na Vila da Penha. No início de 2008, eu estava em Brasília, na 

época da Terceira Conferência Nacional de Meio Ambiente, e descobri que o Ministério das 

Comunicações iria autorizar cerca de 100 frequências para rádios comunitárias.  O Governo 

Lula não autorizava rádios comunitárias havia oito meses.  Consegui que uma dessas 

outorgadas fosse a Bicuda. A rádio foi autorizada em 23 de outubro de 2008. Começamos a 

funcionar em 23 de abril de 2009, no limite legal do prazo que tínhamos para que 

viabilizássemos a transmissão. 

 

A Rádio Bicuda e a ONG Bicuda Ecológica, responsável pela rádio, ficaram paradas de 

agosto de 2002 a abril de 2009? 

 

A rádio, sim.  A ONG, não. Continuou atuando entre 2002 e 2009.  Eu segui, nesse período, 

na gestão da ONG.  Foi o período em que mais aprendi com os ambientalistas. 

 

O que aconteceu na etapa que começou em 2009, com a rádio em Vaz Lobo? 

 

A Bicuda teve que se mudar para Vaz Lobo por imposição da Anatel.  Em 2005, três anos 

após o fechamento da rádio na Vila da Penha, o Ministério das Comunicações decidiu que 

teríamos que mudar de bairro. O Ministério favoreceu a Rádio Sonora, do bairro de Cordovil, 

que estava no mesmo raio de alcance da Bicuda a dois quilômetros e seiscentos metros de nós. 

O Sonora não tem tanta representatividade social. A Bicuda era muito mais adequada ao que 

consta na lei 9.612. Mesmo assim, o Ministério decidiu em favor da Sonora. Como tínhamos 

muitos integrantes da equipe em Vaz Lobo, optamos por esse bairro. A Serra de Misericórdia, 

defendida por nosso movimento ambientalista, é um conjunto montanhoso com 394 hectares, 

que se estende de Bonsucesso a Rocha Miranda. Vaz Lobo também está nessa área.  Em 

Rocha Miranda, próximo de Vaz Lobo, também havia uma solicitação de rádio comunitária: a 

Rádio Transario.  Ganhamos a concorrência com a Transario, que era muito comercial. 

 

Como ficou a audiência da rádio após essa mudança para Vaz Lobo? 

 

Vaz Lobo é um bairro com problemas de identidade. Existe um projeto de lei que visa 

considerar uma parte do bairro como Irajá e outra parte como Madureira. Eu e os fundadores 

da rádio buscamos, em estudos, uma identidade do bairro e queríamos saber quais eram as 

principais lutas da região. Achamos. Em 2009, a primeira ação política que fizemos foi lutar 

pelo cinema local, que iria ser fechado pela obra da via expressa Transcarioca.  É um cinema 

que foi fundado ainda pelo governo de Getúlio Vargas.  Conseguimos mais de 1 milhão de 

assinaturas (em todo o Rio de Janeiro) para que o cinema não fosse derrubado.  Foi uma 
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grande vitória. Em novembro de 2009, nós fizemos um jornal (tabloide) explicando o que era 

a obra do BRT e a ameaça ao cinema. No jornal, também explicávamos o que era a Rádio 

Bicuda.  

 

Algum resultado concreto para a audiência da rádio que tenha ligação com esse 

movimento? 

 

O retorno de ligações dos ouvintes para a rádio era muito maior quando fazíamos essas 

mobilizações de rua. Inclusive a chegada de novos apresentadores/programadores foi muito 

mais forte nessa época. Eles só não conseguiam trazer apoio cultural.  A Bicuda, podemos 

dizer assim, faliu umas quatro vezes. 

 

Fale sobre as tentativas de parceria para conseguir recursos financeiros. 

 

Houve época, nos últimos seis anos, em que tivemos programas diários, ao vivo, das 6h da 

manhã às 3h da tarde. Inclusive o ex-sonoplasta do apresentador Adelzon Alves – o Maranhão 

– tinha programa aqui. Chegamos a sondar Marlene Mattos, ex-diretora do programa da 

Xuxa, para ter um programa aqui, mas ela achou pouco provável viabilizar financeiramente a 

rádio. A minha missão na emissora sempre foi de gestor e de tentar viabilizar o projeto. 

 

Quais são os critérios para garantir a coerência da grade de programação? 

 

O conselho da rádio sempre buscou essa coerência. Nós não aceitamos, por exemplo, 

programas religiosos, porque, na maioria dos casos, o evangélico é o único que se oferece 

para fazer programas na rádio, mas quer que o horário seja só dele.  Chegamos a ter dois 

horários religiosos: de 6h às 8h e 8h às 10h de sábados e domingos. Só nessas faixas.  Mas 

não temos mais.  Aqui, o apresentador/programador que consegue apoio cultural no comércio 

sabe que o anúncio será espalhado por toda a programação. Não pode ser apenas do 

apresentador.  

 

Os apresentadores têm conseguido contribuir, buscando patrocínios?  

 

No momento (fevereiro de 2017), só há um programa que dá dinheiro para a rádio: Mesa de 

Bar, programa de bate-papo sobre samba, nas manhãs de domingo, das 10h às 12h. Pagam R$ 

300,00 (trezentos reais) por mês. Só esse. É por isso que digo que a rádio vive falida. Com 

apenas esse valor por mês, não dá. A rádio custa R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês. 

 

Voltando à identidade do bairro, como ficou esse desafio após a luta pela preservação do 

cinema?  

 

Esse problema da mudança obrigatória de bairro foi terrível. Temos que conquistar Vaz Lobo, 

que não era nosso bairro de origem. Após a luta do cinema, buscamos outros temas que 

mobilizassem Vaz Lobo e região. O problema adicional é que os movimentos sociais dos 

bairros também estão em fase de desmobilização, desde a década passada. Nos tempos de 

Vila da Penha, a Bicuda era uma rádio basicamente de MBP- Música Popular Brasileira. Mas 

Vaz Lobo é vizinha de Madureira, Rocha Miranda, Serrinha e Irajá, que são bairros com 

muitos talentos do samba e escolas de samba famosas. Então, resolvemos trazer o samba de 

raiz e os sambistas locais para a emissora. Ou seja, fazer da Bicuda a casa dos sambistas da 

região.  

 



166 
 

 
 

Com essa medida, vocês conseguiram uma aproximação com as escolas de samba? A 

audiência aumentou? 

 

Sim. Os compositores das escolas entendem a Bicuda como ponto de encontro. O curioso é 

que a audiência aumentou também entre os que ouvem em outros países. Pelo site, notamos 

que, quando a gente começou a tocar samba de raiz, cresceu nossa audiência no exterior. Em 

outubro de 2016, a Bicuda teve em torno de cinco mil visitas no Brasil e em torno de 500 nos 

Estados Unidos. Hoje (janeiro de 2017), teve oito mil visitas na página, das quais 3.257.  Vejo 

esses dados pelo painel do provedor. Nós tínhamos, em 2016, 0,5% de ouvintes que 

acompanhavam a rádio por mais de uma hora por dia (o chamado tempo médio diário). Os 

demais acompanhavam por menos de uma hora. Agora (números de janeiro de 2017) temos 

3.2% que acompanham por uma hora ou mais.  Melhorou e tempo médio. O programa Manhã 

Carioca toca, em sua terceira horas (11h às 12h) um tipo de samba de raiz que as emissoras 

comerciais não tocam mais.  

 

Na planilha musical geral da rádio, como você equilibra a entrada do samba de raiz?  

 

A cada três sambas de raiz (seguidos) tocamos, no bloco seguinte, três músicas ao estilo 

MPB. Se eu precisar eventualmente mudar a ordem das músicas, posso alterar remotamente, 

por meu celular. 

 

Vocês têm problemas com o ECAD, órgão arrecadador de direito autoral? 

 

Sim. Quando fomos para Vaz Lobo, decidimos pagar o ECAD: entre R$ 650,00 e R$ 700,00 

por mês. Fizemos isso por seis anos, a partir de 2009. Pagávamos pela veiculação em antena 

(FM) e online (Internet). Mas depois não tivemos condições financeiras de seguir pagando. 

Recebo ligações do ECAD quase todo dia, com cobranças. Nossa dívida já está em R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Tenho guardado um e-mail com a informação de que há uma 

jurisprudência no Ceará a favor das rádios comunitárias que tenham utilidade pública, para 

que não paguem o ECAD.  

 

Qual a postura que vocês adotam quanto ao funk carioca? 

 

Já tivemos programa de funk na Bicuda. Um ia ao ar nos sábados.  O apresentador não atraia 

apoio cultural e estava formando rede do programa com outras emissoras, o que não é 

permitido pela lei 9.612. Por isso, não continuou. Havia outro, há pouco tempo, que durou 

seis meses. O responsável era um cara que trabalhou na Furacão 2.000 (famosa empresa de 

promoção de bailes de funk e outros estilos musicais). Ia ao ar de segunda a sexta, das 16h às 

18h. Mas os ouvintes habituais da Bicuda não gostavam. Me agradeceram quando o programa 

saiu do ar. 

 

Que outros problemas vocês enfrentaram? 
 

Vaz Lobo tem uma peculiaridade. É dominada por um deputado estadual chamado Dionísio 

Lins, do PP, e a esposa dele, vereadora Vera Lins. Eles não suportam a gente. Eles nunca 

pisaram na rádio porque só aceitam atuar se tiveram controle da entidade. A maioria das 

associações de moradores e entidades de samba do bairro tem ligação com esse deputado. 

 

Os apresentadores têm formação profissional? 
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Muitos não têm. Já perdi arquivos de programas inteiros porque os apresentadores berravam 

no ar.  Falta capacitação para alguns programadores.  Ouros vieram do mercado. 

 

É tudo muito centralizado em você, não? 

 

No cotidiano da rádio, sou eu e eu. Não tenho problema em dividir tarefas, mas há decisões 

que tenho que tomar sozinho. Pagar contas, por exemplo. Temos muitas dívidas. A Bicuda 

Ecológica virou uma ONG de gaveta. As pessoas andam sem tempo de atuar. Os fundadores 

da emissora confiam em mim. Sabem que mantenho os princípios comunitários. Se preciso de 

socorro, eles aparecem e para me apoiar. A chave dessa história toda é botar a Bicuda 

Ecológica na rua, com educação ambiental e conscientização. A produção diária da rádio fica 

toda em minha mão. É difícil fazer as duas coisas - botar a rádio na rua e produzir diariamente 

- ao mesmo tempo. Nós tínhamos um coordenador de jornalismo, mas ele se distanciou, não 

sei por que. Na volta ao ar, em Vaz Lobo, em 2009, tínhamos um corpo dirigente mais 

participativo.  Mas muitos tiveram que cuidar de seus problemas familiares, mudaram de 

bairro, etc. 

 

Como vocês utilizam as novas tecnologias? 

 

Uso muito o Facebook e o Twitter. A audiência no Facebook é a que mais se destaca. De 

1.869 buscas do nome Rádio Bicuda, 1.567 foram feitas através do link no Facebook.  O 

Twitter é usado, mas não tivemos interação significativa com ele. O Facebook é muito mais 

usado pelos ouvintes da rádio. O WhatsApp eu não uso para interatividade. Para tal, teria que 

ter uma equipe de produção que filtrasse as mensagens de ouvintes. Já recebemos áudios de 

mensagens de bandidos. Não tenho como produzir, apresentar e filtrar os áudios ao mesmo 

tempo. O podcast é muito usado para o pessoal ouvir entrevistas. Temos o aplicativo da rádio 

no celular: Android. O som é muito bom, por sinal. No IPhone, pode ser ouvida no aplicativo 

TuneIn Radio, que disponibiliza uma infinidade de emissoras.  

 

Quantos ouvintes simultâneos vocês conseguem ter? É possível saber essa informação 

em tempo real? 

 

Sim. Já conseguimos 262 ouvintes simultâneos no player da rádio. Foi em um horário em que 

estávamos fazendo uma campanha para uma menina que precisava de doação de fígado. 

Infelizmente, ela morreu antes que fosse possível conseguir a doação. Mas ficou provado que 

é possível crescer muito a participação de ouvintes na audiência simultânea na Internet. Já na 

audiência do FM, é difícil mensurar. Não há pesquisa do IBOPE sobre isso. 
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ANEXO III 

 

ENTREVISTA – ALBINO PIRES DE ANDRADE FILHO, PRESIDENTE DO 

RADIOCLUBE DE QUEIMADOS 

 

REALIZADA EM 09/06/2018 – PRESENCIAL (QUEIMADOS) 

 

 

PESQUISADOR: Nos fale um pouco sobre sua carreira política e a carreira de seu 

irmão, Carlos Albino, que é comunicador da Rádio Novos Rumos? Essa relação da 

política institucional com a Novos Rumos não compromete a autonomia da emissora? 

 

Resposta: Sou formado em gestão pública e, na atual gestão, sou presidente da diretoria 

executiva do Radioclube de Queimados. Sou filiado ao Podemos (partido político). Meu 

irmão, Carlos Albino, é o atual Secretário Municipal da Cidadania e Secretário Municipal da 

Terceira Idade de Queimados. Ele está sem partido, mas compõe um governo municipal em 

uma frente liderada pelo MDB. Nada disse atrapalha a rádio. Aqui, temos diversidade de 

posições políticas na diretoria e no ar. A Rádio Novos Rumos prioriza a existência das 

eleições para a diretoria executiva do Radioclube. Mantemos vivos o Conselho Fiscal, o 

Conselho de Fundadores e a Assembleia Geral.  A maioria das rádios comunitárias que 

conheço não adota mais essa postura democrática. 

Porque, agora em junho, deixou de ir ao ar o programa Show da Cidade? 

O programa era apresentado por Jorge Nascimento. O Em Vida Rio (Funerária) suspendeu o 

patrocínio. O anunciante bancava o custo mínimo. Por isso, o programa saiu do ar. Jorge foi 

fundador da rádio. Ao longo de cinco meses, Jorge fez o programa sem pagar, em uma 

deferência a ele e uma tentativa de conseguir apoio cultural para bancar o custo mínimo.  Não 

foi possível.  No lugar do Show da Cidade, entra no ar a Igreja Universal do Reino de Deus, 

com o programa Queimados Rio. 

Como funciona do modelo de custo mínimo? 

É um apoio comunitário. O próprio comunicador pode desembolsar o recurso. Do próprio 

bolso. Ou trazer anunciantes que cubram o custo do horário. Há uma tabela de horários para o 

custo mínimo. De 8 da manhã ao meio-dia, horário nobre, cobramos R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) a hora, por mês. Ou seja, se o comunicador ficar no ar das 9h às 11h, tem que pagar 800 

reais por mês. Nos demais horários, 300 reais a hora. 

 

Esse modelo não gera o risco de o apresentador (também chamado por vocês de 

programador do horário) achar que tem liberdade de dizer o que quiser sem ser 

questionado?  Não gera risco de ser interpretado como um arrendatário do espaço? 

 

A direção do Radioclube tem poderes para retirar do ar o apresentador que não entender que o 

horário é da rádio e que não se trata de arrendamento. Algumas vezes, temos problemas.  O 

apresentador Marcos Goulart, por exemplo, não entendeu isso. Abria espaço somente para um 

lado dos debates. Em geral, para a oposição ao atual prefeito. Tivemos que suspender o 

programa que ele fazia. O conteúdo é de responsabilidade da rádio. Não é arrendamento. Não 

podemos arrendar. É lei.  
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Com esse valor do custo mínimo é possível garantir a sustentabilidade financeira? 

 

Não. Nosso problema é que o custo mínimo não banca as despesas. A potência de 25w não 

permite ampliarmos o alcance e, consequentemente, não permite atratividade para os 

anunciantes. Nosso maior desejo era nem precisar do custo mínimo. 

Quando o acordo com o anunciante é fechado pela direção da rádio, como fica o custo? 

Os anunciantes pagam via apoio cultural, como prevê a lei 9.612. Existe um contrato padrão. 

Para comércio local, os anunciantes pagam de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 600,00 

(seiscentos reais) por mês. Esse valor é calculado pelo número de inserções diárias. Se paga 

R$ 200,00, tem seis chamadas diárias; se paga R$ 300,00, são 10 chamadas; se pagar R$ 450, 

terá direito a 15 chamadas; e se consegue pagar R$ 600,00, tem 20 inserções diárias de 30 

segundos cada. É por isso que muitas das falsas rádios comunitárias têm donos. Eles 

comercializam como bem entendem essas chamadas. 

 

Que outros fatores limitam o potencial de crescimento da Rádio Novos Rumos? 

 

Rádios que operam na mesma frequência limitam a Novos Rumos. Temos que obedecer a 

frequência 98.7Mhz, que é a faixa legalmente reservada para rádios comunitárias. Não poder 

celebrar contratos de patrocínio, como fazem as emissoras comerciais, é outro aspecto 

horrível. Há também a diminuição da participação política. Aqui nós mantemos a eleição a 

cada dois anos. Mas o interesse pela rádio é cada vez menor. Como administrar uma rádio 

sem dinheiro? Há pouco tempo, tínhamos quatro operadores de áudio, um administrador e 

uma auxiliar administrativa. Fomos dispensando funcionários gradativamente. Hoje, temos 

um operador e a auxiliar administrativa. 

Fale mais sobre o incidente com o apresentador Marcos Goulart. 

Marcos Goulart entrou com processo trabalhista contra a rádio. Ele trabalhou com o deputado 

Zaqueu Teixeira até o ano passado. Na Novos Rumos, apresentava o Som Maior: aos sábados, 

de dez ao meio-dia. Infelizmente, levaram o programa para o lado político-partidário. 

Atacaram o prefeito Carlos Vilela, sem direito de resposta. Em dois anos, Marcos levou duas 

advertências. Tem que respeitar a legislação. Em seguida, ele denunciou a rádio na Anatel por 

problemas ligados a pequenos ajustes nos transmissores. Denunciou também nossa mudança 

de endereço, antes que cadastrássemos o novo local nos órgãos competentes. A rádio mudou 

de endereço há dois anos por causa do tiroteio na região, em outro lado aqui do Centro de 

Queimados. Conclusão: a Anatel nos aplicou uma multa de 400 reais por não aviso de 

alteração de endereço. 

O Conselho de Fundadores tem mais poder que a Assembleia Geral dos associados do 

Riadioclube? 

O Conselho de Fundadores é formado por Tião Santos, Ismael Lopes, Eduardo Dutra, 

Dequinha e outros. Não está acima da Assembleia Geral. Está ao lado dela. No mesmo nível. 

Existe para evitar que um oportunista tome conta da rádio.   

 

No final dos anos 1990, a Novos Rumos contava com muitos cursos de capacitação, com 

prioridade para a formação de jovens. Qual é o cenário atual? 
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A rádio tem escassez de pessoas. Isso impõe a nós uma dificuldade muito grande. Nos faz 

entrar com uma programação que nem é a que queríamos em muitos horários. Temos carência 

de cursos. Semestralmente, faço uma conversa com a equipe para alinhar procedimentos. 

Corrijo algumas coisas. Mas muitos comunicadores não aceitam as críticas. Alguns se sentem 

artistas globais. Têm dificuldades de ouvir as críticas. É o ego. Não sou formado em 

comunicação, mas sou ouvinte de rádio e sei alertar sobre o que está errado. Porém, 

reconheço que com cursos profissionalizantes para a equipe seria bem melhor. 

 

Na emissora em que trabalho, Rádio MEC, recebo uma média de quatro e-mails diários 

da prefeitura de Queimados com pautas como: campanhas municipais de vacinação, 

cursos profissionalizantes nas mais variadas áreas, projetos para a terceira idade, 

atividades de inclusão de pessoas com deficiência, etc. Entre os municípios da Baixada 

Fluminense, é o que tem a assessoria de imprensa aparentemente mais ativa.  Vocês 

recebem essas pautas?  Divulgam esses eventos no ar? 
 

A prefeitura não envia essas notícias das secretarias para a rádio. Só nos aciona em alguns 

eventos especiais. Uma grande festa da cidade ou campanha de vacinação, por exemplo. Essa 

é uma falha. Talvez, de ambos os lados: rádio e prefeitura. 

 

Quais são as principais fontes de notícias utilizadas pelos apresentadores? 

 

Digo para os comunicadores que nós temos uma fábrica de boas pautas locais aqui. Mas 

alguns apresentadores insistem em cobrir assuntos nacionais e repetir o que já está nas fontes 

oficiais, nos sites da grande mídia, etc. Não temos jornalistas na rádio. O assunto que mais 

interessa ao público da Novos Rumos, nos programas falados, é a política local. Quanto aos 

debates, nos casos polêmicos, abrimos espaços para opiniões diferentes. 

Quais são os critérios para a definição da linha musical da emissora? 

Os apresentadores baixam música na Internet. Há também o acervo musical da rádio. 

Evitamos tocar uma coisa só. Temos uma programação musical eclética. O próprio operador e 

os comunicadores decidem. Tirando os horários de programas de recordações e programas 

religiosos, o restante é eclético. Tocamos de tudo um pouco. É muito difícil fidelizar apenas 

um grupo de interesse musical. 

Que recursos vocês mais usam para a interação com os ouvintes? 

Internet e telefone são os mais usados. No espaço de interatividade no site, tem elogio e 

crítica. Nunca deixaram ofensas publicadas lá. Quando, eventualmente, aparecem críticas, 

elas vêm, na maioria absoluta dos casos, de forma construtiva. 
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ANEXO IV 

 

ENTREVISTA – CARLOS OSÓRIO, COORDENADOR DA RÁDIO BICUDA 

(SEGUNDA ENTREVISTA COM OSÓRIO) 

 

REALIZADA EM 17/06/2018 – VIA E-MAIL 

 

PESQUSADOR: Porque você, com apoio do Conselho da ONG Bicuda Ecológica, 

decidiu fechar a Rádio Bicuda em 3 de dezembro de 2017? 

Resposta: Durante muitos anos, estive à frente das articulações e negociações com empresas 

privadas e órgãos públicos para obter apoio financeiro. Negociei com a Coordenação de 

Marketing da Prefeitura do Rio de Janeiro quase um ano, cadastrei a Rádio Comunitária 

Bicuda FM no Núcleo de Mídia, no Departamento de Comunicação Social do Governo 

Federal. Fazia contato com empresas locais. Todas essas ações eram estancadas por 

interferência política. Infelizmente, não obtive êxito e, em algumas ocasiões, tive 

demonstração de interferência política para dificultar a sustentabilidade da Bicuda FM. Em 

meados de 2015, perdi muitos apoios financeiro de colaboradores. A partir do ano seguinte, as 

condições de sustentação da estrutura foram piorando a cada ano e, em 2017, só tínhamos um 

apoio cultural de R$ 100,00. Apesar disso, não comprometemos nossa qualidade de 

programação e serviços prestados. Em três ocasiões, recebi “recados” de que milicianos 

queriam receber dinheiro por “prestação de serviços de segurança”. No mês de novembro de 

2017, me deparei com essas pessoas, cobrando pagamento na papelaria ao lado do prédio da 

emissora no bairro de Vaz Lobo. Percebi que aquela situação aconteceria em breve com a 

Bicuda FM. É preciso salientar que neste momento estava em processo depressivo e fazendo 

sessões de terapia psicológica. Não foram poucas vezes, que após apresentar o programa 

Manhã Carioca, me trancava no estúdio e chorava compulsivamente. Somado a isso, no 

início do mês de dezembro, as contas atrasadas estavam acumuladas e os serviços de 

distribuição de energia e telefonia seriam cortados. Com isso, resolvi desligar a emissora. Não 

dava mais para sustentar aquela situação de insuficiência financeira e uma iminente 

abordagem de milicianos. 

O Conselho e os fundadores da emissora foram consultados?  Eles ainda tentaram 

argumentar em favor de que a rádio não fosse fechada? 

Todos foram consultados. Não houve nenhum tipo de questionamento. Inclusive, os 

fundadores, apesar de lamentar esse desfecho, me deram os parabéns pela coragem, sensatez e 

empenho pelo trabalho de resistência ao longo dos anos. 

Sobre o jornalismo da emissora, as notícias nos programas da Rádio Bicuda relatavam 

fatos ocorridos ou divulgados em primeira mão no mesmo dia? 

Com auxílio da internet como principal instrumento de busca de informações nas páginas 

virtuais de notícias e agências, conseguimos manter os ouvintes muito bem informados. A 

equipe de jornalismo era bem reduzida e a maioria das informações era pega das referidas 

páginas. Apenas em condições mais específicas, nossa equipe produzia suas próprias 

matérias. Por exemplo, numa manifestação de moradores, após uma ação policial com óbito, 

atearam fogo num ônibus do BRT. Demos a notícia em primeira mão com matéria que 

contava com áudio e colocamos nas redes sociais a foto e o texto. Esse mesmo foi ao ar no 
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RJTV, da TV Globo, ao meio dia. Eles informaram na matéria que tinha acabado de acontecer, 

mas já tínhamos noticiado às 9h40mim. Em outra ocasião, uma mãe ao acordar, constatou que 

seu filho de sete anos de idade não estava em casa. Uma parente da criança foi à emissora e 

apuramos as informações necessárias. Fizemos uma entrevista por telefone. Após essa 

reportagem ir ao ar, iniciamos uma campanha para encontrar a criança no ar e nas redes 

sociais (Facebook, Twitter e página virtual). Depois de duas horas e meia, a criança foi 

encontrada na delegacia de Rocha Miranda. Fizemos uma nova entrevista com a tia da criança 

e terminamos a campanha. Como se tratava de uma campanha com imagem de um menor de 

idade, tivemos que apagar os registros para não expor a criança. 

As notícias diziam respeito ao universo do público-alvo específico, principalmente os 

moradores dos bairros alcançados pelo sinal da emissora? 

A escolha das notícias veiculadas na Bicuda FM eram de interesse do público em geral, mas 

sempre atendendo as necessidades dos moradores da região e trazendo como fundamento um 

dos conceitos da Teoria da Comunicação Social que é a aproximação com o público alvo. É 

claro que em momentos específicos abordávamos matérias de interesse amplo. A ideia 

principal era atender o interesse do público local, mas buscando informar a população de tudo 

que acontecia na cidade, no estado e no país. O intuito era deixar o ouvinte bem informado a 

ponto de não sentir necessidade de buscar outra emissora para ter mais informações. Acredito 

que conseguimos atender essa meta. 

As notícias tinham apuração própria de emissora ou dos apresentadores de cada 

horário? Ou eram extraídas de jornais, portais ou redes sociais?  Havia sonoras (falas de 

entrevistados) próprias?  Em que programas? 

Os programas com viés jornalístico produziam algumas notícias, muito poucas por conta do 

número de participantes na equipe, e eram completados com notícias de portais, como: 

Agência Brasil, G1, R7, O Dia, além de páginas da prefeitura do Rio e do estado. 

Utilizávamos também todos os dias sonoras da Rádioagência Nacional, Agência RádioWeb, 

Rádio Câmara, Rádio Senado e Rádio Justiça. Como falamos de notícias, todos os dias era 

utilizado a página virtual Map link com informações do trânsito da região e áreas de 

influência. Por exemplo, tanto no início do Programa Manhã Carioca, como no final, 

apresentava as condições do trânsito de Irajá a Taquara e de Del Castilho a Pavuna. Além 

disso, as matérias esportivas e as entrevistas sobre eventos culturais e com músicos eram 

produzidas pela equipe de reportagem da emissora. Toda semana era produzido por nossa 

equipe o Jornal da Comunidade. Essa produção tinha duração de aproximadamente 15 

minutos e trazia informações sobre a região e prestação de serviços aos moradores. Os 

programas que exibiam notícias com sonoras e entrevistados eram:  Manhã Carioca, 

Programa Portela, Subúrbio Carioca, Cida Santos Show, Bicuda Entrevista, Programa dos 

Bairros, Culturas Aparentes e Falando de Tudo.  

Nos casos polêmicos, a rádio abria espaço para opiniões e versões diferentes?  Em quais 

programas? 

Sempre procuramos exercer o bom jornalismo. Para isso, exigíamos a busca do contraditório. 

Em algumas ocasiões, ligávamos a pessoa citada e perguntávamos se o citado gostaria de se 

pronunciar. Algumas vezes o citado aceitava, outras não. Os programas com mais espaço para 

o contraditório eram Bicuda Entrevista, Manhã Carioca e Programa dos Bairros. 
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A linguagem (texto e narração) seguia as normas da oralidade? 

Na maioria das vezes sim, principalmente quando o locutor tinha formação em jornalismo ou 

radialismo. Em ocasiões muito particulares, por se tratar de uma rádio comunitária e com 

participação de pessoas de diversas classes sociais e formação escolar, a narração de alguns 

locutores apresentava erro de português. Às vezes, a diretoria tentava conscientizar da 

necessidade de buscar algumas técnicas de oralidade e a utilização de uma linguagem popular 

mais com aplicação de um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


