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Este trabalho pretende apresentar alguns elementos que se revelam importantes 
na apreensão do fenômeno das rádios comunitárias como expressão da comunicação da 
classe trabalhadora. A partir de estudos na cidade de Maceió, elaboramos uma análise, a 
luz da teoria marxiana e marxista, da política de comunicação comunitária, num esforço 
para desvendar a funcionalidade dessa política na manutenção da ordem capitalista.  
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Atualmente existe um fato curioso no Brasil que esconde uma questão muito 

mais profunda do que aparentemente parece ser. Refiro-me a proliferação no número de 

emissoras de rádio comunitária (RadCom) no país.3 Elas já são bem comuns, 

especialmente nos grandes centros. No entanto, também são cada vez mãos comuns as 

operações de fechamento de emissoras que estavam funcionando sem autorização do 

Ministério das Comunicações.  

Essa rotina encoberta pelo véu da democracia e das liberdades de mercado tem 

uma explicação racional, que torna inteligível o empenho do Estado Capitalista e de 

setores do capital na mídia em defender as experiências de rádios comunitárias, 

observando-se, no entanto, o que determina a lei.  

Portanto, pretendemos aqui analisar a política pública de comunicação 

comunitária do Estado Capitalista brasileiro, apresentando elementos que indicam sua 

funcionalidade para a manutenção da ordem social capitalista no Brasil. Assim, o 

modelo de RadCom atual está penetrada pelo matiz ideológico liberal-democrata, ao 

passo que reproduz a ideologia dominante. 
                                                 
1 Trabalho apresentado ao Núcleo de Pesquisa Políticas e Estratégias da Comunicação, do VI Encontro dos Núcleos 
de Pesquisa da Intercom. 
2 Jornalista com especialização em Gestão e Controle Social de Políticas Públicas pela Universidade Federal de 
Alagoas. Mestrando em Serviço Social pelo Programa de Pós-graduação em Serviço Social da UFAL, onde 
desenvolve uma investigação sobre o Movimento de Rádios Comunitárias de Maceió, sob a orientação do prof.º Dr. 
José Nascimento de França e co-orientação da profª Drª. Rosa Lúcia Prédes Trindade. (e-mail: 
bruno.mcz@hotmail.com) 
3 O número exato de emissoras, incluindo as que funcionam com autorização, as emissoras sazonais, entre outras que 
desenvolvam algum tipo de radiodifusão popular, ainda não se conseguiu precisar e talvez nunca se consiga. Alguns 
estimam em 15 mil, como por exemplo, Tião Santos, ex-presidente da ABRAÇO e um dos participantes do GT sobre 
Radiodifusão Comunitária do Ministério das Comunicações, em 2003. 
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A inscrição liberal-democrata nas Políticas Públicas de Comunicações brasileiras 

O Estado Capitalista em sua versão brasileira tem por base fundante a mesma 

concepção que funda a maioria dos Estados nacionais atualmente: o pensamento liberal-

democrata4. Esta concepção tem como fundamentos, de forma simplificada, a 

propriedade privada, a livre iniciativa econômica, a igualdade jurídico-formal e a 

garantia inalienável das liberdades individuais do cidadão, tais como o direito à 

associação, na realidade somente para cidadão burguês, aquele proprietário. Em suma, a 

função do Estado Capitalista é essencialmente de perpetuação e desenvolvimento da 

sociedade capitalista. 

Logo, o pensamento liberal-democrata que inspirou a construção do Estado 

Capitalista nacional é também o matiz que imprimi a concepção das políticas públicas 

no Brasil. Assim, as políticas de comunicação do Estado Capitalista brasileiro 

desempenham o papel de manutenção da dominação da classe detentora do capital 

nacional e internacional sobre o conjunto da classe trabalhadora. Na medida em que 

foram inspiradas pelo pensamento liberal-democrata, estas políticas sempre procuram 

no desenvolvimento da comunicação no Brasil privilegiar as mesmas classes 

proprietárias que compartilham do poder político no país desde os tempos colônias. 

Por conseguinte, a dominação experimentada pelo conjunto da classe 

trabalhadora brasileira possui laços estreitos com as políticas de comunicação, que 

representam limites às lutas da classe trabalhadora. Não é por acaso que o sistema de 

comunicação do Brasil está montado principalmente sob as bases da propriedade 

privada dos meios de comunicação, no qual algumas famílias mantêm ainda um sistema 

de dominação igualável às capitanias hereditárias5. Dessa forma, o processo de 

formação da classe proprietária nacional consolida-se durante o século XX 

acompanhado pela modernização da dominação espiritual proporcionada pelo avanço 

tecnológico dos meios de comunicação eletrônica. 

 A obra A Ideologia Alemã trazem importantes considerações sobre o processo 

como a classe dominante mantém seu controle no campo das idéias.  

A classe que tem a sua disposição os meios de produção material dispõe, ao 

mesmo tempo, dos meios de produção espir itual, o que faz com que a ela sejam 
                                                 
4 Gruppi (1980) possui um trabalho interessante que relata a formação do conceito de Estado moderno até o Estado 
Capitalista atual. 
5 De acordo com o relatório da pesquisa “Os Donos da Mídia”, organizada em 2002 pelo Instituto de Pesquisa em 
Comunicação (EPCOM) e que detalhou as bases do poder econômico e político constituído a partir das redes privadas 
de televisão no Brasil, os donos da mídia no país são seis famílias que controlam as redes privadas de televisão aberta 
– Rede Globo, Rede SBT, Rede Bandeirantes, Rede Record, Rede TV e Rede CNT - e seus cento e trinta e oito 
grupos afiliados.  
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submetidas, ao mesmo tempo e em média, as idéias daqueles aos quais faltam 

os meios de produção espiritual. (MARX; ENGELS, 1991, 72) 

 Assim, a esfera da comunicação, que trabalha a distribuição das idéias 

produzidas na sociedade, é campo especial onde também se processo a luta de classes. 

Similar ao que se dá na esfera da produção material, a esfera da produção espiritual, nos 

termos de Marx e Engels (op.cit.) traz a contradição entre o capital e o conjunto das 

classes trabalhadoras. Uma classe que não possui os meios de produção material 

também é afastado das condições de produção espiritual. 

 Por conseguinte, determinar a orientação das políticas de comunicação no 

Estado Capitalista é fator estratégico para a manutenção do atual ordenamento social. 

Logo, este processo está permeado pela luta de classes, significado por suas 

contradições especificas. 

 A interpretação de Bering (2000) acerca das políticas públicas e sociais é que  

estas devem ser compreendidas como fenômenos sociais, como síntese de múltiplos 

determinantes, em que para sua análise deve-se atender indubitavelmente a uma “leitura 

abrangente e totalizadora, no sentido de reconstruir no pensamento os processos que 

delineiam um determinado fenômeno social, seja ele um movimento social, um padrão 

de proteção social, uma formação social. (...)” (op.cit., 31) 

Netto (1996) ratifica essa posição ao indicar a complexidade necessária para 

caracterizar as políticas públicas e sociais. Para o autor: 

[...] são resultantes extremamente complexas de um complicado jogo em que 
protagonistas e demandas estão atravessados por contradições, confrontos e 
conflitos. A diferenciação no seio da burguesia, os cortes no conjunto dos 
trabalhadores e as próprias fissuras no aparelho do Estado [...] tornam a 
formulação de políticas sociais processos que estão muito distanciados de uma 
pura conexão causal entre protagonistas, os seus interesses e as suas estratégias. 
[...]. (op.cit., 29)  

 
Diante do exposto, as políticas públicas e sociais do Estado Capitalista definem-

se no processo histórico de luta de classes entre a classe dominante, representada 

especialmente pelo grande capital, e a classe subalterna, o conjunto da classe 

trabalhadora. Como define Holloway “(...) a administração é, sobretudo, um processo de 

redefinição da luta de classes nos termos das demandas dos cidadãos e de apropriação 

das respostas a estas demandas”. (HOLLOWAY: 1982,16).  

No campo das comunicações no país, o período pós-golpe burguês-militar de 64 

foi marcado pelo crescimento dos meios de comunicação, especialmente das emissoras 

de rádio e televisão. O capital nacional, aliado ao internacional, começa a desenvolver-
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se na exploração dos serviços de radiodifusão, pois a classes dominante vê nos mídias 

um negócio rentável para a reprodução do capital e manutenção do status quo. 

O desenvolvimento dos meios eletrônicos de comunicação no Brasil e sua 

regulamentação tiveram no rádio o seu impulsionador. Foi o debate em torno da função 

social do rádio que deu inicio ao processo de definição da política de comunicação 

brasileira, segundo Bolaño (2003: 32). Este processo foi consolidado em 1962, com a 

criação do Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT).  

Ainda de acordo com Bolaño (op.cit), apud Capparelli (1982), o CBT foi uma 

articulação dos empresários da comunicação, que exigiam uma regulamentação para o 

setor. Eles aproveitaram-se de uma situação política instável criada pela renúncia de 

Jânio Quadros e pelas dificuldades do vice João Goulart em assumir o cargo para 

aprovar no Congresso Nacional uma legislação que atendesse a seus interesses.  

Abre-se o campo, assim, para a consolidação, no país, diferentemente do que 
ocorrera em larga escala na Europa, por exemplo, de um sistema comercial 
privado de rádio e televisão, com base num modelo de concessões públicas – 
para 10 e 15 anos respectivamente, renováveis por períodos idênticos e 
sucessivos -, ainda que preservando o direito da União de executar serviço 
idêntico, dando preferência, no processo de outorgas, às pessoas jur ídicas de 
direito público, inclusive Universidades. (Bolaño: 2003, 33) 
 

Esta regulamentação continua até os dias de hoje a ordenar a comunicação 

eletrônica brasileira. Ela demonstra como a concepção liberal-burguesa consolidou-se 

nas políticas de comunicação. A aliança entre a defesa da propriedade privada de 

comunicação, aliada a livre iniciativa econômica na área fundamenta o modelo de 

comunicação brasileiro. 

Em uma análise da regulamentação no Brasil do sistema de radiodifusão, Santos 

(1995) aponta que esta estratégia de regulamentação representa a visão do governo 

militar de ver nas comunicações um passo adiante no projeto de modernização 

conservadora do país. Para este autor, conforme já indicamos quando da discussão do 

movimento pela democratização da comunicação no país, este projeto de modernização 

dos meios de comunicação de massa fazia parte da doutrina de segurança nacional. Os 

meios desempenhavam o papel de criação de uma identidade nacional, daí um dos 

motivos do grande financiamento por parte do Estado brasileiro da época. 

Com o período de redemocratização no Brasil, entre o final da década de 1970 e 

início dos anos de 1980, a sociedade civil passa por um momento de lutas políticas pelo 

direcionamento do projeto da sociedade brasileira. O ápice deste período é o processo 

de Constituinte que viria a formular a Carta Federal de 1988. Com a reformulação 
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constituição, o país viveu o momento de revisão das políticas de comunicação adotadas 

anteriormente. 

Os trabalhos da constituinte ocorreram com disputas entre diversos projetos de 

sociedade, onde distinguimos um projeto liberal-democrata e um outro de influências 

social-democratas. O primeiro é identificado por Bolaño (2003) como uma frente 

conservadora e o segundo, progressista. 

No período da transição democrática, durante o governo Sarney, o Congresso 
Nacional, além das suas funções cotidianas, assumiu aquelas de uma 
Assembléia Nacional Constituinte. No seu interior, grosso modo, duas grandes 
frentes – progressistas e conservadores - se defrontavam, inclusive nos debates 
que levaram à formulação de todo um capítulo dedicado à comunicação, o qual 
pode ser considerado como a base para um novo modelo de regulação setorial 
[...]. A ABERT6 aparece, mais uma vez, como uma força poderosa, vinculada à 
ala conservadora, conhecida como “centrão”. A ala progressista, por sua vez, 
era influenciada pelas posições da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ). 
(op.cit., 36) 
 

O projeto liberal-democrata consegue emplacar a maioria das idéias no texto 

final sobre a Comunicação Social. Porém, o grupo social-democrata também consegue 

dar um direcionamento a algumas propostas. Muitas dessas nunca foram 

regulamentadas, pois certamente mexeriam com o poder dos proprietários de midia, a 

exemplo da regionalização da programação em percentuais maiores do que se pratica na 

programação das emissoras de rádios e televisão. Outras somente foram regulamentadas 

recentemente, como o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional.  

Aja vista, as políticas públicas de comunicação brasileira estão baseadas nos 

mesmos princípios da concepção liberal-democratica. Intensamente penetradas por esta 

concepção, elas se apóiam relação entre a liberdade de expressão, na liberdade de 

iniciativa econômica e na propriedade privada dos meios, apesar destes serem 

concessões do Estado. Estes preceitos também estão normalmente ligados às chamadas 

liberdades democráticas. 

Dentre as propostas derrotadas estava a regulamentação das emissoras de rádio 

de baixa potência para serem instaladas em pequenas comunidades. Isso ocorreu mesmo 

com forte pressão do grupo liderado pelos militantes de rádios livres e pela FENAJ, 

entre outras entidades que defendiam a comunicação popular. O movimento de rádios 

livres, que já era forte no Brasil desde a década de 1970, teve que continuar 

mobilizando-se pelo seu reconhecimento diante do Estado Capitalista brasileiro. 

                                                 
6 A ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – foi desde sua fundação em 1960, a maior 
entidade representativa do capital nas comunicações. Com um poderoso lobby,  sempre conseguiu influenciar nas 
políticas públicas de comunicação.  
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O passado e o presente da Política de Comunicação Comunitária de RadCom 

Podemos apontar que atualmente a política de comunicação comunitária 

brasileira resume-se basicamente ao Sistema de Radiodifusão Comunitária instituído 

pela lei 9.612 de 19 de fevereiro de 1998 e pelo dispositivo que garante a 

disponibilidade de um canal nas operadoras de TV a Cabo para funcionamento de uma 

TV Comunitária. 

Todavia, identificamos ainda opiniões incisivas sobre a existência ou não no 

Brasil de uma política de comunicação comunitária. No Relatório Final do Encontro 

Nacional de Direitos Humanos, realizado em 2006, em Brasília, fica clara a posição dos 

participantes acerca da inexistência dessa política. “Rever a legislação das rádios 

comunitárias, que é restritiva e excludente. Criar um fundo pras rádios e TVs 

comunitárias. Permitir que as TVs comunitárias operem em sinal aberto. 

Desenvolvimento de uma política de comunicação comunitária para o país, que não 

existe (sic.)”.(Relatório ENDH: 2006, GT 04) 

No entendimento que temos da questão, o Brasil possui uma política de 

comunicação comunitária esboçada pelo conjunto da legislação, programas e projetos 

no âmbito do Governo Federal. Sentimo-nos seguros em afirmar que sua origem remota 

ao ano de 1998, quando da criação, por meio da lei 9.612, do Sistema de Radiodifusão.  

No espaço institucional do congresso nacional, ocorreu o embate entre as 

posições representadas por parlamentares vinculados aos setores como os empresários 

da comunicação, por meio da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 

(ABERT), e aqueles vinculados aos movimentos populares que integravam o 

movimento pela democratização da comunicação. Depois de intenso confronto de 

interesses, é aprovada, em 1998 a Lei N.º 9.612. No entanto, a lei não atendeu todos os 

anseios do movimento pela democratização da comunicação, nem às rádios livres, mas 

veio ocupar uma brecha na legislação, ao passo que se oficializa a existência das rádios 

comunitárias.  

O matiz ideológico do pensamento liberal-democrata que funda as políticas 

públicas de comunicação no país de modo geral também está presente na formulação da 

política de comunicação comunitária. O principal aspecto que podemos apontar diz 

respeito à igualdade jurídica que esta política propõe-se a efetivar. A sua principal 

fundamentação diz respeito à promoção do direito à comunicação das comunidades que 
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utilizem a rádio comunitária como ferramenta de expressão e relacionamento. Assim 

pretende a lei: 

Art. 3º O Serviço de Radiodifusão Comunitária tem por finalidade o 
atendimento à comunidade beneficiada, com vistas a: 
[...] V – permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de 
expressão da forma mais acessível possível. 
 

Com isso, a pretensão aqui é promover a igualdade no acesso ao direito à 

comunicação, ou melhor, tão somente ao direito de expressão. Nos princípios que 

orientaram a formulação da legislação, fica evidente a marca da social-democracia, 

concepção ideológica oficial da coalizão que controlava o governo nesta época, 

juntamente com a perspectiva neoliberal. 

Em uma análise mais abrangente dos elementos que consideramos mais 

representativos da política de comunicação comunitária em voga 7 e de alguns aspectos 

que nos permitem analisar a condução que hoje é dada a esta política, podemos inferir 

que a política implementada no governo anterior ao invés de sofre uma transformação, 

de acordo com a proposta do Partido dos Trabalhadores, ela sofreu um aprofundamento 

da orientação anteriormente adotada. 

Isso é comprovado pelo caminho que esta política tomou desde a formulação 

pelo Partido dos Trabalhadores (PT) da proposta de Comunicação Comunitária para o 

país até sua chegada ao poder. Em encontro setorial realizado em outubro de 2001, um 

ano antes das eleições para Presidente da República, o PT apresenta uma plataforma 

com diretrizes para a política de comunicação comunitária bem próximas às idéias 

defendidas pelo Movimento de Radiodifusão Comunitária brasileiro8. 

Cresce, nesse aspecto, a responsabilidade do partido e, em especial, do Setorial 
de Comunicação Comunitária. É sua tarefa urgente mobilizar e organizar os 
milhares de militantes que atuam nos veículos de comunicação comunitária, nos 
veículos convencionais, nas prefeituras e governos, para mostrar a diferença 
entre nós e a direita.  
Por isso, propomos: 
o que a Secretaria de Comunicação do Partido e nossos governos reconheçam e 
assumam a Comunicação Comunitária;  

                                                 
7 Para esta análise, utilizamos como fontes primárias o conjunto da legislação sobre rádio comunitária – leis N.º 
9.612/ 98 e 10.597/ 2002, decreto de 26 de novembro de 2004 e decreto 2.615/ 98, Norma 0001/ 2004, Portarias do 
Ministério das Comunicações N.ºs 448/ 2005,  76/2005, 103/ 2004, 762/ 2003, 602/ 2003, 92/ 2003, 83/ 2003, 244/ 
2001, 131/ 2001, 83/ 99, 191/ 98 e as Medidas Provisórias em vigor N.º 2143-32 de 31/05/2001 e N.º 2143-33 de 
02/05/2001 -, a Ata de instalação do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para analise da situação da 
radiodifusão comunitária no país, o Comunicado N.º 1 do GTI sobre a radiodifusão comunitária, a Tese do Partido 
dos Trabalhadores aprovada no Encontro Setorial de Comunicação Comunitária realizado em outubro de 2001 com 
proposta para um projeto de governo e o Programa de Governo da coligação encabeçada pelo então candidato Luiz 
Inácio Lula da Silva. 
8 Além de agregar as rádios comunitárias de todo país, o Movimento de Radiodifusão Comunitária reúne também as 
emissoras de televisão comunitária. 
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o [...] inclusão das rádios e de uma polít ica de Comunicação Comunitária na 
estratégia do PT para as eleições de 2002 [...] (PARTIDO DOS 
TRABALHADORES: 2006) 

 

Porém, nas palavras de militantes do Movimento de Rádios Comunitárias de 

Maceió, a esperança que se tinha no PT de reversão da orientação dada a esta política, 

que privilegiava os meios de comunicação das classes dominantes, ao passo que 

perseguia as emissoras de rádios comunitárias, que ainda não possuíam autorização, foi 

sendo substituída pela consciência de que seriam mantidas as mesmas linhas de 

repressão. 

Antes esperávamos que o Governo Lula fosse promover a luta das rádios 
comunitárias. Porém, a realidade foi outra. As alianças que ele (Lula) fez para 
ganhar a eleição dificultam a política de comunicação comunitária, mais ainda 
do que no governo de Fernando Henrique Cardoso. O exemplo é o atual 
ministro da Comunicação9, que defende uma minoria que detém o poder 
econômico e seus meios de comunicação, pois ele também é dono de empresa 
de comunicação. (Entrevista com Carlos Alberto, então coordenador geral da 
ABRAÇO-AL, em janeiro de 2006) 
 

No entanto, para os menos atentos, o Programa de Governo da coligação que 

elegeu Luiz Inácio Lula da Silva não apresenta nenhuma proposta relativa à política de 

comunicação comunitária, muito menos quanto às rádios comunitárias. O foco da ação 

do governo de coalizão, de acordo com o documento que ditava as diretrizes para um 

novo governo, seria a manutenção da estabilidade econômica, ou melhor, as políticas 

públicas prioritárias dizem respeito especialmente à reprodução do capital. (Programa 

de Governo do Candidato Luiz Inácio Lula da Silva: 2006) 

Em síntese, o novo governo em nada se comprometeu, quando da eleição, com a 

implementação de uma política de comunicação comunitária. Ao contrário, a aliança 

privilegiada com os grupos de capital, definira a manutenção da orientação restritivas às 

formas de comunicação da classe trabalhadora.  

 

Elementos limítrofes às lutas da classe trabalhadora 

Na análise do conjunto da política de comunicação comunitária brasileira 

identificamos três elementos que, ao nosso ver, agem como limítrofes às lutas da classe 

trabalhadora, ao passo que cercam a organização dos trabalhadores em torna da 

comunicação popular dentro de uma muralha na qual, qualquer iniciativa que fuja a 
                                                 
9 Na época da entrevista, janeiro de 2006, o ministro das comunicações era o deputado federal Eunício de Oliveira 
(PMDB – CE).  De acordo com informações do Ministério das Comunicações, o ex-ministro é proprietário de 
empresas de comunicação, entre as quais duas emissoras de rádio em Freqüência Modulada (FM) no Ceará e outra 
em Goiás, além de ter familiares e pessoas ligadas ao deputado com concessões de emissoras.  
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esses limites é considerada um ataque a ordem social estabelecida, ou seja, um desafio 

aos limites da ordem social capitalista. 

Estes elementos reunidos dão, em linhas gerais, as diretrizes liberal-democratas 

do conceito de rádio comunitária impresso na política de comunicação do Estado 

Capitalista brasileiro. Estes são a igualdade jurídica entre desiguais, a falácia da 

participação no processo de comunicação e a incorporação do pensamento liberal-

democrata tanto na forma – modelo de organização, validação socia l perante o Estado e 

gestão – quanto no conteúdo – programação, informações, etc. 

O primeiro elemento diz respeito à promoção da igualdade em termo de 

desigualdade. Explicaremos melhor. A política em questão defende que a promoção das 

rádios comunitárias é um passo a frente na efetivação do direito à comunicação. 

Todavia, o que percebemos é tão somente a efetivação da emancipação política, 

segundo define Marx (1991b)10. Assim, sem questionar a estrutura de dominação 

espiritual e material, a classe dominante impõe restrições ao modo de comunicar da 

classe trabalhadora, sob uma aparente igualdade de acesso aos meios de comunicação. 

Mas a realidade concreta não é bem assim. 

Em abril de 2003, o Estado brasileiro reconhece a dificuldade de acesso à 

política de comunicação comunitária por meio das RadComs11. Diante disso, é criado 

pelo Ministério das Comunicações, na gestão do primeiro ministro do governo lula, 

Miro Teixeira,12 um Grupo de Trabalho com representantes do Estado e da sociedade 

civil ligados ao movimento de radiodifusão comunitária, tendo como objetivo a 

realização de “todos os atos necessários à instrução, ao saneamento e ao 

desenvolvimento dos processos em andamento no âmbito do Ministério, relativos aos 

                                                 
10 Em sua obra A Questão Judaica, Marx (1991b) analise a questão da luta dos judeus pelos direitos da cidadania na 
Alemanha do século XIX. Ele afirma que essa luta tem seus limites dentro da sociedade capitalista, pois buscam 
apenas a emancipação política. Somente a luta pela emancipação humana verdadeiramente poderá levar a cidadania 
em seu sentido pleno, pois esta é a luta pela superação da exploração de uma maioria por uma minoria. Assim, a 
emancipação humana definida nos termos marxianos representa o fim da exploração do trabalho pelo capital, e, por 
conseqüência, a abolição da ordem capitalista.  
11 Nesta época, de acordo com números do Ministério das Comunicações (MC), contidos na Portaria do MC N.º 83/ 
2003, existiam em tramitação na Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, órgão do Ministério responsável 
pelas autorizações e concessões de rádio e televisão, cerca de dezessete mil processos, dos quais quatro mil e 
quatrocentos referentes a requerimentos para execução do Serviço de Radiodifusão Comunitária.  
12 O deputado federal Miro Teixeira (PDT-RJ) foi o primeiro dos três ministros das comunicações do Governo Lula 
(2003-2006). Ficou no cargo de 1º a 31 de janeiro de 2003, quando se licenciou para assumir na legislatura 2003-
2007 na Câmara Federal, reassumindo em 03 de fevereiro de 2003 até 23 de janeiro de 2004. Já o segundo Ministro 
das Comunicações, deputado federal Eunício de Oliveira (PMDB – CE), assumiu em 23 de janeiro e permaneceu até 
14 de julho de 2005, devido à reforma ministerial, que reagrupou as forças políticas que sustentavam o governo. Com 
a saída do deputado cearense, assumi sua vaga na mesma data outro parlamentar do PMDB, o senador Hélio Costa, 
que permanece no ministério até esta data. 
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pedidos de autorização para os Serviços de Radiodifusão Comunitária.” (Ministério das 

Comunicações: Portaria 83/ 2003) 

Já na reunião de instalação dos trabalhos, o grupo pareceu estar sintonizado com 

as reivindicações do movimento de radiodifusão comunitária. Entre as questões 

discutidas, foram apontadas pelos membros do GT RadCom a necessidade de revisão da 

norma que regula o serviço de rádios comunitárias, a preocupação com a utilização da 

mesma freqüência por todas as emissoras comunitárias, o aumento da potência, que hoje 

é de 25 WT, considerada de alcance muito restrito pelo movimento, e também a 

proposta de revisão dos processos arquivados no governo FHC. (GT Rádio 

Comunitária: Ata de Instalação do Grupo de Trabalho Rádio Comunitária, 2006) 

Um das primeiras medidas desse GT foi emitir um comunicado no qual definia 

mais claramente o termo entidade comunitária habilitada para solicitar a autorização de 

funcionamento de uma rádio comunitária. No mesmo comunicado, o grupo publica 

ainda a relação das entidades que estão com requerimento tramitando no ministério 

solicitando o serviço de RadCom “para conhecimento público das pretensões dessas 

entidades.” (GT Rádio Comunitária: Comunicado N.º 1. 2006)  

Ao final do GT, foi elaborado um relatório contendo sugestões para o Ministério 

das Comunicações que foram sistematicamente ignoradas. Dentre as sugestões que 

consideramos mais interessantes está a elaboração de um Manual de Procedimentos 

para orientar o processamento de pedidos de autorização - documento exigido pelo 

regimento interno do Ministério das Comunicações e até aquela data inexistente -, a 

criação de uma cartilha de orientações ao público explicando a tramitação de pedidos de 

autorização aos interessados e a formação um Conselho de Radiodifusão Comunitária, 

uma instância de assessoramento com a finalidade de examinar e avaliar a aplicação de 

critérios e procedimentos e também de deliberar acerca de conflitos envolvendo o 

serviço de radiodifusão comunitária. 

Em novembro de 2004, o MC cria um novo grupo de trabalho, agora 

interministerial. No entanto, conforme o nome já indica, esse GT seria formado por 

representantes de órgãos do governo federal, diferente da composição do GT de 2003. 

Mas o que deveria ser um passo adiante na formulação da política de comunicação 

comunitária mostrou-se mais uma vez um trabalho em vão. Em uma carta direcionada 

ao Presidente Lula, representantes do movimento de radiodifusão comunitária brasileiro 

expressam sua decepção com os trabalhos realizados e não aproveitados no atual 

governo. 
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d) Tentamos criar vários fóruns para debater com o Governo a radiodifusão 
comunitária. Além de todas as reuniões que participamos (arcando com nossas 
próprias despesas), estivemos no Grupo de Trabalho criado em 2003 que 
realizou uma esforçada tarefa. Este GT fez muitas propostas, mas elas nunca 
foram atendidas e muito menos implementadas. Meses de trabalho ficaram 
dentro de alguma gaveta.  
e) A “esperança venceu o medo” quando, em 29 de novembro de 2004, foi 
publicado Decreto Presidencial nomeando o Grupo de Trabalho Interministerial 
(GTI) com a finalidade de analisar a situação da radiodifusão comunitária no 
País, propor medidas para disseminação das rádios comunitárias visando 
ampliar o acesso da população a esta modalidade de comunicação, agilizar os 
procedimentos de outorga e aperfeiçoar a fiscalização do sistema, com prazo até 
10 de agosto de 2005 para conclusão dos trabalhos. O GTI não contou com a 
participação efetiva de representantes das emissoras comunitárias. 
f) No prazo estabelecido o GTI entregou seu relatório junto a Casa Civil.  O 
Ministro das Comunicações assumiu a responsabilidade de entrega-lo a V. Exa, 
não ocorrendo até a presente data, sem uma justificativa plausível, mesmo com 
várias ações concretas das entidades junto ao Ministério das Comunicações, 
Casa Civil e Secretaria Geral da Presidência da República.  (CARTA DO 
MOVIMENTO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA AO PRESIDENTE 
LULA: ABRAÇO, 2006) 
  

A partir daí, identificamos como segundo elemento a falácia da participação na 

formulação das políticas e na prática da comunicação comunitária, como é posta pela 

sociabilidade burguesa Defendemos que este discurso encobre um mecanismo de 

integração da classe trabalhadora a ordem capitalista. Em suma, a estratégia consiste em 

dar espaços limitados de expressão como forma de manter o controle no sistema de 

dominação daquele que detém os meios de produção sobre os que vivem da venda da 

força de trabalho. 

O modelo de rádio comunitária no Brasil sofreu influências do pensamento 

liberal-democrata. Assim, a forma adotada e o conteúdo emergem permeados por 

aspectos que legitimam a ordem burguesa. De acordo com pesquisas realizadas sobre as 

rádios comunitárias no estado de Alagoas, a forma de organização surge geralmente de 

lideranças comunitárias que, reunindo um pequeno grupo, propõem-se a montar uma 

emissora deste tipo. Na maioria das vezes, estes grupos possuem ligações político-

partidárias. (SANTOS: 1999, 2002 e 2005) 

Segundo relatos da ABRAÇO-AL, as duas únicas emissoras que estão 

completamente regularizadas de acordo com a legislação têm laços com esses grupos. 

Daí a necessidade de validação pelo Estado, o que demonstra seus laços com a 

formalidade institucional da ordem social vigente. 

Já quando nos referimos ao conteúdo, também nos deparamos com aspectos que 

nos permitem identificar a penetração do pensamento liberal-democrata no modo de 
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produção e distribuição da informação radiofônica. A programação das emissoras 

geralmente não apresenta relação com a proposta que a concepção ideológica concebe. 

No tocante a informação, desprestigia-se a formação da consciência social.  

O Movimento de Rádios Comunitárias identifica a quebra entre a ideologia e a 

realidade concreto das emissoras comunitárias como um problema interno. Para a 

coordenação da ABRAÇO – AL, o que existe é a dificuldades das lideranças de cada 

emissora em implementar a concepção de rádio comunitária que o movimento defende.  

Isso acontece porque eles (as lideranças comunitárias) acreditam que se possa 
criar uma emissora (de RadCom) semelhante as comerciais. Para solucionar 
isso, estamos fazendo um trabalho de educação popular, discutindo com as 
comunidades que elas devem participar, discutir problemas comunitária . 
(Entrevista com Carlos Alberto, coordenador geral da ABRAÇO-AL, em 
janeiro de 2006) 
 

 Outro fato também apontado pelo militante do movimento que corrobora com 

esse distanciamento da proposta ideológica é a infiltração de pessoas que não 

compartilham da concepção de RadCom. Nas palavras de um dos lideres do movimento 

em Alagoas, “isso se dá, pois os próprios militantes não conseguem construir um 

movimento coeso, na perspectiva de que as rádios comunitárias não sejam utilizadas 

pelos mesmos grupos que se utilizam das rádios oficiais (comerciais) (sic.)”. (op.cit.) 

Na avaliação do militante do movimento, existem dificuldades no movimento de 

Maceió que o paralisa em sua atuação. Ele defende que para superar essa situação é 

necessário que o movimento siga para o embate com as emissoras comerciais, no 

sentido de aumentar o número de emissoras e disputar os ouvintes. 

Até mesmo os representantes das empresas de comunicação de massa 

concordam com a necessidade de fazer com as emissoras comunitárias assumam o papel 

verdadeiramente comunitário, de acordo com o que revela Gilberto Lima13, presidente 

da ALERT14 – Associação Alagoana das Emissoras de Rádio, Televisão e Jornais 

Diários –. Por traz disso, está a estratégia de combater aquelas emissoras que trabalham 

como rádios comerciais e, como conseqüência, concorrem comercialmente pelas verbas 

publicitárias com aquelas que se assumem ligadas ao mercado.  

                                                 
13 Gilberto Lima é radialista e funcionário de careira das Organizações Arnon de Melo (OAM), grupo de 
comunicação com empresas de rádio, televisão e internet, entre outras atividades, em Alagoas. Atualmente, 
representa as OAM na ALERT, ocupando na empresa de comunicação o cargo de Diretor de Operação e 
Programação das rádios AM e FM, tanto na capital alagoana, quanto no interior do estado. . 
14 A ALERT foi fundada em 31 de março de 2003 e possui em seus quadros cerca de 15 emissoras de rádio, além das 
empresas que exploram o serviço de televisão.  Dentre seus objetivos figura a defesa “dos direitos dos 
concessionários e permissionários dos serviços de radiodifusão, assim como do livre exercício de suas atividades 
dentro das garantias constitucionais que lhe são conferidas”.  A entidade é filiada a ABERT e a ABRA – Associação 
Brasileira dos Radiodifusores, uma dissidência da ABERT, liderada pela Rede Bandeirantes e pelo SBT.  
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Atualmente esta entidade participa de uma campanha nacional promovida pela 

ABERT, que, nas palavras do presidente da entidade local, “pretende combater as rádios 

piratas”. (Entrevista com o presidente da ALERT, Gilberto Lima, em maio de 2006) 

Uma peça em áudio é exibida nas rádios alagoanas, direcionada aos empresários que 

anunciam seus produtos e serviços nas emissoras comunitárias não autorizadas pelo 

Estado e diz o seguinte: “se você anuncia em uma emissora pirata, sua empresa 

aparece... nas páginas policiais”. (Trecho da peça publicitária da campanha ABERT e 

ALERT contra as rádios que funcionam sem autorização) 

De acordo com a ALERT pode até mesmo existir uma parceria entre “aquelas 

emissoras verdadeiramente comunitárias e as rádios comerciais, pois temos interesse. A 

ALERT não tem nada contra as rádios verdadeiramente comunitárias. Nós apoiamos as 

suas atividades”. (op.cit.) 

Outra funcionalidade apontada pela entidade das emissoras que estão de acordo 

com a legislação de RadCom é formar mão-de-obra experiente para as rádios 

comerciais. Com isso, o presidente da ALERT desvela os reais traços impressos pela 

ideologia dominante na concepção adotada pela política de comunicação comunitária. 

Isso é bem visível na legislação:  

Art. 3º O Serviço de Radiodifusão Comunitária tem por finalidade o 
atendimento à comunidade beneficiada, com vistas a: 
[...] IV - contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos 
jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação profissional vigente; 
[...] (LEI FEDERAL N.º 9.612/98) 
 

 

A guisa de uma conclusão 

Em nossa avaliação, a falta de compreensão por parte de muitos grupos que 

desenvolvem o serviço sobre a concepção ideológica de rádio comunitária proposta pelo 

movimento tem raízes na penetração do pensamento liberal-democrata na ideologia da 

classe trabalhadora. Isso é evidenciado na quebra entre a concepção ideal de RadCom e 

a realidade concreta dessas emissoras em Maceió. 

No momento em que um dos lideres do movimento em Maceió afirma que 

pretende fazer “um trabalho de educação popular”, o que está sendo almejado é a 

desconstrução da ideologia dominante na consciência social da classe trabalhadora. O 

que frisamos ser uma tarefa difícil, porém não impossível. E a comunicação popular 

certamente figurará como instrumento fundamental. 
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O fato que demonstra a dimensão gigantesca desta tarefa é apontado pelo 

próprio militante do movimento e um dos pioneiros no Movimento de Rádios 

Comunitárias de Maceió.  

“Em Maceió temos aproximadamente 100 emissoras de rádio comunitária. Mas 
podemos afirmar com certeza que nenhuma desempenha o papel defendido pelo 
movimento, que é de colocar as pessoas diante da construção de seus destinos, 
de consciência quanto a seus direitos, de fazer com que as pessoas tenham um 
sendo crítico.” (Entrevista com Carlos Alberto, coordenador geral da 
ABRAÇO-AL, em janeiro de 2006)  

Logo, temos a noção de como a ideologia dominante, na concepção que funda a 

sociabilidade burguesa brasileira, especificamente diante do seu enrraizamento no 

Estado de Alagoas, tenta imprimir limites ao Movimento de Rádio Comunitária.  

A leitura que fazemos da realidade concreta das RadComs vai ao encontro da 

defesa de Iamamoto (2001) sobre a criação de espaços coletivos que ultrapassem os 

espaços oficiais como estratégia de articulação da classe trabalhadora diante do embate 

entre projetos de classes antagônicas. Dessa forma, a criação de emissoras de rádio 

comunitárias seriam experiências nesse sentido.  

Neste contexto, a rádio comunitária apresenta-se como a fundação de um novo 

espaço de sociabilidade com várias potencialidades. Um espaço de promoção de uma 

permanente articulação política no âmbito das organizadas populares da sociedade civil 

para definir proposta e estratégias comuns, de estímulo às inserções sociais com vistas a 

superar a opressão da sociedade capitalista. A autora afirma a necessidade de assumir e 

também extrapolar os espaços oficiais, como os conselhos de direitos. Estas novas 

alternativas têm a característica de reassumir o trabalho de base, de educação, 

mobilização e organização popular.   

As forças econômicas do capital, o Estado Capitalista e as políticas públicas de 

comunicação são desafios que devem ser enfrentados na formulação da comunicação da 

classe trabalhadora. Essa é uma tarefa que deve ser abraçada pelos militantes do 

movimento e disseminada no conjunto da classe trabalhadora. A construção de uma 

sociabilidade mais justa do ponto de vista do fim da exploração de uma minoria por 

uma maioria certamente passa pelo enfrentamento das situações de opressão, e, sem 

dúvidas, a luta do Movimento de Rádios Comunitárias nos parece uma resistência 

propositiva. 
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