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Resumo 
 
A obra discute o papel potencial do rádio e dos radialistas no controle social das 
políticas públicas, evidenciado na Constituição de 1988 e no processo de 
redemocratização do Brasil. Com isso, propõe uma reflexão sobre a possível 
ressignificação do rádio a partir da conscientização de seus comunicadores para o papel 
educativo que ambos têm a desempenhar no almejado protagonismo cidadão. O livro foi 
referenciado em pesquisa de mestrado da autora, desenvolvida na ECA-USP entre 2004 
e 2007, e inclue metodologia de construção e avaliação de redes temáticas de parceria e 
cooperação em rádio – uma ferramenta de gestão comunicativo-educativa desenvolvida 
em 2002 no curso de Gestão de Processos Comunicacionais, também na ECA-USP, e 
utilizado atualmente nas redes de parceria e cooperação da OBORÉ3, em especial, na 
Rede de Comunicadores pela Saúde.     
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