
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7 de setembro de 2012 

 

1 

 

Rádio-Cipó e Capital Social: o caso da Rádio Oliveira Som Publicidade da 

Comunidade do Bairro da Condor, em Belém, PA
1
 

 

Mariana de ALMEIDA Ferreira
2
 

Adrielson Acácio de Lima BARBOSA
3
 

Fábio Fonseca de CASTRO
4
 

Universidade Federal do Pará, Belém, PA 

 

 
 

 

 

Resumo 

A partir de um perfil construído da rádio-cipó Oliveira Som Publicidade, que atua no 

bairro do Condor, em Belém-PA, pretende-se verificar e analisar a importância da rádio 

na formação e conformação do capital social, demonstrando o papel que a rádio exerce 

no cotidiano dos moradores da região, a forma como ela atua na comunidade do bairro. 

Concluindo, então, com uma proposta de abrangência de estudos focados nas 

particularidades das rádios-cipó, principalmente na região Amazônica.  
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Introdução 

 

Em 2011, junto com outras duas colegas do curso de Comunicação Social da 

Universidade Federal do Pará, Manuella Reale e Anne Beatriz Costa, realizamos uma 

entrevista com a proprietária de uma das maiores rádios de poste (também chamada de 

rádio-cipó ou boca-de-ferro) da periferia de Belém, a Rádio Oliveira Som Publicidade, 

que atua no bairro da Condor. Na ocasião, nosso trabalho – publicado nos anais da VII 

Conferência Brasileira de Mídia Cidadã - tinha por objetivo realizar o perfil de uma 

rádio que atuasse na comunidade, relacionando-a com a história do rádio no Estado. 
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Escolhemos a rádio Oliveira Som por considerar a importância que ela exerce na 

realidade social do bairro. 

 

Ao ingressar como bolsistas de Iniciação Científica na pesquisa Capital Social, 

Comunicação e Desenvolvimento na Amazônia, financiada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e coordenada pelo professor Dr. 

Fábio Fonseca de Castro, percebemos o quanto a entrevista que fizemos sobre a rádio-

cipó da Condor poderia contribuir para entender melhor sobre capital social e como ele 

atua em uma comunidade. Sendo assim, este trabalho pretende reanalisar as 

características da rádio Oliveira Som Publicidade de acordo com as teorias e conceitos 

de capital social defendidos por autores como Moraes (2003), Castro (2011), Gomes 

(2008), Vale (2007), entre outros, buscando também fomentar a discussão e a pesquisa 

sobre essa mídia sonora alternativa tão atuante no Brasil mas ainda pouco estudada.  

 

Para entender melhor a relação estabelecida pelos moradores do bairro da Condor com a 

rádio Oliveira Som, precisamos, antes, situar o leitor a respeito das conexões sociais que 

podem existir em uma comunidade, tanto entre os próprios moradores quanto entre os 

moradores e as instituições (públicas e/ou privadas) e os meios de comunicação.  

 

Redes sociais, grosso modo, são processos de associação entre membros de uma 

determinada comunidade, de uma determinada região. As conexões entre os atores 

sociais envolvidos “constituem elementos agregativos básicos das relações sociais” 

(VALE, 2007), e estas conexões (laços) podem ser de duas naturezas: fortes ou fracas. 

As fortes são mais densas e fechadas, dificultando o acesso de pessoas e/ou instituições 

que não pertencem àquela realidade, àquele grupo. Já as fracas são mais frouxas e 

abertas, tornando mais fácil o acesso de pessoas e/ou instituições de fora do grupo. No 

entanto, para Gláucia Vale, é importante notar que não existem duas categorias de 

vínculo, mas sim um contínuo em que um determinado ator social (podendo ser um 

indivíduo, um grupo ou uma instituição) “é capaz de acionar redes distintas ou uma 

combinação de diferentes vínculos, de intensidades variadas, para atingir determinado 

propósito” (2007).  

 

Compreender os tipos de conexões entre os membros das redes sociais é também 

compreender a dimensão do capital social e como e até que ponto este capital exerce 

influência no desenvolvimento e fortalecimento da solidariedade e da confiança mútua 
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entre os indivíduos da região. A presença do capital social nas redes sociais pode ser 

entendida enquanto relações “institucionalizadas” por representarem o acúmulo de 

práticas sociais de grupos, comunidades ou classes sociais. (CASTILHOS, 2001, apud 

MORAES, 2003).  

 

Uma das formas de conhecer as relações de capital social acumulado em uma região é 

analisando-as a partir dos processos comunicativos midiáticos, pois  

 
A comunicação é um processo que acompanha a todos os demais processos sociais, na 

medida em que qualquer um deles possui, necessariamente, em função do movimento 

geral de associação que caracteriza a vida social, uma dimensão comunicativa, 

viabilizando a formação de uma dinâmica que podemos identificar como sendo capital 

social de natureza relacional ou cognitiva, ou, mais especificamente, um “capital 

comunicacional” (CASTRO, 2011, p. 04). 

 

Para este trabalho, pretende-se observar e analisar de que forma a rádio Oliveira Som 

Publicidade, sendo uma rádio-cipó do bairro do Condor, em Belém (PA), contribui para 

a formação e maximização do capital social e para os processos de associacionismo e 

ampliação da confiança mútua, da solidariedade e da cooperação entre os membros, 

considerando critérios históricos, culturais, sociais e econômicos.  

 

Rádio Oliveira Som Publicidade: perfil histórico-social 

 

No Brasil, existe um tipo de meio de comunicação alternativo bastante comum, de 

caráter preponderantemente comercial e que atua em perímetro urbano: é a chamada 

rádio de poste ou rádio-cipó. As rádios de poste direcionam-se às pessoas que circulam 

pelas ruas e feiras do bairro (para trabalhar, estudar, fazer compras, entre outras 

atividades) e pertencem a um único dono, caracterizado como um microempresário. 

Apesar de serem essencialmente comerciais, sendo sustentadas por anúncios 

publicitários de microempresários da comunidade ou empresários da cidade, as rádios 

de poste costumam também prestar serviços à população, sendo por vezes consideradas 

(inclusive pelo próprio dono) como meios de “comunicação popular”, como é o caso da 

Rádio Oliveira Som Publicidade, objeto de estudo deste trabalho.   

 

Há mais de 30 anos no ar, tendo como slogan “O melhor som, a maior extensão, a 

melhor equipe”, a rádio Oliveira Som Publicidade possui um alcance que vai do Hotel 

Beira Rio, na Avenida Bernardo Sayão, até as ruas Padre Eutíquio e Alcindo Cacela – 
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abrangendo assim os bairros do Condor, Guamá e Cremação
5
, pertencentes à periferia 

de Belém, por meio das caixas de som instaladas nos postes de energia. A rádio, que 

pertencia a Ivon Alves de Oliveira, pai do atual proprietário, Ironildo de Oliveira, é 

legalizada, paga impostos anualmente e nunca teve problemas de ordem legal, segundo 

Cristina Oliveira, esposa do proprietário e também atuante na administração da 

empresa. A legalização é feita pela Prefeitura, responsável pelas autorizações de 

instalação das rádios de poste, segundo prevê artigo 104 do Código de Posturas do 

Município: “O exercício de qualquer atividade comercial ou de prestação de serviço, 

profissional ou não, em vias públicas e logradouros públicos, depende de licença da 

Prefeitura”.  

 

A rádio Oliveira Som Publicidade abre espaço para a comunidade que participa 

enviando pedidas, sugestões, informações e reclamações à rádio. Algumas dessas 

informações estão relacionadas a defeitos e sumiços das caixas de som. De acordo com 

Cristina Oliveira, que nos concedeu entrevista em 2011, muitos moradores ligam para a 

Oliveira Som para denunciar danificações causadas por manutenção da energia elétrica, 

serviço prestado pela Rede Celpa, ou mesmo por vandalismo.  

 
“A gente tem, por incrível que pareça, mais problema com o pessoal da Celpa. 

[...] Graças a Deus a gente tem conseguido reaver essas caixas, mas já teve 

coisas de ‘Não, não foi nesse carro’, e era a nossa palavra contra a deles, a gente 

acaba perdendo. [...] Mas com a comunidade mesmo não, [...], às vezes eles 

ligam: ‘Olha, acabaram de tirar uma caixa’, aí o carro ainda tá lá e a gente tem 

condições de chegar, pegar na hora. De vandalismo, mesmo, da população é 

muito difícil, muito difícil mesmo”. (OLIVEIRA. Comunicação pessoal. 

26/06/2011).  

 

Após décadas atuando no bairro, a rádio é bastante procurada para prestação de serviços 

à comunidade, da divulgação de eventos culturais locais ao pedido de ajuda para 

encontrar documentos perdidos, arrecadar dinheiro para comprar remédios ou pagar o 

enterro de familiares. 

 
“Por aqui o pessoal quase não tem condições. Geralmente eles procuram a gente 

pra gente abrir espaço na rádio, às vezes a própria família vai, pega o 

microfone, pede, sai na feira, farmácia por aqui por perto. [...] E a gente tem 
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42.758 pessoas correspondendo a cerca de 3% da população de Belém do Pará. Somada aos bairros do Guamá e da 
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Fonte: http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st 
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conseguido, graças a Deus, [...] a população, mesmo sendo carente também, um 

ajuda o outro.” (OLIVEIRA. Comunicação pessoal. 26/06/2011.) 

 

A rádio, sendo comercial, atua na divulgação do comércio local, sendo esta sua 

principal atividade. Os comerciantes do bairro pagam para que os próprios locutores da 

rádio, João Paulo ou Nivaldo, façam os anúncios da loja/mercado/serviço do bairro. 

Mas a Oliveira Som também faz anúncios que atuam no centro da cidade, ou mesmo em 

outros bairros, como é o caso das concessionárias da Renault e da Boate Locomotiva. 

Essas empresas maiores pagam um preço mais alto para anunciar, sendo, talvez, a 

principal fonte de renda da Oliveira Som Publicidade. 

 

Além disso, a rádio, que não tem uma programação diária fixa, costuma ceder espaço 

para programas católicos e evangélicos, transmitidos ao vivo pelos próprios moradores 

que solicitam este espaço e que constituem “em valor e referencial fundamentais para a 

cultura e identidade populares” (COGO, 1998). Sobre a participação da população na 

programação da rádio, podemos relacionar com o pensamento de PERUZZO acerca das 

melhorias que o veículo de atuação comunitária pode oferecer à vida da população. 

 
O meio comunitário contribui para melhorar as condições de vida e de 

conhecimento das pessoas por meio da conscientização e promoção dos direitos 

humanos. Esse meio também favorece o exercício da cidadania, ao abrir espaço 

para difundir a voz do cidadão e possibilitar que este participe ativamente das 

demais fases do processo comunicativo, como dos próprios planos de geração 

de conteúdos e gestão do meio. (PERUZZO, 2009). 

 

Embora seja evidente que a gestão da Oliveira Som Publicidade não seja de 

competência da comunidade e que a as práticas de cidadania sejam limitadas muitas 

vezes ao assistencialismo, como campanhas para arrecadar dinheiro para o tratamento 

de um morador doente ao invés de um debate sobre saúde pública, é pertinente refletir 

sobre o papel  que este tipo de veículo assume para que a comunidade partilhe 

referenciais ligados a sua realidade, que talvez não estejam presentes nos grandes 

veículos de comunicação. 

 

O jornalismo praticado pela rádio é o mesmo que era praticado nos anos 20, ainda com 

Roquette Pinto no início da Era do Rádio no Brasil: leitura das principais notícias 

publicadas nos principais jornais impressos da cidade. As notícias costumam ser 

veiculadas pela manhã, entre 9h e 10h. O restante da programação, que segue até 18h, é 

dividido com comerciais, músicas de vários estilos – com predominância de brega e 
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tecnomelody – além, é claro, dos serviços comunitários. Sendo assim, a rádio consegue 

abranger um público diversificado, variado, de diferentes faixas etárias. 

 

A equipe da rádio Oliveira Som Publicidade, que já passou por diversas transformações 

ao longo das décadas, é composta por moradores do Condor ou do bairro vizinho, 

Guamá. Na maioria das vezes, as pessoas que são contratadas para trabalhar na rádio 

não possuem conhecimento técnico dos equipamentos utilizados, tendo que ser 

instruídos pelo próprio dono, Ironildo Oliveira, pela esposa dele, Cristina Oliveira, ou 

mesmo por técnicos mais antigos da rádio.  Atualmente, a Oliveira Som trabalha com 

dois locutores: João Paulo e Nivaldo. Mas por lá já passaram diversos locutores de 

destaque, que são lembrados até hoje pelos ouvintes, como Frank Souza – que atua hoje 

como radialista esportivo da Rádio Cultura – e Carlos Santos
6
, um dos principais 

comunicadores de Belém e que já foi, inclusive, governador do Estado do Pará.  

 

Relações da rádio com o capital social no bairro da Condor 

Relembrando a entrevista que fizemos com Cristina Oliveira, alguns relatos chamaram a 

nossa atenção por estarem intimamente ligados a boa parte da bibliografia que 

utilizamos para o desenvolvimento da pesquisa sobre capital social e comunicação na 

Amazônia. Alguns desses relatos já foram citados acima, no item dois deste trabalho, 

em que Cristina revela a forma que a rádio Oliveira Som se relaciona com os moradores 

do bairro do Condor, com trocas de favores, colaboração mútua e confiança, como por 

exemplo nas questões referentes à danificação de caixas de som da rádio e também 

quanto à disposição da rádio em contribuir para que os moradores consigam ser 

ajudados pela comunidade, já que, muitas vezes, o poder público não se faz presente, 

não chega a quem deveria.  

 

Com relação a esses laços estabelecidos entre rádio e comunidade, podemos lembrar de 

Gomes (2008) quando cita Putnam (1993) e afirma que capital social é um bem coletivo 

usado para o benefício coletivo e individual e, observado pelo lado positivo, o capital 

social é voltado para objetivos de suporte mútuo, cooperação, confiança e efetividade 

social (Putnam, 1993, p. 22, apud Gomes, 2008, p. 226). Nessa mesma linha de 

pensamento, Carniello, referindo-se a D`Araujo, observa que capital social é “a 

                                                 
6
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Alenquer.  
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capacidade de uma sociedade de estabelecer laços de confiança interpessoal e redes de 

cooperação com vistas à produção de bens coletivos” (2011). Essa confiança, 

cooperação e suporte tanto podem ser vistos entre os próprios membros de uma 

comunidade quanto entre membros e instituições públicas ou privadas que atuam na 

comunidade, como é o caso da rádio-cipó aqui analisada.  

 

Por ser um bairro periférico e, consequentemente, carente de necessidades básicas como 

saneamento, saúde e segurança pública, a comunidade do Condor conta com a 

colaboração dos meios de comunicação locais para ajudar os membros a superar as 

dificuldades, diminuir as carências sociais e conseguir alcançar objetivos que sozinhos, 

sem ajuda de ninguém, não seriam possíveis.  

 
“É como eu te digo, a gente precisa, às vezes a pessoa precisa, às vezes, de uma 

passagem pra cá pro Marajó, pra atravessar e eles conseguem. A gente abre 

espaço e eles... Não todos, 100%, né, mas a gente consegue arrecadar. Às vezes 

vem pessoas do interior precisando de alimentação, entendeu? É, ficou numa 

situação assim que às vezes eu digo pro Iranildo que a gente tem que dar um 

jeito.” ((OLIVEIRA. Comunicação pessoal. 26/06/2011).  

 

Conclusões 

A realidade observada na relação do bairro com a rádio é, provavelmente, semelhante a 

muitas outras Brasil afora, em que rádios comunitárias e rádios de poste dividem espaço 

e atenção dos moradores, cada uma com seus objetivos, algumas vezes coincidentes. Os 

estudos referentes às rádios comunitárias, suas atuações e dimensões são numerosos e 

crescentes no país, em especial na Amazônia. O mesmo já não se pode dizer com 

relação às rádios-cipó, mesmo sendo estas tão presentes, atuantes e influentes nos 

centros e periferias de grandes, médias e pequenas cidades do país. Inclusive, quando a 

primeira versão deste trabalho foi aceita na conferência Mídia Cidadã 2011, uma das 

justificativas dos pareceristas que aceitaram o trabalho foi justamente a necessidade de 

construir um acervo bibliográfico e estimular cada vez mais as discussões acerca desse 

tipo de mídia. 

  

Tomando como base o caso da rádio-cipó Oliveira Som Publicidade, é possível perceber 

que, de uma maneira geral, a ação comunitária das rádios-cipó, ainda que seja de 

maneira assistencialista, transcendem o compromisso e função comercial, ampliando o 

capital social da comunidade, criando vínculos de solidariedade e de utilidade pública, 

considerando a realidade social em que atuam. Isso fica claro, por exemplo, quando 
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Cristina Oliveira conta, em um dos trechos da entrevista já citado acima, que a rádio 

costuma ser procurada por moradores para ajudar na arrecadação de dinheiro para pagar 

enterros de pessoas da comunidade. Neste caso, os donos da rádio oferecem aos 

moradores o serviço de carro-som (um dos ramos em que a família Oliveira atua) para 

que a arrecadação de dinheiro seja feita por todo o bairro. O mesmo tipo de ajuda 

também é oferecida para comprar remédios e passagens de barco aos moradores e seus 

familiares que estão ou moram em outra cidade, por exemplo, conforme relatado por 

Cristina Oliveira. 

 

Esses são alguns dos exemplos que ilustram o papel de solidariedade que a rádio-cipó 

pode exercer, resultando em vínculos comunitários mais fortes e sólidos.  Além de 

contribuir para os estudos sobre rádio e capital social, como é o caso dos dois artigos 

produzidos sobre a Oliveira Som Publicidade, os estudos sobre as rádios de poste ainda 

podem ser abrangidos para áreas como a economia política da comunicação, culturas 

urbanas, tecnologias da comunicação e geografias da comunicação, por exemplo. Sendo 

assim, esse tipo de mídia alternativa constitui-se em um importante objeto de estudo a 

ser incluído, cada vez mais, nas ciências da comunicação e no cotidiano dos 

pesquisadores.  
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Anexo 

 

ANEXO – Entrevista com Cristina Oliveira  

Entrevistadoras: Anne Beatriz, Manuella Reale e Mariana Almeida 

26 de junho de 2011, 10h45, Belém – Pará 

 

Manuella – Primeiro você começa falando o seu nome completo, assim, o seu 

envolvimento com a rádio, falando um pouquinho do histórico, de quando começou, 

como foi pra começar... 

Cristina – Na verdade, pra mim te dizer, assim, como começou... Quando eu casei com 

o Iranildo ele já tinha a rádio. Na verdade começou com o pai dele. 

Mariana – A senhora sabe quanto tempo já tem? 

Cristina – 35 anos 

Mariana – 35 anos, já? 

Cristina – O pai dele passou pra ele, né. Ivon Alves de Oliveira. 

Mariana – Ivon? 

Cristina – É. 

Mariana – Sempre teve esse nome, desde a fundação? 

Cristina – Foi. 

Mariana – A senhora sabe como é que é a diferença da rádio atual para antes? A 

programação, o lado jornalístico, os comerciais... 

Cristina – A gente sempre trabalhou assim. Sempre foi, acho que foi igual, né. Não 

mudou muita coisa. Er... a gente faz serviço de utilidade pública... 

Mariana – Que tipo de serviço? 

Cristina – Olha, aqui, devido a ser uma área muito carente que a gente vive, né, a gente 

faz quando, vamos supor, tem alguém precisando de um medicamento ou de um enterro, 

que a gente sempre faz isso. A gente coloca uma pessoa falando, pedindo, os feirantes 

vão... A gente tem conseguido fazer muita coisa, sim. Ajudando em enterros... Por aqui 

o pessoal quase não tem condições, né, só a gente. Geralmente eles procuram a gente 

pra gente abrir espaço na rádio, às vezes a própria família vai, pega o microfone, pede, 

sai na feira, farmácia por aqui por perto. Não tá longe, não, aqui tá perto. E a gente tem 

conseguido, graças à Deus, todos os pedidos que a gente tem feito aí, a população, 

mesmo sendo carente também, um ajuda o outro. 

Mariana – No caso a rádio divulga essas necessidades e quem quiser ajudar procura 

vocês... 

Cristina – Isso, isso, eles saem andando também na feira, os parentes, né, das pessoas... 

E a gente, graças à Deus, tem conseguido ajudar, né. 

Mariana – E quanto ao comércio... 

Cristina – Documentos perdidos coloca pra divulgar.,. 

Mariana – De comércio, assim, os anunciantes da rádio, é mais o comércio local, né? 

Cristina – Isso, é. A gente tem comércio fora, er, loja de comércio mesmo, do centro de 

Belém... é, aquela, a Renault, a gente faz propaganda da Renault, faz propaganda da 

Locomotiva, que é uma boate daí... 

Manuella – Tem propaganda de vários locais? 

Cristina – Loja do comércio, mesmo. Microlins... A gente faz propaganda bem 

diversificada. Agora a maior parte, mesmo, é daqui, né. Por tudo que... Se a gente fosse 

trabalhar só com o pessoal daqui não rendia, não daria nada porque não é o mesmo 

valor uma propaganda, vamos supor, da Locomotiva, da Renault, do que pra um 
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comerciozinho, assim, de feira, um mercadinho, mas diferenciado, né. Diferenciado o 

valor. 

Manuella – E essa participação do público dentro da rádio, é grande? 

Cristina – É, a gente abre espaço. É como eu te digo, a gente precisa, às vezes a pessoa 

precisa, às vezes, de uma passagem pra cá pro Marajó, pra atravessar e eles conseguem. 

A gente abre espaço e eles... Não todos, 100%, né, mas a gente consegue arrecadar. Às 

vezes vem pessoas do interior precisando de alimentação, entendeu? É, ficou numa 

situação assim que às vezes eu digo pro Iranildo que a gente tem que dar um jeito. O 

pessoal já manda, já, direto: “Olha, vão lá e consegue alguma coisa”, entendeu? E as 

vezes a gente fica meio que, fica difícil a gente atender todo mundo, né? Não é uma 

coisa que dá um rendimento bom, mas dá pra viver. 

Mariana – E, assim, a comunidade local aqui, influencia ou não? Por exemplo, na 

programação? 

Cristina – Ah, eles ligam falando, querendo algum pro... Às vezes a gente já fez 

programas, assim, evangélicos, católicos, mesmo... 

Mariana – E isso pedido pela comunidade? 

Cristina – Isso, isso. Geralmente quando tem a festividade da Igreja eles fazem a 

divulgação, aí vem uma pessoa da Igreja mesmo, aí de manhã cedo dizer que vai ter 

missa tal hora, vai ter... tá entendendo? De festa... Tudo isso a gente faz. Eles fazem lá 

assim como é pros crentes, né, no caso, também. Eles fazem muito isso. 

Manuella – E a grade de programação, assim, er, tem programas variados, como é? 

Mais musical? 

Cristina – É mais musical. Durante o dia a gente já foge mais pra esse lado, como eu te 

digo, quando a gente precisa que na maioria, às vezes, passa o dia inteiro só fazendo 

esse tipo de serviço, dando ajuda. Mas é mais musical e as propagandas... 

Mariana – E ai, no caso, como é essa preferência musical? O que é que mais toca? 

Cristina – Não tem preferência, toca de tudo. 

Mariana – E qual é o alcance de vocês? 

Cristina – Como assim? 

Mariana – Porque funciona em poste, né? 

Cristina – Isso. 

Mariana – E aí, até onde vai? 

Cristina – Olha, pela Bernardo Sayão vai até ali próximo ao novo hotel, o Beira Rio, 

né? Aí vai até a praça Princesa Isabel. A Padre Eutíquio vai até a... próximo à 

Conselheiro, não, Conceição... Fernando Guilhon. A Apinagés, também próximo à 

Fernando Guilhon, e a Alcindo Cacela até a 21 de Abril. 

Mariana – São quantos aparelhos que vocês tem? 

Cristina – Bem, tem três aparelhos, um computador, a mesa de áudio, o computador e 

um equalizador... Uns sete aparelhos. 

Mariana – Sete? 

Cristina – Sete aparelhos. 

Mariana – Sete caixas de som? 

Cristina – Não, aparelhos. 

Mariana – Pra montar? 

Cristina – Isso, pra montar a estrutura de estúdio. Agora caixas de som, atualmente, 

aqui na Oliveira, a gente tá com 58 caixas. 

Manuella – É... esse nome é por causa da família de vocês? 

Cristina – Isso, ele é Ivanildo Oliveira, o pai dele era Ivon Alves de Oliveira. 

Mariana – E quanto à legalização de vocês? Se é uma rádio legalizada, se já teve 

apreensão... 
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Cristina – Não, legalizada é. A gente paga DPA, paga os impostos tudo... hein? 

Mariana – Sempre foi? 

Cristina – Sempre foi. 

Mariana – E assim, tem outras rádios que concorrem com vocês? 

Cristina – Não, na verdade, cada bairro aqui tem uma, geralmente assim aqui em 

Belém. A gente tem um aqui na Condor, tem Guamá e tem Cremação. 

Mariana – Mas interfere na rádio? 

Cristina – Não, na verdade não interfere porque, é, na Cremação são mais propagandas 

dos comércios da Cremação e aqui já é outra coisa. Quando a gente pega, assim, 

propaganda de outros bairros, aí geralmente a gente fecha um pacote pra fechar nas três, 

ou duas, entendeu? A gente sempre faz aquela coisa de ser mais rentável pra gente e não 

dar prejuízo também pra quem contrata. 

Mariana – Então no caso é equilibrado. 

Cristina – É, no caso a gente compete entre os três coisas com a gente mesmo, né. 

Manuella – São programações diferentes que são de cada um? 

Cristina – São, são. 

Manuella – E só a senhora e o seu Iranildo tem o controle das três? 

Cristina – Isso. 

Anne – A renda de vocês vem toda da rádio? 

Cristina – Não, não. Como eu disse pra vocês, é tipo assim, na verdade, eu digo pro 

Iranildo, a gente acha que ele ainda segura essas propagandas porque vem do pai dele, 

ele não quis... enfim, né. Não que não dê uma renda. Dá, mas se a gente fosse viver só 

disso não teria condições. A gente trabalha com carro-som, com trios. A gente deu uma 

expandida pra poder ter uma renda melhor. 

Anne – E como é esse lado do ouvinte? Eles ligam pra pedir música... 

Cristina – Pede. 

Anne – E aí falam que estão gostando do programas e tal? 

Cristina – A gente já tem, é às vezes como eu te digo, às vezes a gente tem que voltar 

com uma programação porque pedem. 

Mariana – Então a senhora acha que na verdade, hoje, a comunidade meio que 

depende, assim, da rádio? Já, já é uma... 

Cristina – É, é, já houve coisas, já houve conversas, assim, da pessoa ligar e, tipo 

assim, tem uma senhora que mora aqui perto, que geralmente começa oito horas, né, e... 

aí ela diz que geralmente acorda com o início da propaganda, como se fosse um 

despertador pra ela, né. Tem histórias assim, histórias de quando a rádio passa dois dias 

fora do ar, que queima alguma coisa, as pessoas ligam pra saber... E as vezes tem caixa 

que para na rua que a gente, pra ter controle de tudo, é complicado, e aí eles ligam: 

“Olha, a caixa número tal não tá funcionando”. Então a gente tem a ajuda... 

Anne – Vocês dependem deles? 

Cristina – Isso, com certeza. 

Mariana – Na verdade, um depende do outro, né. 

Cristina – Isso. 

Manuella – Como foi a questão, assim, de aprendizado? Ele aprendeu com o pai dele? 

Cristina – É... 

Manuella – Como foi, assim, a questão da técnica? 

Cristina – Começou com o pai dele, né. E ele tem um irmão, que o irmão dele é técnico 

da Marajoara, então ajudou muito né, a montar... Então veio assim mesmo de família. 

Então ele tem um irmão quem uma publicidade lá na Terra Firme, é dele, do irmão dele. 

Mariana – Então tem uma rádio na... 
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Cristina – Na Terra Firme, do irmão dele. Na verdade a família toda foi seguindo esse 

mesmo tipo de sonho e tal. Tem esse irmão dele que trabalha da Marajoara, tem um 

outro que é dono de aparelhagem, e ficou ele trabalhando mesmo com carro-som... 

Mariana – É... então quais os dias? Todos os dias? 

Cristina – Segunda à sábado, de oito ao meio-dia, de quinze às dezoito. 

Anne – Oito ao meio-dia e quinze às dezoito? 

Cristina – Isso. No domingo é só o Guamá que funciona com uma programação de oito 

ao meio-dia. É tipo assim, a renda aluga pra outra pessoa, entendeu? 

Mariana – Aqui? No Guamá? 

Cristina – Isso, no Guamá. No domingo, ele faz um  tipo de programa dia de domingo, 

de oito ao meio-dia. 

Mariana – Quem é que aluga? 

Cristina – É o rapaz, o João Paulo, que trabalha. Durante a semana ele trabalha, faz 

divulgação com a gente e no domingo ele aluga pra ele, né. 

Mariana – Qual é essa programação que ele põe no ar dia de domingo? 

Cristina – Olha, é variada. Ele lê jornais, dá notícia, né. Faz o programa dele 

diferenciado do nosso. 

Anne – Vocês costumam, é, ler jornal aqui na rádio? Fora do programa dele? 

Cristina – Isso, isso. Durante a semana a gente sempre tem uma hora que é 9h, 9h30, 

que entra a leitura do jornal. 

Anne – A parte jornalística da rádio é só leitura de jornal? 

Cristina – Isso, isso. 

Mariana – Aí entra uma pessoa pra ler? 

Cristina – Isso, é de nove às dez tem uma programação assim. De nove às dez... É 

variado, porque é como eu te digo, às vezes as pessoas vem e “Olha, eu quero fazer uma 

programação de uma hora”, ou uma programação de três, como a gente faz. Aí já fica 

alugado essa hora pra eles. Aí ele fazem o programa deles. 

Anne – Então a programação de vocês não é fixa, né? 

Cristina – Não, é muito... E aí vem alguém com uma Igreja, querendo fazer uma 

programação assim, aí vem outra pessoa a mesma coisa... Aí a gente vai diferenciando, 

entendeu? 

Mariana – Essa, essa leitura de jornal acontece, mais ou menos, quantas vezes por dia? 

Cristina – Só uma vez por dia, de nove às dez. 

Mariana – De nove às dez... A senhora acha que hoje qual é o perfil, assim, do público 

que mais, mais escuta a rádio? 

Cristina – Acho que são mais os moradores mesmo, né, as pessoas que tem propaganda 

com a gente que querem ouvir pra ver se ta saindo, né. 

Manuella – E a questão da interação, assim... tem alguma faixa etária que liga mais, 

que interage mais? 

Cristina – Não, até que não. È variado mesmo. Porque assim, tem uma programação 

5h30, até umas 6h, a hora que fecha, fecha às vezes 6h15, que o rapaz manda mais, 

assim, músicas antigas. Aí as pessoas mais antigas já ligam. De manhã é mais assim, o 

brega, essas coisas, aí já é o pessoal mais novo... Então é geral. 

Anne – E as pessoas que trabalham na rádio, quantas pessoas que trabalham? 

Cristina – Em cada estúdio trabalha uma pessoa com a gente. Cada estúdio tem um Dj, 

né. 

Mariana – Esses estúdios que a senhora fala são... 

Cristina – São os diferenciados, isso. Guamá... 

Mariana – Ah, do Guamá, Condor e... 

Cristina – Isso. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7 de setembro de 2012 

 

14 

 

Mariana – Ah, tá. 

Anne – As pessoas que trabalham, elas são também da comunidade? 

Cristina – Isso, são pessoas que moram próximo. A única pessoa que não mora 

próximo daqui é o que trabalha na Cremação. Ele mora próximo, não, ele mora na 

Perimetral. Aí o daqui mora aqui próximo, o do Guamá mora no Guamá mesmo, lá... 

Mariana – Mas aí eles já vêm com algum conhecimento técnico ou é... 

Cristina – Não, as vezes a gente tenta ensinar, né. Mas não tem muito, não tem muito 

mistério, não. Não tem muita coisa, rápido aprende. 

Manuella – Quando dá problema com o equipamento, vocês todos sabem mexer ou tem 

alguém que faz? 

Cristina – Não, tem um rapaz que mexe. De vez em quando, quando é um problema 

mais... até eu mesmo, o Iranildo, a gente consegue ajeitar, né. Mas quando é uma força 

que tem, né, aí já não dá pra gente endireitar, aí tem que chamar o rapaz que trabalha 

com a gente, que dá assistência pra gente com a propaganda, aí ele vem e conserta. Às 

vezes a gente repõe. Tem uma, sempre repõe, leva outra pra ele consertar pra gente não 

ficar parado. 

Anne – Essas caixas que vocês têm, é de reserva? 

Cristina – É. 

Manuella – Chega assim a ter vandalismo, a quebrar, como é? 

Cristina – Ah, isso tem. Então levam fio, caixa que às vezes quebram, isso a gente tem 

que... Graças a Deus até que não tem, não é muito, assim. Na verdade, na comunidade a 

gente tem, por incrível que pareça, mais problema com o pessoal da Celpa, que quando 

pega um poste aí. A gente tá cansado de ver. O pessoal mesmo da comunidade “olha, o 

carro tal”. A gente já tem ido na Celpa pra fazer reclamação. Graças à Deus a gente tem 

conseguido reaver essas caixas, mas já teve coisas de “não, não foi nesse carro”, e era a 

nossa palavra contra a deles e a gente acaba perdendo. Gente de má fé, usa de má fé. 

Vem da própria empresa, que vem mexer nos postes, pega uma caixa, né. Por pura 

maldade, mesmo, eu acho assim, por pura maldade. Mas com a comunidade mesmo 

não, é como eu te digo, às vezes eles ligam “olha, tem uma caixa parada aqui”, já 

ligaram pra dizer, a gente já conseguiu recuperar caixa através deles. “Olha foi o carro 

tal, número tal a placa tal da Celpa que levou”, aí a gente vai e consegue pegar de volta. 

Aí como é próximo, às vezes eles ligam “olha, acabaram de tirar uma caixa”, aí o carro 

ainda tá lá e a gente tem condições de chegar, pegar na hora. De vandalismo mesmo da 

população é muito difícil, muito difícil mesmo. 

Anne – Vocês tem algum site? 

Cristina – Olha, na verdade a gente tem um site, mas mais, não é tanto já da 

publicidade, é mais do negócio dos carros-som, né, da propaganda. 

Manuella – Qual é o site? 

Cristina – É oliverasom... oliveirasom.publicidade.... er.. 

oliveirasom.publicidade.blogspot@hotmail.com... Deixa eu só confimar aqui. 

Manuella – E assim, sempre foram as três rádios que vocês tiveram? 

Cristina – Não, começou com essa aqui. Aí depois veio Guamá... 

Mariana – Aqui, no caso, é Cremação? 

Cristina – É Condor. 

Anne – Essas outras rádios tem o mesmo nome? 

Cristina – Não, é outro. Oliveira Som aqui, no Guamá é Difusora do Guamá e no, e na 

Cremação é Iró Som Publicidade. A Difusora do Guamá ele já comprou de outra pessoa, 

ela já veio com esse nome. De Cremação não, ele já montou, já como Iró Som. 

Mariana – Quanto tempo tem essas rádios? 

Cristina – A do Guamá tem 28 anos. 

mailto:oliveirasom.publicidade.blogspot@hotmail.com
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Mariana – E a da Cremação? 

Cristina – Tem 25, é a mais nova. 

Manuella – E a locução das notícias, quem é que faz? 

Cristina – As vezes é esse rapaz, o João Paulo. Às vezes é o outro rapaz, o Nivaldo, que 

também trabalha com a gente. 

Mariana – Como é o nome? 

Cristina – Nivaldo. 

Mariana – Nivaldo? 

Cristina – É. 

Mariana – Aí a relação com os ouvintes é só ir lá pela manhã, né? 

Cristina – Isso. 

Anne – A rádio tem a programação com música... 

Cristina – E as propagandas gravadas, né. Que a gente grava no disquete. 

Mariana – É gravado onde? Aqui? 

Cristina – Isso, é gravado aqui. 

Anne – Quando vocês alugam aqui o horário pros programas de outras pessoas, o 

programa da Igreja, né? Eles tem que gravar o programa no estúdio de vocês ou eles já 

mandam tudo pronto? 

Cristina – Não, eles vem e fazem, fazem ao vivo. 

Anne – Fazem ao vivo mesmo? 

Cristina – É. 

Mariana – A senhora lembra quem era locutor antes? 

Cristina – Olha, já passou tanta gente por aqui, não sei. 

Anne – Mas não tem algum marcante, que todos conheciam? 

Cristina – É, tem o menino, o Frank Souza, que ele é da, ele agora é da Cultura. Ele é 

até radialista de futebol. Ele trabalhou aqui, ele começou aqui. Ele morava aqui no 

Guamá. A mulher dele ainda mora aí. Hm, tem o Ramos Neto, produtor de rádio, que 

hoje em dia já ta aposentado. Até o próprio Carlos Santos fez programa aqui. 

 

 

 
 


