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RESUMO 

A Rádio Favela surgiu como uma iniciativa de jovens do Aglomerado da Serra, Belo 

Horizonte (MG), em 1981, para criar uma alternativa ao ascendente tráfico de drogas e para 

valorizar a cultura negra. A partir de 2008, ocorreram mudanças na programação, como 

jornalismo somente informativo, plástica engessada, locução padronizada e novo nome 

(Autêntica FM). Em 2001, depois de ser fechada 30 vezes pela fiscalização federal, a 

emissora conquistou concessão como rádio educativa. Estas transformações são analisadas 

a partir dos conceitos de comunicação comunitária, recepção e reproduções culturais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: rádio; comunidade; reprodução; cultura. 

Depois de vários trajetos errados e quatro horas em ônibus e terminais para encontrar a Vila 

de Nossa Senhora de Fátima no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, tive, em 

novembro de 2011, o primeiro espanto: onde está a favela? Onde estão as vielas e becos, a 

rua de terra batida, as casas de pau a pique? Ao invés disso, encontrei uma comunidade 

ainda empobrecida, mas com casas de alvenaria (sendo muitas de dois andares) ostentando 

antenas de TV por assinatura, ruas pavimentadas, pequenos comércios com uma aparente 

prosperidade, ônibus indo e voltando e uma infinidade de motos circulando.  

O mesmo desencontro senti quando dias antes procurei a Rádio Favela no dial de 

Frequência Modulada (FM) de Belo Horizonte. Foram horas e horas de escuta, de idas e 

vindas, até descobri que a emissora se chama Autêntica FM, ainda que preservasse algumas 

poucas vinhetas da Favela FM. A mudança ainda recente – consolidada em outubro de 2011 

– foi mais um motivo para ir até a emissora, objeto de pesquisa de minha dissertação de 

mestrado “As mediações sonoras da Rádio Favela pela Internet”, defendida em abril de 

2008. Atualizando o estudo anterior, meu objetivo agora é compreender as razões e 

consequências das mudanças na emissora, como o desaparecimento do jornalismo 

opinativo, a plástica engessada, a locução padronizada e o novo nome.  

Para isso, a metodologia empregada foi construída a partir de quatro eixos: pesquisa 

documental em arquivos, declarações e publicações na Internet, durante novembro de 2011 
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a junho de 2012; pesquisa bibliográfica, iniciada deste a pesquisa de mestrado, em janeiro 

de 2007 até a finalização deste artigo; análise de conteúdo da programação da emissora, em 

turnos (matutino, vespertino e noturno) alternados a cada dia, na primeira semana de junho 

de 2012 e entrevista não estruturada com produtores da Rádio, em novembro de 2011.  

Para explicar os resultados dessa pesquisa, dividi em três momentos a história da Rádio 

Favela. O primeiro, a origem comunitária, que data de sua fundação, em 1981 até a 

conquista da concessão como emissora educativa em 2000, será analisado pelos conceitos 

de comunicação e radiodifusão comunitária. Já os estudos de recepção, realizado pelas 

comunicólogas Vera França e Paula Guimarães, em 2001, e por mim, durante a pesquisa de 

mestrado entre 2005 a 2008, explicará os conflitos de identidade do período da legalização 

educativa de 2000 a 2007. A consolidação musical, de 2008 até hoje, será avaliada segundo 

o conceito de reprodução cultural do sociólogo Raymond Williams.  

1. A Origem comunitária  

A experiência que ganhou notoriedade internacional teve origem no final da década de 70, 

quando jovens da Vila Nossa Senhora de Fátima, da região Aglomerado da Serra, 

atualmente com cerca de 180 mil habitantes, em Belo Horizonte, reapropriavam-se dos 

movimentos culturais estadunidenses contra a discriminação racial. O som, a moda e o 

estilo Black-Power e Black is beautiful invadiam a região. Com o estímulo da paróquia 

local e da associação de moradores, um grupo, formado inicialmente por 50 jovens, abraçou 

então esse sonho de colocar no ar uma rádio na favela. Sua missão era ambiciosa: organizar 

uma cultura de resistência contra as drogas para barrar o avanço do tráfico e retirar a 

juventude da marginalidade. 

Tudo começou com um transmissor caseiro movido à bateria de carro e um toca disco a 

pilha num cômodo de um barraco de terra batida sem eletricidade. Às 19 horas de 19 de 

novembro de 1981, entrava no ar a Rádio Favela FM. A emissora logo ganhou notoriedade 

não só no morro, mas em toda a cidade por dois motivos. Primeiro, ocupava um horário 

privilegiado. Enquanto todas as rádios eram obrigadas, por lei, a transmitir o programa do 

Governo Federal “A Voz do Brasil”, a Favela FM aproveitava-se dessa brecha para emitir 

sua programação diferenciada. Ao invés de locutores padronizados, conteúdo politicamente 

favorável às elites e uma plástica pasteurizada, os apresentadores realizavam uma extensão 
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da conversa do povo na rua, uma ampliação do bate-papo crítico sobre a realidade 

(MORAIS, 2003).  

A Rádio Favela não possuía concessão da União Federal que, conforme a Constituição 

Federal, é proprietária de todos os canais do espectro de radiodifusão, podendo ou não 

autorizar instituições a operá-los para finalidade comerciais, educativas ou comunitárias. 

Por isso, a Favela FM caracterizava-se, de acordo com Arlindo Machado, Magri e Masagão 

(1987), como uma rádio livre, emissora que transmite sem autorização como forma de 

reivindicação do direito social de comunicação e protesto contra o monopólio estatal de 

distribuição de canais. Tem assim o objetivo de promover a pluralidade de vozes e a 

democratização dos meios de comunicação, possibilitando a apropriação destas tecnologias 

pelos diversos atores sociais, principalmente os mais excluídos.  

A contestação contra as legislações restritivas à radiodifusão remonta aos primeiros 

radioamadores no início do século XX que, conforme Peter Burke e Asa Briggs (2006) 

questionavam, na França e Inglaterra, a necessidade de uma licença dos Correios para 

operar suas transmissões. Na década de 40, segundo Arlindo Machado, Magri e Masagão, 

os mineradores bolivianos colocaram, no ar, emissoras para questionar as oligarquias 

dominantes e a exploração desumana dos trabalhadores nas minas, dando início uma 

“guerra” radiofônica com transmissões de contrainformação e táticas de interferências. Na 

zona ultramarina do Mar do Norte, a Rádio Caroline transmitia, num velho barco, para a 

Grã-Bretanha o rock-in-rol, ritmo excluído da programação da BBC (única emissora 

autorizada na Inglaterra), surgindo por isso o termo rádio pirata para as emissoras não 

autorizadas.  De acordo com Jonh Downing (2002), os insurgentes argelinos, contrários à 

colonização francesa, na década de 50, encontraram na Rádio Fanon, veiculada das 

fronteiras da Tunísia e Marrocos, um meio de resistência cultural, mobilização social e 

militância política, que, para reprimi-la, o Governo Francês só encontrou como saída a 

proibição de aparelhos de rádio, pilhas e carregadores. Mas o movimento de rádios livres 

chegou até mesmo à França, ganhando, na década de 70, uma conotação principalmente 

política eleitoral da esquerda socialista que, excluída da grande mídia, conclamava a seus 

militantes para transmitirem seus ideais. No mesmo período, uma decisão do Tribunal 

Constitucional da Itália de que Estado não tinham monopólio sobre as transmissões locais, 

motivou o surgimento de milhares de pequenas emissoras municipais, muitas formadas por 

grupos sociais, como negros, árabes, homossexuais, sindicatos, donas de casa e estudantes. 
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No Brasil, as experiências de rádios livres, segundo Márcia Vidal Nunes, remontam ao final 

da década de 70 com o processo de redemocratização.  

(...) algumas rádios livres surgiram para apoiar atividades da política, partidária ou sindical; 

outras transformaram o fato de transmitir o que quer que fosse, de música a relatos íntimos, 

em gesto de contestação ao monopólio estatal das concessões em radiodifusão; outras 

pertenciam a amantes do rádio e da música (PAIVA, 2007, p. 98) 

O movimento foi impulsionado ainda mais por decisões favoráveis da Justiça Federal e por 

legislações municipais de radiodifusão em algumas cidades que espalharam milhares de 

emissoras por todo o território nacional na década 90. A situação forçou não só a 

perseguição policial, o terrorismo publicitário dos empresários da comunicação acusando as 

rádios comunitárias de interferências nas comunicações de aeroportos, bombeiros, 

ambulâncias e polícias, mas também a necessidade de uma legislação para o serviço. As 

emissoras foram definidas, pela lei 9.612/98, como rádios sem fins lucrativos, com 

programação plural, pertencentes a uma associação comunitária aberta a filiação de todos os 

moradores da localidade e gerida por um conselho comunitário com participação de, pelo 

menos, cinco entidades da região. A legislação, no entanto, trouxe uma série de restrições 

reivindicadas pelo lobby de empresário da radiodifusão no Congresso Nacional, que quase 

inviabiliza o serviço com as seguintes dificuldades: 

Limitação de potência das emissoras em 25 watts com raio máximo de atuação de 1 km2; 

proibição de propaganda nas comunitárias dificultando a manutenção das mesmas; canal 

único para todo o território nacional provocando em determinados locais a sobreposição de 

transmissões e impossibilitando mais de uma emissora numa mesma localidade e 

inexistência de proteção legal contra a interferência de outras emissoras a uma rádio 

comunitária (COSTA FILHO, 2008, p. 73). 

Segundo Raquel Paiva (2007), um meio de comunicação comunitário caracteriza-se pela 

pluralidade de vozes, dando espaço para os diferentes atores sociais das comunidades 

(associações, sindicatos, igrejas, movimentos artísticos, jovens, clubes esportivos); pela 

produção de novas linguagens a partir da liberdade criativa do cotidiano; pela integração 

entre produtores e consumidores, dado que os comunicadores pertencem ao mesmo grupo 

social dos receptores; pelo incentivo à economia solidária e informal; pela promoção da arte 

local; pela difusão da informação local e pelo fortalecimento da identidade cultural, gerando 

laços de pertencimento e autoreconhecimento na comunidade que valorizam sua 

autoestima. Já Cicília Peruzzo (2004) completa que a comunicação comunitária gera ainda a 

participação dos receptores que pode ser em conteúdo (ligações telefônicas, cartas, e-

mails...), produção (no planejamento e execução dos programas, através de laboratórios e 
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oficinas) e gestão (através de conselhos deliberativos com a presença de representantes do 

diversos segmentos da comunidade).  

Por reunir várias dessas características, a Favela FM foi considerada uma emissora 

comunitária, atendendo à necessidade de comunicação dos moradores da região. O espírito 

comunitário da Rádio Favela criou uma rede de informação e solidariedade que, conforme 

Misael “(...) a voz corrente, resolve em menos de três horas qualquer pendenga de perdidos 

ou achados” (MESQUITA; CALIARI, 2001) sendo, por isso, considerada por seus 

locutores como a “Internet dos Favelados”. 

Todavia, a reação não custou a chegar. A então Delegacia do Ministério das Comunicações 

(Dentel), a Polícia Federal e até as Polícias Civil e Militar deflagraram uma cruzada contra 

a emissora durante as décadas de 80 e 90. Misael conta que a Polícia chegava com 

violência, espancando moradores e locutores, prendendo as lideranças comunitárias, 

destruindo equipamentos e carregando os aparelhos (MORAIS, 2003).  

Esta trajetória de resistências, mobilização e luta pelo direito de a emissora funcionar e os 

trabalhos sociais realizados deram uma visibilidade que a colocaram numa situação 

privilegiada em seus intercâmbios com outros agentes sociais.  

A Favela já recebeu duas condecorações da Organização das Nações Unidas (ONU) pela 

atuação no combate às drogas e à violência (1997 e 1998), o Mérito Cultural do Ano 

concedido pela Câmara Municipal de Belo Horizonte (1997) e o Mérito Legislativo 

Municipal (SIMÕES; FRANÇA, 2001, p. 2) 

2. A legalização educativa 

Diante de muita luta, a Favela FM conquistou sua legalização, em 2000, com a concessão 

de rádio educativa à Fundação Educativa Cultural Comunitária, criada pelos fundadores da 

emissora. Além de menos burocratizado, o processo de autorização dessa modalidade 

garante uma potência até 5.000 watts (200 vezes maior do que a potência máxima das 

comunitárias) de transmissão, concedida para fundações públicas ou privadas que exerçam 

o papel de educação formal (ensino a distância ou complementação educacional) ou de 

educação não formal (conscientização para a cidadania, saúde social e preservação do meio 

ambiente). Segundo Misael, “isso não mudou em nada o nosso jeito de ser. Continuamos 

uma rádio pirata” (MORAIS, 2003). Seu fundador baseia sua afirmação na independência 

diante dos políticos e dos grupos comerciais. “Não aceitamos dinheiro de grupos políticos 
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nem de grupos comerciais” (MORAIS, 2003). As conquistas da Favela FM, conforme ele, 

são resultados da mobilização popular. No entanto, conforme o ex-diretor da emissora, 

Nerimar Teixeira, o senador Francelino Pereira apoiou a comunidade nesta conquista, 

indicando como fazer e com quem falar. 

Desde quando conquistou a concessão, a emissora começou a mudar sua programação. 

Ironicamente o programa mais especificamente educativo “Em Sintonia com a Educação”, 

apresentado por professores e estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) deixou de ser apresentado porque o horário proposto pela nova 

grade de programação era incompatível com seus produtores. Os programas musicais 

passaram a ocupar, neste período, espaços privilegiados na grade da Favela FM.  

A “Arapuca Caipira” era um exemplo de sucesso que trazia a música de raiz mineira das 5 

às 8 da manhã. As músicas antigas eram o destaque o “Bolero do Lero Lero”. Todavia, os 

sucessos do play list (lista das músicas executadas) internacional das grandes gravadoras 

também possuíam seu horário no programa “Só Lixo”, no sábado, das 15 às 18 horas, uma 

maneira irônica de reproduzir e, ao mesmo tempo, criticar as produções das indústrias 

culturais, lembrando o conceito de consumo oblíquo (CANCLINI, 2006). A criançada 

participa da produção do “Fala Meninada”, escolhendo as músicas, fazendo entrevistas, 

dando sua opinião. O “Uai Rap Soul” era outro programa que promovia um diálogo 

“conscientizador” com os ouvintes. Através de sua música, leva uma mensagem subversiva 

e educativa. Os rappers criticam, no programa, principalmente as injustiças sociais e o 

preconceito. Os sindicatos dos trabalhadores da Construção Civil e dos Policiais 

Rodoviários Federais mantinham seu horário nos Sábados das 8 às 10 da manhã. O 

programa “Variedades” ocupava o horário de maior audiência radiofônica, das 10 às 13 

horas de segunda-feira a sábado.  

A programação trazia blocos com músicas, leitura de notícias, comentário crítico sobre as 

mesmas e participação do ouvinte pelo telefone. As notícias, geralmente, eram extraídas dos 

jornais impressos e da Internet, porém há também a participação de repórteres que falam de 

diferentes locais da cidade e, principalmente, do Aglomerado da Serra. A participação do 

ouvinte por telefone não se resumia a pedidos musicais. Os receptores faziam comentários 

críticos, respondiam a enquetes e prestavam utilidade pública, como aviso de crianças, 

animais e documentos achados. Os intervalos da emissora traziam propagandas comerciais 
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e campanhas educativas feitas pelos próprios produtores da Favela FM, pelos governos 

estadual, municipal e federal.  

A Rádio Favela transmitia diariamente das 5 da manhã a 1 da madrugada. Longe do estilo 

estanque da maior parte das emissoras comerciais, a Favela FM flexibilizava horários, 

intervalos e blocos. A regra era não ter regra que não possa ser quebrada. O único horário 

rigorosamente respeitado era Hora de Reflexão, às 18 horas, quando a Ave Maria é tocada 

na voz de Steve Wonder, seguida de uma leitura bíblica e a gravação da bênção de um 

padre. A programação da emissora possuía o improviso e a diversidade como características 

que a aproximam das invenções do popular, conforme defende Certeau (1994). 

Para ele, as artes do fazer prático do dia-a-dia não obedecem a regras, mas conseguem 

responder aos desafios mais imediatos. Seus sinais diacríticos, que a diferenciam da 

industrial, são as bricolagens, gambiarras, astúcias, invenções, readaptações, táticas e 

redesenhos criados por aqueles que não têm as condições materiais satisfatórias, mas dão seu 

“jeito” para conviver com as situações desfavoráveis.  (COSTA FILHO, 2008, pg. 36) 

A Favela FM também era marcada pela diversidade de estilos. Havia do jornalismo ao 

humor, da música dançante internacional ao brega romântico, diferenciando-se bastante da 

tendência de segmentação de algumas rádios.  Os horários e as sequências não amenizavam 

essas diferenças. Os contrastes eram gritantes. Era comum escutar o rock internacional 

seguido pela música sertaneja. As notícias intercalavam propagandas, participação de 

ouvintes ou músicas. Não existiam modelos estanques para organizar os programas. Essa 

hibridação ou “apapagaiado” musical demonstrava como as culturas populares podem 

conviver com os diferentes (CERTEAU, 1994). 

Mesmo com essa diversidade de programação a emissora, havia dificuldade de seu 

reconhecimento pelos moradores de sua localidade, a Vila Nossa Senhora de Fátima, como 

indica uma pesquisa das comunicólogas Vera França e Paula Simões, realizada em 2001. 

Em 11 visitas aleatórias realizadas aos domicílios do Aglomerado da Serra, apenas dois 

ouvintes se sentiram representados pela Rádio Favela; outros dois não gostam e não a 

escutam; outros cinco, apesar de escutarem, não se sentem representados.  

Uma das entrevistadas – empregada doméstica, 31 anos – diz que não tem paciência de ouvir 

a Favela FM e seus locutores, com suas “asneiras” e gírias, “conversando entre eles, como se 

eles estivessem em qualquer boca de fumo”. A outra entrevistada – estudante, 19 anos – diz 

que a rádio é “uma chatura”: “O locutor é diferente, tudo liberado, muito esquisito” 

(FRANÇA; SIMÕES, 2001, p. 6). 
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As pesquisadoras concluíram que há uma rejeição dos moradores do Aglomerado da Serra à 

identidade de excluídos e favelados. Os entrevistados não admitem estarem nessa situação. 

“(...) parece haver uma projeção: o desejo dos entrevistados de fazer parte daquele núcleo – 

rico, bonito e famoso – deslocando-se e distanciando-se da realidade a que pertencem” 

(SIMÕES; FRANÇA, 2001, p. 6). Já o diretor da emissora, Misael, avaliou a pesquisa 

como ilegítima. Segundo ele, os entrevistados que não reconheceram a representação da 

emissora porque pertencem às Igrejas que possuem falsas rádios comunitárias na região. A 

principal limitação dessa investigação é por seu caráter predominantemente quantitativo 

sem possuir uma abrangência que a legitime para tal.  

Na rede mundial de computadores foi possível também perceber a falta de pertencimento 

dos ciberouvintes mineiros com a emissora. Na pesquisa de mestrado “Mediações Sonoras 

da Rádio Favela pela Internet” (2008), foram entrevistados nove ciberouvintes, sendo que 

os três que se identificam com a emissora como exemplo de comunicação comunitária 

moram fora de Minas Gerais. Os cinco receptores de Belo Horizonte entrevistados escutam 

a emissora principalmente por sua programação musical.  

A escolha das músicas também demonstra uma subversão ao agendamento das listas 

musicais sugeridas por gravadoras às emissoras. Desta maneira, mesmo quando não está 

sendo escutada intencionalmente como uma rádio com um posicionamento crítico, mas por 

sua diversidade musical, contribui-se também com uma ruptura que inverte os valores da 

indústria fonográfica (COSTA FILHO, 2008, pg. 103 - 104). 

O pouco pertencimento à origem comunitária da emissora pode também explicar as 

motivações das mudanças que priorizaram a programação musical. Conforme França e 

Simões (2002), havia uma contradição entre a proposta da emissora e a autoimagem da 

comunidade. 

A rádio se propõe a ser uma representação dos excluídos – mas esbarra no desejo de 

inclusão das pessoas. Ou seja, em certa medida, a rádio é a representação do que elas não 

querem ser. Por esse caminho, a negação da rádio é uma forma de distanciar-se da situação 

de exclusão que a rádio insiste em afirmar (FRANÇA, 2002, pg. 236). 

As dificuldades de identificação com os moradores das comunidades empobrecidas com a 

favela, sinônimo de áreas miseráveis, acentua-se atualmente pela ascensão econômica 

vivida na última década no Brasil. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), nos anos de 2003 a 2006, a inclusão social (medida pela proliferação de 

aparelhos audiovisuais – principalmente pela aquisição de TV e DVD) atingiu 25% da 
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população brasileira. Segundo ainda o IBGE, 40 milhões de brasileiros ascenderam à classe 

C na última década (2001-2010), cuja renda familiar se situa entre 4 e 10 salários mínimos. 

3. A consolidação musical 

Neste contexto, a partir de janeiro de 2008, a Rádio Favela consolidou uma mudança, já 

iniciada paulatinamente desde meados do ano anterior em sua programação, padronizando, 

engessando e profissionalizando sua produção. O jornalismo passou a ser apresentado em 

horários fixos (a cada hora) por locutores com o padrão das rádios comerciais limitados a 

ler notícias sem comentários. Os apresentadores dos programas musicais frequentemente 

passaram a falar só nas Entradas e Saída de Blocos, geralmente mandando alôs, anunciando 

músicas, fazendo testemunhais principalmente de festas e chamadas dos próximos 

programas.  

A programação musical fortaleceu-se ainda mais na emissora. O programa Variedades, 

agora nas manhãs, das 10 às 12 horas e tardes, das 17 às 19h de segunda a sexta, toca 

somente músicas com a sinalização gravada da hora e com intervalos. O Uai Rap Soul está 

restrito às noites de domingos. Em seu lugar, o programa de funk Fervo do Baile ocupa o 

horário da tarde, das 15 às 17h, para, ao invés de fazer críticas sociais, promover a 

realização de festas e identificar as galeras. O samba ganhou grande espaço na programação 

com o É no Pagode das 13 às 15 horas de segunda a sexta e o Pode Sambar das 14 às 16 

horas do Sábado. 

O programa que ainda guarda as características originais de improviso e redesenho 

radiofônico é o Super Popular apresentado das 7 às 10 horas de segunda a sexta e das 10 às 

12 horas do sábado, pelo fundador e diretor da emissora, Misael Santos. Neste programa, o 

locutor faz críticas sobre a política, realiza campanhas de utilidade pública, apresenta 

quadros de humor, toca músicas e colocar no ar as ligações dos ouvintes.  

A direção da emissora também sofreu mudanças. Depois de 18 anos, compartilhando a 

gestão da Favela FM, Nerimar Teixeira não trabalha mais da emissora. Numa declaração 

pública, enviada por e-mail para centenas de destinatários e listas, em abril de 2009, ele 

escreveu o seguinte: 
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Mais ou menos três anos, a Rádio Favela vem mudando muito e mudando para pior sem dar 

a devida atenção à comunidade e não relatando coisas que acontecem dentro do Aglomerado 

que, às vezes, prejudica os moradores. Em inúmeras vezes, tentei em vão falar com Misael 

que não me ouvia, não tendo ele a mim devida atenção que eu merecia. Ele preocupado só 

com a parte financeira da Radio Favela. De repente eu sou pego onde um Oficial da Justiça 

que me entrega um documento do Ministério do Trabalho dizendo para comparecer a uma 

audiência. Audiência esta onde ele cita apenas os últimos 16 meses de trabalho, esquecendo 

que eu fiz parte da criação da Radio Favela a mais ou menos 19 anos. 

Segundo Nerimar, ele foi desligado da Fundação mantenedora da rádio porque não admitia 

que a invasão do capitalismo na Favela FM. Para ele, a rádio não atende mais aos interesses 

comunitários. Deste então, procurei, por diversas vezes, através de telefonemas, e-mails e 

visita, a versão do atual diretor Misael Santos que se nega não só falar do assunto, mas 

atender-nos para qualquer entrevista. Consegui, no entanto, em nossa ida a emissora em 

novembro de 2011, entrevistar o jornalista contratado pela emissora, que não autorizou sua 

identificação, e um dos fundadores da Favela FM e atual locutor do programa É no Pagode, 

Marcelo Santos, irmão de Misael. Eles não comentaram, sobre a saída de Neirimar, mas 

explicaram por que a mudança no nome e na programação da rádio. 

A Rádio Favela é nossa história. Estamos em outros tempos e somos agora Autêntica FM. 

(...) As pessoas não entendem o que é uma rádio comunitária. Rádio comunitária é para falar 

da comunidade para a comunidade. Nós sempre quisemos falar do morro para o asfalto. Por 

isso, não aceitamos uma concessão de comunitária. Como rádio educativa, falamos para 

milhões de ouvintes em dezenas de municípios da grande BH (Belo Horizonte). Temos um 

compromisso com essa audiência, por isso precisamos ter uma programação de qualidade 

(Marcelo Santos, 2011). 

O que significa ter uma programação de qualidade?  Todas as respostas do locutor e do 

jornalista entrevistados demonstram que a rádio da favela deve ter a capacidade de produzir 

conteúdo semelhante ao das rádios comerciais. 

Diferente de uma emissora educativa, uma rádio comercial é explorada por uma empresa de 

comunicação voltada para fins lucrativos, tendo que cumprir algumas exigências legais, 

como 12,5% de informação jornalística e o máximo de 25% de propaganda comercial. 

Conforme Ferraretto (1998), as rádios comerciais podem ser de predominantemente de 

notícias ou de música nos estilos pop jovem (rock e dance), adulto contemporâneo (com 

Música Popular Brasileira – MPB e músicas internacionais) ou popular (sertanejo, pagode, 

forró, axé music e brega). Cada qual identifica um público específico, segmentado em idade 

ou classe social. As mudanças sofridas na Favela a aproxima de uma emissora popular 

musical. No entanto, a rádio não tem, como frequentemente possuem as comerciais, um 

departamento de vendas de anúncios. Suas inserções, nos intervalos, são principalmente de 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 11 

eventos, órgãos públicos e campanhas educativas, tendo poucas propagandas de empresas 

de abrangência regional ou nacional. 

A transformação da Favela em Autêntica FM pode caracterizar-se como reprodução 

cultural. Para conceituar o termo, o sociólogo britânico Raymond Williams parte da 

definição de cultura como um conjunto de sentidos que articula as práticas e possibilita 

coerência a um modo de vida. Para ele, as culturas possuem elementos dominantes, 

residuais e emergentes. Os primeiros são os valores e significados dos grupos hegemônicos 

impostos a uma cultura. Já os residuais são “(...) aqueles elementos que foram efetivamente 

formados no passado, mas ainda estão ativos no processo cultural, não só como elemento 

do passado, mas como um elemento efetivo do presente” (GOMES, 2011, pg. 117). Os 

emergentes, por sua vez, constituem-se “novos significados e valores, novas práticas, novas 

relações e tipos de relação que são efetivamente criados e que aparecem como 

substancialmente alternativos ou opostos na cultura dominante” (GOMES, 2011, pg. 117).  

Williams defende que a reprodução cultural não é o mesmo que cópia, mas “(...) uma 

seleção ou re-seleção daqueles elementos significativos recebidos e recuperados (...)”. 

(WILLIAMS, 2000, pg. 184), possuindo assim valores e significados residuais e 

emergentes. Para ele, há tipos de reprodução mais controlados institucionalmente como a 

educação e outros mais flexíveis, como a tradição. Nos meios massivos, os tipos 

fundamentais de determinação deste processo são econômicos, políticos e culturais.  

Nesta perspectiva, a reprodução de emissora musical popular na Favela FM traz elementos 

de afirmação e negação. A rigidez nos horários de programas, blocos e intervalos, a plástica 

engessada, a locução padronizada e o jornalismo objetivo não opinativo são cópias de 

elementos dominantes na programação das emissoras comerciais, adotados, de acordo com 

as entrevistas com os produtores da emissora realizadas em novembro de 2011, como forma 

de legitimação perante o público “do asfalto” da região metropolitana de Belo Horizonte. É 

uma determinação, principalmente, política, pois almeja o reconhecimento dos diversos 

públicos ouvintes. 

No entanto, algumas características da origem comunitária da emissora ainda resistem, 

principalmente, na seleção musical da programação da Autêntica FM que garante às 

canções do morro espaços privilegiados. Ao invés do domínio de estilos, como o sertanejo, 
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pagode, axé music e balada romântica, consagrados pelas indústrias fonográficas, pelas 

promotoras de eventos e pelas rádios musicais populares, surge uma programação 

predominantemente com músicas geralmente excluídas das paradas de sucesso das rádios 

comerciais, como o brega, o funk e o samba de raiz, possibilitando romper uma exclusão 

cultural, arquitetada no play list musical, lista de sucessos musicais executadas 

frequentemente na programação das emissoras de um mesmo estilo. Tocar, numa rádio de 

abrangência regional, insistentemente estes ritmos geralmente excluído pode significar 

também a geração de autoestima e autoreconhecimento. É uma negação dos elementos 

culturais dominantes na reprodução. 

Essa ruptura com o agendamento musical da reprodução da Autêntica FM possui um forte 

significado dado à expressiva força da música no Brasil que, segundo Jesús Martín-

Barbero, reside na “conexão secreta que liga o ethos integrador com o pathos, o universo do 

sentir” (MARTÍN-BARBERO, 1998, pg. 242). Promovendo a sensibilidade artística 

popular na circulação pública de significados, os atores se reconhecem e são reconhecidos. 

Assim, o samba empoderou, para o autor, a inclusão cultural dos negros, após da abolição 

da escravatura, concomitante com a incorporação no mercado nacional. 

O samba realiza a ligação do ethos negro, baseado na cadência de sincronizar as batidas do 

coração ao árduo ritmo do trabalho, com a cultura popular das mídias massivas.  

Na medida em que o negro traça sua sobrevivência única e exclusivamente no trabalho 

físico, é no gesto, é na manifestação física de sua humanidade que ele impõe sua cultura. 

Entre o gesto do trabalho e o ritmo da dança se acrescenta uma articulação desconhecida 

para os brancos. Uma simbiose de trabalho e ritmo que contém a estratégia de sobrevivência 

do escravo. Através da cadência quase hipnótica, o negro enfrenta o trabalho extenuamente 

e, envolvidos num ritmo frenético, o cansaço e o esforço doem menos (SQUEFF e WISNIK, 

1980 apud MARTÍN-BARBERO, 1998, pg. 243). 

A indústria cultural promoveu a estandartização do samba para conquistar novos públicos, 

atendendo os interesses do emergente mercado nacional. Mesmo diante desta 

operacionalização, o samba, nas rádios comerciais de Belo Horizonte, ocupa espaço 

desprivilegiado, constituindo-se um elemento de uma cultura residual.  

Uma apuração da parada musical, que são as canções que mais se repetem na programação, 

em junho de 2012, nas grandes emissoras do segmento musical popular revela que o samba 

possui uma irrelevante veiculação. O Top 10 da BH FM foi composto por três sertanejas, 

cinco internacionais e dois pagodes. Na Extra FM, não há parada musical, mas a direção 
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artística afirma que, em média, o pagode ocupa 20% da programação musical, enquanto o 

sertanejo 40% e os demais estilos o restante da programação. Todas as 10 Mais Pedidas da 

Liberdade FM, assim como o Top 12 da Transamérica, são sertanejas. 

Mesmo numa cidade com 32% da população negra, segundo o censo do IBGE de 2009, o 

samba está praticamente excluído da programação das emissoras musicais populares. O fato 

agrava-se porque apenas cinco emissoras das 23 rádios comerciais e educativas da 

Frequência Modulada que atuam, em Belo Horizonte são segmentadas como populares 

(voltadas para as classes C, D e E com predominância de humor e músicas sertaneja, axé, 

pagode, bregas e forró). A Autêntica FM passa assim a ocupar uma distinta posição na 

audiência atendendo demandas pouco exploradas nas rádios da capital mineira. 

Como uma transação entre a audiência e o reconhecimento social da cultura negra, o samba 

ocupa um privilegiado espaço na emissora, com duas horas de execução diária exclusiva no 

Programa “É no Pagode”, que toca predominantemente o samba de raiz, e frequentemente 

nos programas de músicas variadas. Assim, a Autêntica FM reconfigura os ideais 

originários de inclusão do negro no Black is Beatiful, abrindo a possibilidade para inclusão 

musical de um ritmo pouco incluído nas emissoras da capital mineira. A reprodução 

possibilita, ao mesmo tempo, a convivência entre elementos dominantes da programação de 

rádio comerciais e a resistência à mesma na execução de músicas marginalizadas. Assim, a 

Autêntica FM não se caracteriza como uma simples cópia de emissoras musicais populares, 

mas como uma tática de resistência de uma cultura residual. 

5 Considerações finais 

A partir desta reconstituição diacrônica da Rádio Favela se pode perceber dois principais 

motivos da mudança para Autêntica FM. O primeiro está relacionado a falta de 

pertencimento da comunidade. A ânsia de ascensão social dificultou, desde a legalização 

educativa, como revelado nas pesquisas de recepção apresentadas no item 3 deste artigo, a 

identificação dos moradores das comunidades empobrecidas com a Rádio Favela. A 

projeção aponta para o não reconhecimento da imagem de favelados, rejeitando por isso a 

emissora. Os ouvintes destas áreas identificam-se principalmente com a diversidade musical 

da emissora. Acentuando esta situação, os processos de inclusão social da última década, 

mudaram as condições de vida no Aglomerado da Serra, descaracterizando a miséria em 
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muitas áreas, principalmente, na Vila Nossa Senhora de Fátima, onde se localiza o estúdio 

da emissora. Assim a própria denominação favela tornou-se, em algumas situações, 

disparatada até mesmo para a Rádio.  

A reprodução de emissoras musicais populares é o segundo motivo da mudança de Rádio 

Favela para Autêntica FM. A reconfiguração da programação com aspectos de rádios 

comerciais (disciplina de horários, locutores com vozes padronizadas, plástica definida, 

vinhetas de sinalização, notícias sem comentários) revela não só uma tentativa de resgatar o 

elo com os ouvintes do morro e expandi-lo para o asfalto, mas de demonstrar a competência 

da rádio ter qualidade como as emissoras e conquistar audiência, assim como apresentado 

na última parte desta investigação. 

A transformação da Rádio Favela em Autêntica FM fortalece principalmente, como mostra 

o item 4 do artigo, a programação musical fundada principalmente em estilos musicais 

pouco executados pelas grandes emissoras comerciais, como o brega, o funk e o samba. 

Este último resgata o ideal originário da Favela FM de valorização da cultura negra. 

Estas idas e vindas da emissora demonstram as culturas populares como arenas em que 

significados circulam e geram disputas em torno de sua construção. Longe da estagnação, 

as produções nos âmbitos comunicacional e cultural são tecidas num emaranhado de 

interesses e sentidos socialmente disputados, partilhados e constantemente transformados.  

 

REFERÊNCIAS 

 

Bibliografia: 

 
BURKE, Peter e Asa Briggs. Uma História Social da Mídia. De Gutenberg à Internet. Jorge 

Zahar, Rio de Janeiro: 2006. 

CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadãos. Rio de Janeiro. Ed. UFRJ, 2006.  

CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: artes do fazer. Petrópolis: Vozes, 1994. 

COSTA FILHO, Ismar Capistrano. Mediações sonoras da Rádio Favela pela Internet. 

Recife. Dissertação de Mestrado (PPGCOM/ UFPE), 2008. 

DOWNING, JOHN D. H. Mídia Radical. São Paulo: Ed. Senac, 2002. 

FERRARETO, Luiz.  Rádio: O Veículo, a História e a Técnica. São Paulo: Sagra, 1998. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 15 

FRANÇA, Vera Veiga (org). Imagens do Brasil: modos de ver, modos de conviver. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2002. 

FRANÇA, Vera; SIMÕES, Paula. Rádio favela: um outro lugar de fala. Belo Horizonte, UFMG, 

2001. 

GOMES, Itânia. Gênero televisivo como categoria cultural. In Revista Famecos v. 18 n. 1. Porto 

Alegre, UFRS, 2011. 

MARTÍN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações. Belo Horizonte. Ed. UFMG, 1998. 

MACHADO, Arlindo; MAGRI, Caio; MASAGÃO, Marcelo. Rádios Livres a reforma 

agrária no ar. São Paulo, Brasiliense, 1986. 

MESQUITA, Cláudia; CALIARI, Tânia. Favela FM, Uma onda que vem do morro. Rio 

de Janeiro: AMARC, 2002. Disponível em: < http://ecologiadigital.net/amarc/favela.html>. 

Acesso em: 13 de Junho de 2006. 

MORAIS, Rogério. Rádio Favela – BH: livre e popular. Belo Horizonte: Liga dos 

Camponeses Pobres, 1997. Disponível em <anovademocracia.com.br/index.php/Radio-

Favela-%96-BH-livre-e-popular.php>. Acesso em 13 de Junho de 2006. 

OLIVEIRA, Catarina. Escuta Sonora: Recepção e cultura popular nas ondas das rádios 

comunitárias. Rio de Janeiro: E-papers, 2007. 

PAIVA, Raquel. O retorno da comunidade. Rio de Janeiro: Ed. Mauad X, 2007. 

PERUZZO, Cicília M. Krohling. Comunicação nos movimentos populares: a 

participação na construção da cidadania. Petrópolis, Vozes, 2004. 

WILLIAMS, Raymond. Cultura. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

Entrevistas realizadas: 

Marcelo Santos. Entrevista realizada em novembro de 2011. 

Sites pesquisados: 

<http://bhfm.globoradio.globo.com> acessado em junho de 2012. 

<http://www.radiofavelafm.com.br> acessado em junho de 2012. 

< http://www.extrafm.com.br/> acessado em junho de 2012. 

< http://www.radioliberdade.com.br/> acessado em junho de 2012. 

< http://transanet.com.br> acessado em junho de 2012. 

http://ecologiadigital.net/amarc/favela.html
http://www.radiofavelafm.com.br/
http://www.extrafm.com.br/
http://www.radioliberdade.com.br/
http://transanet.com.br/

