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Resumo 

 

Este trabalho discute o panorama contemporâneo das rádios comunitárias no Brasil. Para 

isso, traz dados atualizados de Radcom no País, comparando-os com o cenário apresentado 

por Leal (2008). Traz a noção de comunidade para contextualizar a opção geográfica 

delimitada pela legislação brasileira. Com o intuito de verificar a efetiva adesão da 

comunidade à uma emissora comunitária, desenvolveu uma pesquisa com moradores da 

área de abrangência da Rádio Ativa FM, uma Radcom de Samambaia, no Distrito Federal. 

Foram aplicados cem questionários no mês de abril de 2014. Os resultados mostraram que 

os pesquisados, apesar de conhecer e ouvir a rádio, pouco participam ou se engajam nas 

questões da emissora, apontando para uma repetição do modelo comercial. 
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Introdução  

 

Nos últimos seis anos, a quantidade de rádios comunitárias no Brasil aumentou em 

quase 38%4. O número foi incrementado de forma mais significativa a partir de 2011 com a 

publicação do Plano Nacional de Outorgas, do Ministério das Comunicações.  Um dos 

objetivos do plano é acelerar os processos que estavam em tramitação no Ministério das 

Comunicações e publicar avisos de habilitação para estimular a criação de emissoras 

comunitárias em municípios que ainda não usufruem do serviço de radiodifusão 

comunitária.  

Hoje o país possui 4.6415 autorizações para radiodifusão sonora comunitária. Uma 

média de 0,83 emissora por município. O Distrito Federal, que possui apenas um município, 

Brasília, é dividido em 31 regiões administrativas. Dessas, 22 possuem emissoras 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Rádio e Mídia Sonora, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista, mestre em Comunicação Social, professora da Universidade Católica de Brasília, e-mail: 

angelcordova@gmail.com. 
3 Jornalista, recém-graduado em Comunicação Social. Pesquisador responsável pela aplicação dos questionários em abril. 

E-mail: junior.assis10@gmail.com. 
4 Leal (2008) levantou que naquele ano, segundo dados do Ministério das Comunicações, haviam 2887 emissoras em 2663 

municípios. 
5 Lista de Entidades, divulgada no site do Ministério das Comunicações. Disponível em <http://www.mc.gov.br/listas-de-

entidades>. Acesso em 02/07/14. 
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comunitárias. Algumas chegam a ter três emissoras, como Gama, Ceilândia e Paranoá. Ao 

todo, 33 entidades6 possuem a autorização no DF para transmissão de radiodifusão 

comunitária no canal 251 e na frequência 98,1 FM. 

Com o aumento das emissoras, coloca-se o problema da efetividade da comunicação 

comunitária nas rádios que se constituíram nesse período. O problema que se apresenta aqui 

foi apontado por Leal de Leal (2008, p. 367) de que “a burocratização do espaço da rádio 

tem implicação direta na relação entre a mídia e a população local que dela não se apropria” 

este artigo procura verificar se a população circunscrita à região da emissora conhece a 

rádio e participa, de alguma forma, dos processos de produção da programação e da 

emissora. 

A emissora selecionada para a amostra foi uma das 33 do Distrito Federal, a Rádio 

Ativa, localizada em Samambaia Norte, umas regiões administrativas do Distrito Federal. A 

emissora está em funcionamento de 2004. Além de transmitir em FM, possui site na 

internet. Para verificar qual a relação da população com a emissora, foram aplicados cem 

questionários com perguntas estruturadas para moradores da região de alcance da emissora, 

entre os dias 15 e 16 de abril, nas proximidades da Rádio Ativa FM.  

O objetivo era sondar qual a percepção da população local pesquisada sobre a 

radiodifusão comunitária. Para a formulação das perguntas do questionário utilizou-se como 

referência a Lei 9.612/1998, que estabelece o serviço de radiodifusão comunitária, aponta 

seus propósitos e delimita diretrizes para seu funcionamento.  

 

Princípio da Radcom: a comunidade 

 

A expressão comunidade tem origem no latim em communis, que designa aquilo que 

pertence simultaneamente a todos ou a muitos. Portanto, confronta a noção do indivíduo. 

Do ponto de vista sociológico a comunidade se opõe à noção de sociedade. Para Buber “a 

comunidade é a expressão e o desenvolvimento da vontade original, naturalmente 

homogênea, portadora de vínculo, representando a totalidade do homem”. (BUBER, 1987, 

p.50).   

A comunidade se forma a partir de vínculos identitários: sociais, geográficos, 

culturais. “A comunidade é hoje encarada como um conjunto de relações sociais complexas 

                                                 
6 Idem item 5. 
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cuja natureza e orientações são examinadas em enquadramentos específicos: religioso, 

econômico, científico, etc.” (BOUDON et al, 1990, p. 83) 7.  

A legislação brasileira sobre rádios comunitárias definiu a geografia como o laço de 

união para delimitação do que entende como comunidade restringindo o alcance das 

emissoras a uma comunidade de determinado bairro ou vila. A delimitação geográfica 

evidenciada por meio da delimitação do raio de um quilômetro de alcance da emissora8 no 

decreto do Ministério das Comunicações número 2.615, de 1998.9 

Essa limitação geográfica é um dos fatores criticados por comunidades que não se 

configuram em razão de sua localização, mas questões étnicas ou culturais:  

Populações indígenas reivindicam uma lei de rádio comunitária que 

respeite sias características tradicionais, como formas específicas de 

organização social, e reclamam do fato de a atual legislação para eles 

“impor uma integração forçada à sociedade nacional”. O serviço de 

radiodifusão comunitária é compreendido como instrumento de 

comunicação na luta dos índios pelos direitos territoriais (LEAL, 2008, p. 

223). 

Apesar de pautas como essas estarem na agenda de organizações que militam na 

causa das emissoras comunitárias, como a Associação Brasileira de Radiodifusão 

Comunitária (Abraço) e da Associação Mundial de Rádios Comunitárias (Amarc), não há 

sinais de avanços legais que versem sobre a superação da compreensão da comunidade 

geográfica no arcabouço legal brasileiro. Isso se dá, especialmente, pela pressão de 

organizações como a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert).  

Tal situação, que privilegia no Brasil o modelo comercial, é histórica, conforme 

atesta Venício Lima:  
A primeira característica “moderna” da nossa mídia é que o Estado 

Brasileiro fez uma opção – ainda na década de 30 do século passado – por 

um modelo de exploração da radiodifusão que privilegia a atividade 

privada comercial. Poderia ter sido de outra forma.  (LIMA, 2011, p. 28).  

 

 O autor contrapõe o modelo adotado na mesma época pela Inglaterra que designou o 

próprio estado não só como operador – como ocorre no Brasil – mas como executor das 

atividades de radiodifusão.  Frente à opção brasileira que desencadeou uma mídia altamente 

centralizada, cuja representação em radiodifusão se dá por meio da Abert, a democratização 

                                                 
7 Disponível em <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAW-AAB/dicionario-sociologia>. Acesso em 29/06/14.  
8 Lei 9612/1998: art.1, § 2º: “Entende-se por cobertura restrita aquela destinada ao atendimento de determinada 

comunidade de um bairro e/ou vila.”. 

9 Apesar do decreto, o Ministério das Comunicações tem tido o entendimento que tal limite serve como uma referência e 

não como um limitador. O limite é definido pelo § 1º, do art. 1 da lei 9612/1998: “Entende-se por baixa potência o serviço 

de radiodifusão prestado a comunidade, com potência limitada a um máximo de 25 watts ERP e altura do sistema 

irradiante não superior a trinta metros.”  
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das comunicações – que pode ocorrer por meio das emissoras comunitárias – tem pouco 

espaço para avanços significativos. 

  

Breve histórico das emissoras comunitárias 

 

“O ar é do povo”. No longa-metragem de Helvécio Ratton, Uma onda no ar, essa é a 

frase pronunciada pelo poeta Brau para motivar a criação de uma rádio livre no 

Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG). Criada no início da década de 1980, a 

Rádio Favela, que tem a história contada no filme, foi uma das pioneiras nas transmissões 

de áudio via radiodifusão não autorizadas no Brasil. A compreensão do espectro como 

espaço público inspirou – e ainda inspira – a criação de emissoras livres e comunitárias. 

Assim como no exemplo citado, a rádio foi utilizada para dar voz a diversos grupos, 

suas reivindicações e lutas por direitos, acesso à terra entre outros. Na década de 1970, 

inspirados pelo ensaio de Paulo Freire sobre a comunicação, muitos movimentos começam 

a utilizar o rádio como um contra poder.   

As décadas de 70 e 80 foram, talvez, o período mais rico da comunicação 

ligada aos setores populares no Brasil e na América Latina. Tanto 

comunicadores quanto pesquisadores passaram a se interessar por outro 

modo de comunicar e de repensar o velho esquema com o qual se pensava 

a comunicação, em que o receptor ficava confinado à absoluta passividade 

(SILVA, 2008, 24). 

 

É nesse contexto que surgem as primeiras inspirações e experiências para a 

radiodifusão comunitária. A comunicação alternativa ganha forças e tem o papel de criticar 

a hegemonia dos meios de comunicação. O rádio tem papel fundamental nessa mudança, 

pois é por meio dele que as pessoas irão lutar para que suas demandas sejam ouvidas e 

valorizadas. “As rádios comunitárias são como a evolução do uso social da tecnologia do 

rádio no interior de segmentos da sociedade civil” (SILVA, 2008, p.94). 

O movimento de rádios comunitárias no Brasil também foi impulsionado por jovens 

do estado de São Paulo, especialmente estudantes de Eletrônica, que começaram a fazer 

rádio pelo prazer da atividade. “A ‘febre’ alastrou-se pela cidade [de São Paulo], dando 

origem ao ‘verão de 1982 de radiodifusão livre no Brasil. Comprovadamente, 43 emissoras 

foram ao ar.” (GHEDINI, 2009, p.53). Ao longo das décadas de 1980 e 1990 mais 

experiências foram se consolidando. Ghedini (2009) também lembra o caso da rádio da 

comunidade de Queimados, na Baixada Fluminense, em 1991. Para ele, as atividades dessa 

emissora são um marco para a militância da radiodifusão comunitária.  
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Seu aparecimento assinala o surgimento de uma nova geração de 

militantes do movimento de rádios comunitárias, conscientes da dimensão 

política da luta pela democratização da comunicação e, ao mesmo tempo, 

comprometidos com as lutas dos segmentos populares. (GHEDINI, 2009, 

p.56).  

As rádios comunitárias até então existentes operavam a margem da legalidade, 

conforme previa o Código Brasileiro de Telecomunicações. As pequenas emissoras ficavam 

passíveis de fechamento e, seus responsáveis, de criminalização, sustentadas pelo artigo 58 

da lei 4.117/1962 e pelo Código Penal. O responsável pela Rádio Favela, em Belo 

Horizonte, por exemplo, chegou a ser detido algumas vezes pelas transmissões irregulares, 

conforme relata o filme Uma Onda no Ar.  

Para essas experiências iniciais operarem na legalidade foi uma longa jornada. Um 

dos momentos de grande relevância é o I Encontro Nacional de Rádios e Televisões 

Comunitárias em São Paulo, em 1993. Tal encontro deu origem à Abraço (LEAL, 2008, p. 

217). Outro evento destacado por Ghedini (2009) foi o 1º Encontro Nacional de 

Radiodifusão Comunitária e Livre, em 1995, durante o Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC), no Rio de Janeiro. A partir de então, os diversos 

grupos começam a se articular de forma mais coesa e pressionam o Congresso Nacional e o 

Poder Executivo a legalizar a radiodifusão comunitária.  

 Em 1998, o Brasil reconheceu a existência de rádios comunitárias, antes 

denominadas simplesmente rádios piratas. A partir da Lei 9.612/98 foi possível a 

legalização de inúmeras rádios que já operavam no país com o intuito comunitário e 

educativo. Além disso, a promulgação da lei acabou por estimular a criação de novas 

emissoras com esse fim.   

Dezesseis anos depois de o Congresso Nacional Brasileiro aprovar a Lei 9.612, que 

institui a radiodifusão comunitária, as emissoras continuam enfrentando grandes desafios 

para seu funcionamento. Leal (2008, p. 221) sistematiza alguns desses desafios que estão 

relacionados à lei: comprometimento da democratização da comunicação; baixo limite para 

alcance da emissora (raio de um quilômetro); restrição à veiculação de publicidade e 

comprometimento do financiamento; atribuição de uma única frequência comunitária por 

localidade; faltam cláusulas que assegurem proteção às emissoras comunitárias. Além 

disso, a autora pontua que os processos de autorização no Ministério das Comunicações 

ainda não são claros.  

Leal (2008, p. 222) destaca que no ano de 2008 havia grande número de processos 

de Rádios Comunitárias reprimidos no Ministério das Comunicações: 2.438 em tramitação 
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e 6.529 arquivados. Em 2011, o Minicom começou a executar o Plano Nacional de 

Outorgas (PNO) cujo objetivo era acelerar o reconhecimento de rádios e TV’s comunitárias 

e educativas:  

A Mensagem Presidencial que abriu os trabalhos do Congresso Nacional 

em 2011 anunciou como meta para a radiodifusão comunitária a 

universalização do serviço. Esse objetivo serviu de norte para diversas 

ações da nova Coordenação-Geral de Radiodifusão Comunitária do 

Ministério das Comunicações. A primeira delas foi o lançamento do Plano 

Nacional de Outorgas 2011, contemplando 430 cidades onde ainda não 

havia emissoras outorgadas, nem processos de outorga em andamento em 

março de 2011. (BRASIL, 2013)10 

 

O Distrito Federal foi contemplado com a chamada 13 do PNO (2012/2013), o que 

resultou em um aumento de quatro das emissoras autorizadas na região. No Brasil, houve 

um acréscimo de 1754 emissoras, quando comparado com o levantamento feito por Leal 

(2008, p. 222).  

Se, por um lado, a massificação dessas outorgas traz a possibilidade de democratizar 

a comunicação no País de maneira mais ampla, por outro, coloca em cheque o cumprimento 

dos propósitos comunitários de envolvimento da população local, elevação da cultura, 

fortalecimento da diversidade e da pluralidade.  

A institucionalização de espaços de comunicação pública e de procedimentos que 

regulam seu funcionamento está pautada em regras e marcos legais que garantem, 

por um lado, um ordenamento legal para o acesso à exploração dos serviços de 

comunicação pela sociedade, mas, por outro, compromete a autonomia, 

espontaneidade de iniciativas populares que não se enquadram às convenções 

oficiais.  (LEAL, 2008, p. 385)  

Esta ponderação inspira a hipótese deste trabalho: como é a percepção das 

comunidades geográficas em que as Radcom estão inseridas? Para responder a esta 

pergunta, fez-se a seleção aleatória de uma emissora comunitária situada no Distrito 

Federal: Rádio Ativa FM, localizada em Samambaia Norte.  

Samambaia e a Rádio Ativa  

Brasília possui 31 Regiões Administrativas (RA’s). Samambaia é uma delas. Possui 

220,8 mil habitantes, segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio de 2013 

(PDAD)11. Cerca de 10% da população do DF reside nesta região administrativa.  

                                                 
10 Disponível em < http://www.mc.gov.br/plano-nacional-de-outorgas/316-temas/radiodifusao/planos-

nacionais-de-outorga/23936-pno-2012-2013-radiodifusao-comunitaria>. Acesso em: 02/07/2014. 
11 Disponível em < 

http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/Pesquisas%20Socioecon%C3%B4micas/PDAD/20

13/PDADSamambaia2013.pdf> Acesso em 02/07/2014.  

http://www.mc.gov.br/plano-nacional-de-outorgas/316-temas/radiodifusao/planos-nacionais-de-outorga/23936-pno-2012-2013-radiodifusao-comunitaria
http://www.mc.gov.br/plano-nacional-de-outorgas/316-temas/radiodifusao/planos-nacionais-de-outorga/23936-pno-2012-2013-radiodifusao-comunitaria
http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/Pesquisas%20Socioecon%C3%B4micas/PDAD/2013/PDADSamambaia2013.pdf
http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/Pesquisas%20Socioecon%C3%B4micas/PDAD/2013/PDADSamambaia2013.pdf
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Segundo o relatório da PDAD 2013, o surgimento de Samambaia foi vislumbrado 

pelo Plano Estrutural de Organização Territorial, de 1978, que previa a criação de novas 

áreas urbanas frente ao grande crescimento populacional de Brasília. Dez anos depois foram 

construídas cerca de 3,3 mil casas. Mas entre os anos de 1989 e 1992 foi que a cidade se 

consolidou:  

Foi ocupada por um grande contingente populacional oriundo de invasões, 

cortiços e inquilinos de fundo quintal, em consequência do grande fluxo 

migratório, à época. O Governo do Distrito Federal – GDF, abrigou esta 

população sob o “Sistema Concessão de Uso” em lotes ainda semi-

urbanizados. Samambaia foi criada em 25 de outubro de 1989 pela nº Lei 

49/89, que a definiu como RA XII.  O local escolhido para implantação da 

RA pertencia ao Núcleo Rural de Taguatinga, formado por um conjunto 

de chácaras, que começou a ser desapropriado, posteriormente, para 

permitir a sua expansão. O nome da RA originou-se da associação ao 

nome do córrego que corta a região, cuja nascente se encontra logo abaixo 

das quadras residenciais 127 e 327 onde foram encontradas, em 

abundância, a planta “samambaia”. (CODEPLAN, 2013, p. 16).  
 

 A cidade segue em crescimento. A pesquisa revelou um aumento de 4,6% da 

população em três anos, ao passo que a média do DF foi de um crescimento de 2,3% no 

mesmo período. Tal incremento pode ser apontado como resultado dos investimentos 

imobiliários, especialmente prédios, na cidade nos últimos anos. A cidade até meados do 

ano 2000 era quase totalmente formada por casas. Hoje, dos 61.480 domicílios, 10,5% são 

apartamentos.  

Cerca de 47% da população é de imigrantes, a maior parte da região Nordeste. Sobre 

a escolarização, a fatia mais significativa é a de pessoas que cursaram o ensino 

fundamental, contudo, sem completa-lo (32%). Menos de 6% da população possui nível 

superior ou pós-graduação. “Da população total de Samambaia, destaca-se o elevado 

percentual daqueles que não estudam, 70,49%. E entre aqueles que estudam (29,51%), 

expressiva maioria (22,71%), frequenta a escola pública” (CODEPLAN, 2013, p. 36). 

 A média de renda mensal familiar é de R$ 2.633,00. Quase metade da população 

que trabalha, 49,43%, tem remuneração entre 2 e 5 salários mínimos. Pouco mais de 6% da 

população economicamente ativa está desempregada.  

Na pesquisa da Codeplan, a maior parte da população declarou não frequentar 

espaços de produção e difusão cultural como cinema, museus, teatros e shows. Os hábitos 

de leitura também são baixos. 75,81% dos entrevistados declaram não ler nenhum livro por 

ano e 11,41% leem entre 1 e 2 livros. Quase 84% da população não pratica esporte e 

tampouco frequenta parques para a prática esportiva.  
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A Associação Comunitária de Radiodifusão de Samambaia é a detentora da licença 

definitiva de transmissão sonora na frequência comunitária em Samambaia Norte. A 

associação obteve o direito de transmissão em 2002 e, desde então, transmite a 

programação da Rádio Ativa FM. Além da transmissão em FM, pela frequência 98,1 (canal 

destinado às irradiações comunitárias no DF), a emissora veicula sua programação pela 

internet, por meio do site http://www.ativafmsamambaia.com.br/.  

A Ativa FM não é a única emissora comunitária autorizada em Samambaia. Há 

cerca de 6 km de distância da Ativa FM, está a sede da Associação de Radiodifusão e 

Jornalismo Comunitário Popular de Samambaia autorizada a fazer transmissões de caráter 

comunitário desde 2004.  

Além de ser a rádio comunitária mais antiga de Samambaia, a opção pela Rádio 

Ativa levou em consideração sua popularidade e facilidade de acesso à informações sobre a 

produção e escuta da rádio devido à presença da emissora na internet.  

A emissora possui apoios culturais e mantém em seu quadro uma equipe fixa na 

transmissão de conteúdo. Conta com colaboradores remunerados, entre eles, alguns 

formados em Jornalismo. Também conta com a participação de voluntários.  

 

Imediações da Ativa FM  

 

Segundo dados da PDAD 2013, 70,6% da população de Samambaia possui aparelho 

de som em casa. Cerca de 57% possui assinatura de algum pacote de internet. Esses dados 

indicam que a cidade é potencialmente ouvinte das emissoras. Com o intuito de 

compreender como se dá a relação entre comunidade e Ativa FM foram aplicados cem 

questionários entre os dias 15 e 16 de abril para moradores da região.  

Para a delimitação da área levou-se em consideração o raio de um quilômetro, 

referenciado pelo decreto do Ministério das Comunicações número 2.615 de 1998. Para o 

recorte da população que seria abordada para a pesquisa foi utilizada essa distância, medida 

a partir do ponto da sede da rádio em Samambaia Norte, QN 204, cuja Latitude/Longitude é 

(-15.867624604513892, -48.083831749999945), até a QN 406, sua Latitude/Longitude é (-

15.865840167307221, -48.08270536674114). Tal distância equivale ao raio de alcance em 

linha reta. 

Os transeuntes foram abordados para a pesquisa e questionados sobre o 

consentimento de participação. Foram considerados aqueles que residiam na área de 

http://www.ativafmsamambaia.com.br/
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alcance da emissora comunitária. Aos que consentiram responder o questionário foram 

feitas dez questões, entre elas sexo e idade. As demais perguntas visaram medir o 

conhecimento dos entrevistados sobre rádio comunitária, verificar o hábito de escutar a 

Radcom e a eventual participação.  

A maior parte dos entrevistados era do sexo masculino, 59%. A maior concentração 

de respostas foi de pessoas cuja idade está entre 26 e 35 anos. Feitas essas apurações, 

seguiu-se para as perguntas que mais interessavam a pesquisa. A primeira dela se referia se 

a pessoa sabia o que era uma rádio comunitária. O resultado é apresentado no gráfico 

abaixo: 

Gráfico 1 – Sabe o que é. 

          
Fonte: Questionários aplicados 

 

A pergunta seguinte era se a pessoa conhecia a Rádio Ativa FM. O índice negativo 

reduziu dos 15% para 8%, conforme sistematizado no gráfico. A redução, mesmo que 

pequena, pode indicar uma fragilidade na linguagem comunitária da programação da rádio. 

Este artigo, contudo, não pretende se aprofundar na análise da programação da emissora 

comunitária. Questão que poderá ser abordada em trabalhos posteriores.  

Gráfico 2 – Conhece a Rádio Ativa FM 

 

Fonte: Questionários aplicados 
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Conhecer, contudo, não indica automaticamente que o pesquisado seja ouvinte da 

emissora. O que resultou na pergunta seguinte sobre os hábitos de escuta. Apenas as 

pessoas que disseram não conhecer afirmaram também não ouvir. A maior parte dos 

entrevistados disseram escutar a rádio de vez em quando, sem frequência definida:  

 

Gráfico 3 – ouve a rádio, com que frequência? 

  
Fonte: Questionários aplicados 

 

 As duas perguntas seguintes tinham o intuito de sondar a opinião dos respondentes 

sobre a programação: a primeira pergunta fez referência à programação geral, a segunda 

sobre a existência de algum programa de preferência. 

 

 Gráfico 4 – A programação é boa?  Gráfico 5 – Tem programa predileto
    

    
Fonte: Questionários aplicados 

 

A pergunta seguinte teve o objetivo de sistematizar como a população percebe a 

programação. Segundo a Lei 9612/1998 a emissora comunitária não deve fazer proselitismo 
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político ou religioso. Ao contrário, deve ser instrumento para fortalecer laços comunitários, 

promover a cultura e estimular práticas construtivas. A programação deve contemplar a 

pluralidade local.  

Frente a essas perspectivas e os dados da cidade já apresentados neste artigo, a rádio 

comunitária pode cumprir uma função importante de informar sobre assuntos locais e 

entreter, uma vez que a população, de maneira majoritária, não tem o hábito de recorrer a 

produções culturais. O julgamento dos entrevistados sobre a programação se deu da 

seguinte forma: 

Gráfico 6 – Distribuição da programação  

  
Fonte: Questionários aplicados 

 

Feita a sondagem sobre a programação, questionou-se os entrevistados sobre a 

importância da emissora para a comunidade. O índice manteve igual ao dos declarantes que 

declararam conhecer e ouvir a emissora: 92% acredita ser importante para a comunidade. A 

pergunta seguinte, sobre a participação, uma das premissas para a consolidação da atividade 

comunitária, a ampla maioria, 93%, respondeu não participar e não conhecer ninguém que o 

faça. O gráfico, portanto, apresenta uma inversão se comparado àqueles citados no início 

deste parágrafo: 

Gráfico 7 – participação  

  
Fonte: Questionários aplicados 

Empresariais 
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Perguntou-se ainda se haveria algum apadrinhamento (seja político, religioso ou 

empresarial) na emissora, o que poderia influenciar na composição plural da programação 

da emissora. A maioria dos entrevistados disse desconhecer tais questões, 95%. A parcela 

que disse ter conhecimento de eventuais apadrinhamentos foi pequena, apenas 5%. 

Contudo, revela-se um índice alto quando comparado com os 7% que declararam participar 

ou conhecer alguém que participe da emissora.  

 

Considerações finais 

Este artigo se propôs a fazer um breve panorama sobre a percepção da população 

atendida por uma rádio comunitária sobre o canal. Para isso, trouxe dados sobre a 

radiodifusão comunitária no país contextualizando-os historicamente.  

A comunidade, base para a comunicação, ultrapassa a noção de sociedade e busca 

uma superação do indivíduo. É um espaço físico ou simbólico que une pessoas por seus 

laços: étnicos, culturais, geográficos, profissionais, entre outros. Ao definir a comunicação 

comunitária sonora por meio da radiodifusão, o legislador brasileiro optou pelo laço 

geográfico.  

Assim, escolheu-se uma emissora comunitária com a transmissão na cidade de 

Samambaia, uma das 31 regiões administrativas da capital do País, Brasília. Samambaia é 

uma cidade com 25 anos, que tem uma população majoritariamente de imigrantes com 

baixa escolaridade e renda limitada. Pela falta de opções de lazer e cultura da cidade, a 

rádio comunitária pode ser um instrumento importante de reivindicação por melhores 

condições de vida. Além de um instrumento para a difusão da cultura local, amplamente 

diversificada.  

Os dados coletados nesta pesquisa revelam que a comunicação comunitária 

desenvolvida pela rádio Ativa FM possui espaço para aprimoramentos para constituir-se 

como espaço democrático e plural, abrangendo mais pessoas da comunidade e dando voz à 

suas reivindicações, vivências e culturas. Frente à amostra nota-se que participação da 

população na emissora ainda é pequena e, apesar de a maioria dos entrevistados julgar que 

se trata de um canal importante para a comunidade, de maneira geral, as respostas não 

evidenciam uma compreensão da dimensão política da comunicação comunitária.  

Unindo essa percepção à uma escuta despretensiosa da programação da rádio e a um 

passeio pelo site da emissora, pode-se inferir que a programação da Rádio Ativa FM segue 

os padrões de emissoras comerciais, já consolidados no universo da radiodifusão no Brasil. 
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Esse modelo privilegia a busca por uma ampla audiência. Tal questão contudo, não foi o 

objeto de estudo deste artigo e deixa espaço para pesquisas futuras nesta área que ainda 

possui grandes espaços para avanço no que diz respeito a práticas democráticas de 

comunicação.  
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