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RESUMO  

 

Tendo em vista que as pessoas possuem liberdade de expressão concedida à 
Comunicação Social, o tema abordado em nossa pesquisa será às Rádios 
Comunitárias. Que possuem como característica principal a frequência FM e a baixa 
potência, com cobertura restrita a uma área de 1km a contar da antena 
transmissora. Desta forma, são veículos de informação para as comunidades 
pequenas. Nas décadas de 70 e 80, as primeiras difusões radiofônicas aconteceram 
no Brasil, surgiram em regiões economicamente inferiores e longe de grandes 
centros urbanos. Os conteúdos programados a irem ao ar em uma rádio deste porte, 
são diferenciados das mídias com intuito de massificar as pessoas, tendo foco as 
particularidades de públicos específicos. A pesquisa será realizada através de 
estudo de caso, onde iremos entrar em contato com comunicadores dessa rádio, 
entrevistando e captando informações desde a abertura aos seus dias atuais das 
mesmas. A análise será voltada ao Paraná, mais especificamente na região de 
Quatro Pontes. Para a realização deste, a Teoria “O meio é a mensagem” de 
Marshall McLuhan, será de extrema importância para compreender a função das 
rádios e explicar os fenômenos dos Meios de Comunicação em Massa e sua relação 
com a sociedade.  
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INTRODUÇÃO  

 

De acordo com o Artigo 220 da Constituição Federal do Brasil de 1988, todas as 

pessoas possuem direitos garantidos à Liberdade de Expressão concedida à 

comunicação social, garantindo o direito à informação e expressão.  

Desta forma, nossa pesquisa em comunicação será voltada para a área das 

rádios comunitárias no Brasil, onde iremos explicar o início, o funcionamento, quais 

são os princípios e como elas estão inseridas hoje, no meio da comunicação.  

As rádios se caracterizam como fundações e associações sem fins lucrativos, 

com a frequência FM e de baixa potência, com cobertura restrita a uma área de 1km 

a contar da antena transmissora.  As emissoras comunitárias devem possuir uma 

programação pluralista, sem censura, contendo assim, as expressões de todos os 

moradores da região atendida pelas mesmas. 

 O serviço de radiodifusão comunitária ocorreu, segundo o ministério das 

comunicações através da Lei 9.612 de 1998, do decreto 2.615 daquele ano. Desde 

sua criação se pode notar que os partidos políticos e as instituições religiosas podem 

participar da parcela de risco de utilização das mesmas, privatizando informações 

pela forma partidária, religiosa e ideológica. Mesmo não sendo esse seu papel 

inicial. “Em 2002, cerca de 30% de todas as rádios comerciais no Brasil eram 

propriedades privadas de políticos partidários” (SILVA, 2010).  Mas esse número 

pode ser bem maior, atualmente (2016). 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

No Brasil, as primeiras difusões se iniciaram nas décadas de 70 e 80, sendo 

pioneiras as rádios Paranóica e Sorocaba, uma de ES (Espírito Santo) e outra de SP 

(São Paulo). As rádios comunitárias no Brasil surgiram em regiões economicamente 

inferiores, ou distantes de centros grandes. São emissoras caracterizadas como 

rádios das comunidades, e eram elas que conseguiam os recursos necessários, 

como por exemplo, os equipamentos para a montagem das mesmas, mesmo que 

em baixa potência. 



 

 
 

 
 

Segundo Costa (2011) a regulamentação ocorreu mais por interesse do que 

por preocupação da comunicação social:  

 

[...] visto os limites impostos às rádios comunitárias, que ficaram proibidas de fazer 
anúncios publicitários, operar somente na frequência 104,9 megahertz, não ter mais 
que 25 watts de potência, antena não superior a trinta metros de altura e ter seu 
alcance de transmissão de, no máximo, um quilometro de extensão a partir do ponto 
de transmissão. A lei retirou muitas emissoras da irregularidade, mas limitou suas 
atividades. 

 
Mesmo limitando, as pequenas emissoras encontraram uma grande 

oportunidade de pôr em prática sua tarefa democrática. O conteúdo colocado ao ar 

por uma rádio comunitária é diferente das mídias comerciais, com objetivo de 

massificar um grande número de pessoas, as comunitárias têm um foco as 

particularidades de um público específico, voltadas a comunidade local de forma 

com que as pessoas não se envolvam com tanta facilidade ás notícias nacionais e 

mundiais, assim podemos afirmar que existe uma grande relevância dessa forma de 

comunicação no dia a dia dos ouvintes. 

Os locutores e programadores são pessoas da própria região onde se 

construíam as emissoras, mas muitos não se consideram locutores, e sim, 

comunicadores já que está é uma das maiores funções de uma rádio neste formato, 

comunicar. 

Outro estudo relacionado com essas emissoras é o envolvimento religioso, já 

que algumas rádios são fundadas em sua maioria por igrejas católicas, mas vale 

lembrar que a programação é voltada a vários segmentos religiosos que envolvem o 

município. 

Os objetivos da pesquisa relacionam-se em analisar os aspectos da rádio 

comunitária, comparando o surgimento da mesma até os dias atuais, construindo 

uma nova visão das programações e propondo uma análise voltado ao município de 

Quatro Pontes – PR.  

Iremos utilizar a Teoria de Marshall McLuhan, que explica sobre a expressão 

O meio é a mensagem, onde ele quis analisar e explicar os fenômenos dos Meios de 

Comunicação em Massa e sua relação com a sociedade. 

Atualmente, o avanço tecnológico altera a forma que interagimos e também 

como modifica os espaços na sociedade em que estamos inseridos. Mas o meio se 

mantem imudável: 



 

 
 

 
 

Numa cultura como a nossa, há muito acostumada a dividir e estilhaçar todas as 
coisas como meio de controlá-las, não deixa, às vezes, de ser um tanto chocante 
lembrar que, para efeitos práticos e operacionais, o meio é a mensagem. Isto 
apenas significa que as conseqüências sociais e pessoais de qualquer meio — ou 
seja, de qualquer uma das extensões de nós mesmos — constituem o resultado do 
novo estalão introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia ou extensão de 
nos mesmos. (MCLUHAN; 1972; p. 21) 

 

Segundo ele, o avanço tecnológico possibilita uma rápida interação com 

atores sociais, com os meios que antes eram vinculados apenas às empresas de 

comunicação, assim, pretendemos associar o avanço dos mesmos com as rádios 

comunitárias. 

 Analisando a teoria citada à cima, iremos utilizar um Artigo de Rafael de 

Jesus e Roscéli Kochhann - Rádio e Tecnologia: A influência do meio proposto por 

McLuhan e os reflexos no jornalismo radiofônico.  A saga das rádios comunitárias no 

Brasil - Luiz Dioclético. Situação das rádios comunitárias no Brasil - Movimento 

nacional de rádios comunitárias. Rádio Tropical FM - Diego Francener.  

 Gomes e Kochaann (2014), atualmente com o desenvolvimento tecnológico 

abrangem novas formas de consumo na mídia. Neste período foi aceito novas 

formas de acesso á rede mundial de computadores, onde cresceram e se 

popularizaram. Desse modo, com o rápido avanço e a variedade de ferramentas, 

proporcionaram o acesso as redes que auxiliaram no surgimento das mídias 

locativas. Essas mídias são dispositivos que podem ser com, ou sem fio, exercido 

para emissão e recebimento de informações em lugares diferentes. 

A internet possibilitou o contexto local de uma emissora, agora ela atinge uma 

visão global. Assim, vemos o surgimento das emissoras que estão surgindo na web 

concorrendo com rádios de Palylist, fazendo com que as empresas ampliem 

possibilidades, oferecendo uma participação com os ouvintes. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES  

 

Levando em consideração que o conteúdo está sendo analisado, não 

alcançamos resultados concretos sobre o tema, já que o mesmo será observado de 

forma mais complexa através de um questionário realizado com conhecedores do 

assunto, este será realizado na cidade de Quatro Pontes – PR.  



 

 
 

 
 

O trabalho parte de discussões relevantes ao domínio social que acontece nas 

rádios, tanto relação à religião, política e participação de pessoas influentes nas 

mesmas, tornando- a por vezes manipulada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da abordagem do tema, caracterizado no campo das ciências humanas 

e sociais, vale ressaltar a importância do mesmo, e sua mudança diária no âmbito 

social. 

Para muitas pessoas a rádio comunitária é um dos únicos meios de receber 

informações sobre a sociedade, logo porque as rádios comunitárias se encontram 

em cidades pequenas. É importante relembrar que as rádios comunitárias então a 

cada dia desaparecendo, mas temos consciência que elas devem continuar 

operando para levar informações para as pessoas nas comunidades em geral. 
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