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Resumo: O presente artigo discute o funcionamento das rádios comunitárias 

brasileiras e suas relações com o Estado a partir da problemática do espaço. 

Se para alguns setores da sociedade ainda há muitas controvérsias quanto a 

definição do que seria uma rádio comunitária, o Estado é categórico ao 

enquadrá-la legalmente a partir da limitação espacial de sua atuação. Ao 

longo do texto, discutem-se as restrições legais relacionadas à limitação 

espacial as quais as emissoras comunitárias brasileiras estão sujeitas. Tais 

restrições inviabilizam o funcionamento de muitas dessas rádios e se mostram 

anacrônicas frente às possibilidades inauguradas pelas novas tecnologias de 

informação e comunicação. Mesmo com os impedimentos legais, as rádios 

comunitárias têm encontrado na Internet uma forma promissora de, ao 

mesmo tempo, ressoar globalmente suas demandas locais e interconectá-las 

com outras emissoras a fim de se fortalecerem enquanto atores coletivos e 

ampliarem suas ações.  
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Introdução 

 

Mesmo que alguns setores da sociedade procurem deslegitimar qualitativamente sua 

importância, há um peso quantitativo nas rádios comunitárias brasileiras que não pode ser 

desconsiderado. Segundo dados da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias 

(ABRAÇO), estimam-se que sejam mais de 15.000 emissoras comunitárias operando em 

todas as regiões do Brasil, com ou sem licença (BREVE, 2006). Mesmo levando em conta 

somente as rádios comunitárias com outorga, o número chega a 4.020
3
, de acordo com os 

dados oficiais recentes do Ministério das Comunicações. Isso coloca as rádios comunitárias 

outorgadas à frente até mesmo das rádios comerciais que operam em freqüência modulada, 

cujo total gira em torno de 2.600 emissoras (OLIVEIRA & BATISTA, 2007). A alta 

incidência desse tipo de meio de comunicação em nosso país por si só já nos dá pista da 
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importância de nos debruçarmos criticamente sobre tal fenômeno, no intuito de buscar 

subsídios para um melhor entendimento da realidade social brasileira.  

Os perfis dessas emissoras são variados e muita energia se gasta em discussões 

intermináveis sobre o que é ou não uma rádio comunitária. Há dissidências até mesmo 

dentro de seu movimento político, que majoritariamente rechaça emissoras com 

determinados aspectos mais particularistas, como aquelas com perfil religioso. A alta 

ocorrência de loteamento político-partidário dessas emissoras também é alvo de debate 

constante. Segundo um levantamento do Instituo Projor, ligado ao site Observatório da 

Imprensa, 50,2% das concessões outorgadas no período de 1999 a 2004 pertencem a 

entidades controladas por políticos (FRANCO, 2007), o que leva a um questionamento 

sobre a legitimidade de muitas dessas emissoras. Em tempo, é importante ressaltar que o 

próprio esquema de concessão de outorgas previsto na Lei 9.612/98, que regulamenta a 

radiodifusão comunitária no Brasil, favorece esse apadrinhamento político-partidário. De 

acordo com uma pesquisa realizada por Cristiano Aguiar Lopes, os processos apadrinhados 

têm 4,41 vezes mais chances de receberem a outorga que os demais. “Há uma lista de 

exigências determinadas por lei e, para cumprir essas exigências, um padrinho político é 

essencial (...) As entidades que tentam sanar todos os problemas das associações e 

fundações comunitárias que não têm apoio de políticos não sabem como se dá o processo 

tão bem quanto os deputados, que contam com a assessoria de seus gabinetes que 

trabalham, muitas vezes, como despachantes desses processos, sanando documentação 

pendente e até apresentando essa documentação ao ministério. É uma luta desigual.” 

(GASPAR, 2005) 

  No meio acadêmico as controvérsias não são menores. Em muitas das pesquisas 

que a academia empreende acerca dos veículos tidos como comunitários encontramos uma 

preocupação recorrente quanto à “autenticidade” do objeto de estudo analisado.
4
 Cabe dizer 

que grande parte dos pesquisadores que se propõem a refletir sobre comunicação 

comunitária é motivada por uma inquietação expressa quanto à situação de desequilíbrio de 

forças no cenário midiático. Dessa forma, alguns deles, ávidos por uma espécie de tábua de 

salvação midiática, passam a de tratar a mídia comunitária a partir de um modelo 
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idealizado. E tal arquétipo costuma contar com a aferição de determinados critérios: se o 

veículo a ser analisado divulga assuntos concernentes ao interesse da comunidade; se a 

participação de integrantes da comunidade em todas as fases do processo comunicacional 

está garantida; se não tem finalidades lucrativas; se a gestão do veículo é coletiva; se 

promove o fortalecimento do exercício da cidadania; se há autonomia em relação a grupos 

de interesse, sejam eles políticos, religiosos, empresariais etc; entre outras. O resultado 

desse tipo de linha de análise é quase sempre binário: ou o veículo em questão se apresenta 

como um genuíno exemplar de mídia comunitária ou deve ser banido ou condenado por 

representar sua apropriação abjeta. Caso o meio de comunicação não “passe” imune por 

todos os critérios de avaliação e lhe falte uma ou mais características, inicia-se um processo 

de desconfiança quanto à legitimidade do veículo e sua pena será ou a exclusão conceitual 

de um hipotético seleto grupo de mídias comunitárias autênticas ou sua aceitação, no 

melhor dos casos, com ressalvas. 

Mas se na sociedade as opiniões se dividem sobre a definição do que seria uma 

rádio comunitária, para o Estado não há dúvidas: rádio comunitária é aquela emissora cuja 

operação se dá num espaço restrito, muito bem delimitado. Apesar de legislar longamente 

sobre motivações ideológicas, programação, modos de funcionamento, formas de 

financiamento etc, a definição primeira fornecida pela página do Ministério das 

Comunicações não titubeia: “rádio comunitária é um tipo especial de emissora de rádio 

FM, de alcance limitado a, no máximo, um quilômetro a partir de sua antena 

transmissora”
5
. Da mesma forma, a lei de radiodifusão comunitária brasileira, logo em seu 

primeiro artigo, apressa-se em restringir o funcionamento da emissora comunitária “ao 

atendimento de determinada comunidade de um bairro e/ou vila”.  

Quando, a partir dos anos 80 e 90, o número e a importância política das rádios 

comunitárias já não podiam mais ser ignorados, fez-se necessária uma articulação de 

poderes no sentido de encontrar uma estratégia que, de uma só vez, cedesse à pressão desse 

crescimento, ao mesmo tempo em que o reprimisse. Se foi através do seu corpo legislativo 

que o Estado pôde enquadrar e controlar as rádios comunitárias, a questão espacial talvez 

tenha sido seu leitmotiv.   
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Uma lei que territorializa 

 

 A restrição quanto à área de abrangência foi e ainda é uma das limitações impostas 

pela lei 9.612/98 mais questionadas pelo movimento de rádios comunitárias. Na época da 

discussão do Projeto de Lei 1.532/96 que deu origem à Lei 9.612/98, uma das propostas era 

de que a rádio comunitária cobrisse um raio de, no máximo, mil metros. Após intensos 

debates, o Congresso Nacional rejeitou essa possibilidade por “razões técnicas, políticas [e] 

sociais”.
6
  A introdução dessa restrição foi feita posteriormente através de Decreto. Com 

essa atitude, o Poder Executivo assumiu um papel que não lhe cabe de elaborar leis e 

desprezou decisões do Poder Legislativo. A emenda era uma antiga proposta da Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) e foi introduzida sob o comando do 

então Ministro das Comunicações, Sérgio Motta. Além de versar sobre o alcance de um 

quilômetro de raio, a lei de radiodifusão comunitária reforça a restrição quanto à área de 

abrangência ao estipular 25 watts máximo de potência
7
 e “altura do sistema irradiante não 

superior a trinta metros.” 

 Com essas restrições, as rádios comunitárias se vêem legalmente limitadas em sua 

abrangência de ação e muitas vezes até mesmo impedidas de realizar qualquer atividade 

coerente com a realidade espacial da região que atende. É inviável que comunidades 

carentes de grande extensão, como as metropolitanas, sejam atendidas por uma rádio 

comunitária cujo alcance esteja limitado ao raio de um quilômetro. Se pensarmos em 

comunidades indígenas amazônicas, em que muitas habitações distam quilômetros entre si, 

essa limitação inviabiliza de início o funcionamento de uma emissora comunitária no 

local.
8
 Além desses, em muitos outros casos, a restrição espacial da lei 9.612/98 torna 

inócua a utilização do serviço de radiodifusão comunitária dentro das fronteiras legais e 

explica o fato de que diversas emissoras comunitárias extrapolem tais limites. 

 Indo mais além, podemos refletir que ao vincular o funcionamento da rádio 

comunitária a um raio de abrangência e ao “atendimento de determinada comunidade de 
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um bairro e/ou vila”, a lei de radiodifusão comunitária territorializa o advento desses 

veículos e chega mesmo prevenir que outras motivações, que não o vínculo territorial, 

animem o aparecimento das rádios comunitárias. Num esforço propositivo, seria o caso de 

imaginarmos o florescimento de meios comunitários cuja comunidade se estabelecesse 

exclusivamente por afinidade política e/ou ideológica, como rádios animadas pelos 

movimentos de jovens, das mulheres, dos negros, dos trabalhadores, das minorias sexuais, 

dos ecologistas, dos pacifistas etc. Tais conjugações de forças não poderiam ser 

caracterizadas como comunitárias? Sem dúvida, o termo comunidade carrega uma 

complexidade cuja discussão ultrapassa o escopo desse trabalho
9
, mas talvez caiba suscitar 

alguns breves questionamentos.  

Inicialmente, é preciso ficar claro que comunidade “não pode ser confundida com 

bairro, cidade ou segmentos étnicos, religiosos, de gênero, acadêmicos etc”, pois “ela 

pressupõe a existência de elos mais profundos e não meros aglomerados humanos” 

(PERUZZO, 2003, p.6).  Nem se deve confundir comunidade com o purismo da 

“concepção mais perfeita de convivência entre indivíduos”, onde as ligações seriam “fortes 

e harmoniosas, em oposição à sociedade, vista como simples associação destinada a suprir 

necessidades pessoais” (PAIVA, 1998, p.122).  Apesar de apresentarem interesses comuns, 

os membros de uma comunidade estão sim em conflito e negociação contínuas, entre si e 

com os outros níveis sociais. A idéia de comunidade só pode ser apreendida em sua relação 

dialética com a sociedade, não em oposição a ela. É importante então afastarmos a imagem 

de comunidade como um gueto fechado, imune ao contato externo.   

Peruzzo (2003, p.6) nos oferece elementos norteadores ao afirmar que “existe 

comunidade dentro do espaço local quando alguns dos segmentos sociais ali existentes 

apresentarem graus e formas de organização típicas de comunidade, como por exemplo, 

fortes laços de cooperação entre os indivíduos, sentimento de pertença, interação, 

participação ativa dos membros e a conjugação de interesses comuns. (grifo meu).” Mas 

podemos ir além, questionando até mesmo o “pressuposto de que os indivíduos devam 

estar no mesmo território, partilhando o mesmo espaço físico” para conformarem uma 

comunidade (PAIVA, 1998, p.56). Temos assistido ao declínio da importância da 
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identificação territorial que passa a ceder lugar a identificações “pautadas por outros 

referentes como ideologia, classe social etc” (PAIVA, 1998, p. 76) e consolidadas através 

de interesses comuns que independem (ou dependem cada vez menos) da proximidade 

física. É claro que é no nível local, no território que ainda travamos grande parte de nossas 

lutas simbólicas cotidianas, por isso não há porque relegar a questão local a um 

anacronismo. Mas não podemos deixar de levar em consideração que as novas tecnologias 

de informação e comunicação permitem hoje níveis inéditos de interação social, 

possibilitando que atores, mesmo que separados territorialmente, interatuem de forma 

contínua e reconheçam-se mutuamente em suas demandas políticas e sociais. Isso nos 

obriga a debruçar teoricamente sobre outras formas possíveis de comunidade, não somente 

vinculadas ao território. Como afirma Paiva (1998, p.187), “hoje se pode conceber uma 

ampliação do conceito [que atrelava comunidade ao espaço territorial], principalmente a 

partir da comunicação em rede”. E, afinal, como afiança Peruzzo (2003, p.10), “mais do 

que uma questão de (...) alcance, o que faz mais sentido na compreensão da comunicação 

comunitária no Brasil e na América Latina é a confluência de propósitos e o tipo de ação 

concreta que é desenvolvida em diferentes partes, mas que se encontram no objetivo 

estratégico do desenvolvimento social (grifo meu).” Essa perspectiva inclusiva me parece 

importante na medida em que admite uma ampliação do conceito de comunidade. Ao dar 

conta de atuais formas de vinculação comunitária, tal compreensão pode ser útil para o 

entendimento dos novos mecanismos utilizados pelas rádios comunitárias. Na contramão 

dessas possibilidades, permanece rígida uma lei que proíbe e inibe – ousamos dizer, na 

própria origem do pensamento – criativas configurações e novas atuações por parte das 

rádios comunitárias que extrapolem limites territoriais.    

 

Espaço como produção 

 

 David Harvey explica que a produção de escalas espaciais é o resultado sistêmico de 

“mudanças tecnológicas, formas de organização dos seres humanos e das lutas políticas”. 

Apesar de intuirmos “de imediato no mundo de hoje que o caráter das coisas se afigura 

distintos quando analisados nas escalas global, continental, nacional, regional, local ou do 

lar/pessoal (...), essa decomposição intuitiva é imprópria, pois dá a impressão de que as 
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escalas são imutáveis ou mesmo totalmente naturais” (2004, p.108). Daqui é importante 

inferirmos que uma divisão em escalas espaciais é, antes de mais nada, um produto do 

homem em suas interações sociais. Esta também é a posição de Lefebvre, ao entender o 

espaço como “efeitos das ações das sociedades”, ao “escapar de qualquer confusão ao não 

considerar espaço (social) e tempo (social) como ocorrências da „natureza‟, modificados em 

algum grau, nem como simples fatos da „cultura‟ – mas como „produtos‟” (LEFEBVRE, 

2003, p. 207). Se, como afirma Harvey, não devemos confiar nessa decomposição intuitiva 

do espaço, podemos inferir então que a criação de esferas “locais”, “comunitárias”, assim 

como “regionais”, “globais” etc é resultado de lutas realizadas na arena social de sentidos, 

em sua inevitável composição desigual de forças quanto aos locais de fala. Cabe aqui 

suscitar uma certa arbitrariedade no estabelecimento dessas esferas, mas também a 

possibilidade de esgarçamento de seus sentidos. 

 Essa perspectiva pode nos ajudar a problematizar o caso das rádios comunitárias e 

desnaturalizar certos preceitos de funcionamento estabelecidos. Porque antes da 

promulgação da lei, não havia qualquer elemento normativo que vigesse sobre rádios 

comunitárias: elas agiam ao sabor do desejo e da necessidade daqueles que a idealizavam. 

Na verdade, todas eram consideradas, a priori, rádios livres ou rádios de baixa potência. 

Em contraposição às rádios comerciais, essas emissoras se caracterizavam por motivações 

outras que não a obtenção de lucro com o veículo rádio. Não havia qualquer prescrição 

quanto à área de abrangência, conteúdo, equipe etc. Não se trata aqui de questionar a 

necessidade de uma regulação – mínima? – que distribua e balize o uso de um recurso que é 

limitado, no caso, o espectro eletromagnético
10

. Mas da forma como foi feita e sob quais 

condições
11

, a especificação da abrangência espacial da lei de radiodifusão comunitária no 

Brasil – impondo a restrição de ação ao âmbito “local” – apenas se preocupou em restringir 

qualquer crescimento de uma rádio comunitária de forma a não comprometer a audiência 

das emissoras comerciais. Não se levou em conta qualquer finalidade política ou social 
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mais ampla que, para ser efetiva, precisasse extrapolar um raio de ação inicialmente 

delimitado. Como afirma Harvey, a “territorialização é em última análise resultado de lutas 

políticas e decisões políticas” (HARVEY, 2004, p.108-109). A territorialização arbitrária 

da ação das rádios comunitárias não foi a cristalização na lei de uma característica 

intrínseca a essas emissoras: antes, foi uma imposição vertical do Estado de forma a limitar 

seu crescimento e assegurar os interesses das emissoras comerciais. 

Há uma outra restrição legal que demonstra essa preocupação estatal em 

territorializar a ação e impedir qualquer expansão mais libertária das rádios comunitária: a 

legislação brasileira de radiodifusão comunitária impede a formação de redes. Como 

explica o site do Ministério das Comunicações, “é proibido a uma rádio comunitária 

utilizar a programação de qualquer outra emissora simultaneamente, a não ser quando 

houver expressa determinação do Governo Federal”. As rádios comunitárias somente 

podem formar o que é também denominado “cadeia de rádios” em casos de calamidade 

pública ou situações específicas, sempre com autorização expressa do Estado. Ao impedir 

que essas emissoras empreguem um artifício tecnológico amplamente utilizado pelas 

rádios comerciais, sem qualquer justificativa clara, a Lei 9.612/98 evidencia os propósitos 

de sua criação: antes restringir que viabilizar o serviço de radiodifusão comunitária no 

Brasil. Retomando àquele esforço propositivo, essa limitação impede que, por exemplo, se 

estabeleçam redes entre emissoras com motivações ideológicas comuns: se as rádios 

comunitárias brasileiras de diferentes partes do país dedicadas à questão racial – e elas são 

muitas – quisessem, por hipótese, realizar uma mobilização nacional no dia da consciência 

negra com conteúdos radiofônicos simultâneos, elas estariam proibidas de fazê-lo.   

 

Na contramão do momento 

 

 Frente às inúmeras possibilidades de conexão e interação inauguradas pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação, esses impedimentos legais no funcionamento 

das rádios comunitárias se mostram anacrônicos. Apesar de, como dito mais acima, 

entender a criação de escalas espaciais como um produto social, Harvey pondera que “as 

escalas em que a atividade humana pode ser orquestrada é algo que depende pesadamente, 

(...) das inovações tecnológicas (...) bem como de várias condições político-econômicas 
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mutáveis (...) [e] está claro que as escalas hierárquicas em que as atividades humanas estão 

sendo atualmente organizadas diferem das de, por exemplo, trinta anos atrás. 

„Globalização‟ designa em parte um importante aspecto dessa mudança” (HARVEY, 2004, 

p. 109-110). A questão toda está em orquestrar e fazer dialogar as diferentes escalas – 

“global, continental, nacional, regional, local ou do lar/pessoal” em favor dos movimentos 

de emancipação do homem: “é preciso encontrar formas de ligar o microespaço do corpo ao 

macroespaço daquilo que hoje recebe o nome de „globalização‟” (HARVEY, 2004, p.74). 

 O autor apresenta o emblemático caso do movimento zapatista, no México, como 

exemplo em que “diferentes atores e agentes operam (por vezes habilidosamente) em 

diferentes escalas”: “foi justamente a capacidade dos zapatistas de transformar o que é na 

verdade uma luta local que envolve questões particulares (algumas das quais difíceis de 

avaliar a partir de fora) numa escala completamente distinta, tanto analítica como 

politicamente, que tornou a rebelião tão visível e tão interessante em termos políticos” 

(HARVEY, 2004, p. 114). Mesmo falando a partir de uma outra problemática, sobre a 

chamada contra-cultura, Lechner e Boli também citam o caso zapatista como um exemplo 

em que os “esforços locais (...) ressoaram globalmente. Como um grupo indígena 

reivindicando o direito de manter sua cultura e seu habitat, [o movimento zapatista] atraiu 

suporte de muitos outros grupos que enfrentam situação similar. Ao veicular suas 

mensagens via Internet, se transformou num nó de uma rede de grupos de defesa da 

cidadania ao redor do mundo. Deliberadamente ligando sua causa a rumos globais, agindo 

localmente e pensando globalmente, [o movimento zapatista] se constituiu como uma 

forma de „globalização dos povos‟” (LECHNER e BOLI, 2005, p. 155-156). 

 Se por um lado, a chamada “globalização” – e, com ela, as novas tecnologias de 

informação e comunicação – favorece enormemente a axiomática capitalista, acelerando 

seus processos de concentração de riquezas, exclusão social e desigualdade econômica, por 

outro lado, inevitavelmente produz “todo tipo de resultado não pretendido” (HARVEY, 

2004, p. 114). A admirável ressonância do levante zapatista não seria possível se o grupo 

revolucionário mexicano não tivesse usado para seus fins políticos a mesma tecnologia que 

também auxilia enormemente a flexibilização dos fluxos do capital especulativo no mundo 

contemporâneo. Nesse sentido, Harvey é categórico: “as contradições e os paradoxos da 

globalização oferecem oportunidades de uma prática progressista alternativa. A 



 10 

globalização contemporânea enseja um conjunto especial e sem precedentes de condições 

para uma mudança radical (...) o estabelecimento adequado de condições numa dada escala 

– no caso, a consideração conjunta do global e do local – é visto aqui como condição 

necessária (embora não suficiente) de criação de alternativas políticas e econômicas em 

outra” (2004, p. 117-118).  

 

Um agir que desterritorializa  

 

Mesmo estando proibidas de criar redes convencionais de transmissão radiofônica, as 

rádios comunitárias e seu movimento político têm utilizado as novas tecnologias de 

informação e comunicação – notadamente a Internet – para formar redes virtuais de 

articulação e intercâmbio de projetos, experiências e programação, a fim de se fortalecerem 

enquanto atores coletivos e a ampliarem sua atuação. Do mesmo modo, apesar de estarem 

legalmente impedidas de extrapolarem o âmbito local, essas emissoras têm, de forma  

promissora, ocupado o ambiente eminentemente global da web no intuito de aumentar a 

visibilidade às suas demandas.
12

 Aparentemente represado, o expansivo potencial de ação 

das rádios comunitárias parece romper as barragens legais e seguir avançando através das 

possibilidades tecnológicas contemporâneas. 

De acordo com que crescia o número de rádios comunitárias e seu movimento político 

se fortalecia em todo o mundo, foram sendo constituídas diversas organizações não-

governamentais de caráter regional, nacional e internacional com o intuito de apoiar e 

promover o fortalecimento dessas emissoras.
13

 Com o estrangulamento legal e/ou a 

                                                 
12

 Uma pesquisa realizada anteriormente demonstrou que, apesar de ainda não apresentarem um 

apoderamento efetivo, grande parte das rádios comunitárias analisadas tem feito ou estão em vias de fazer uso 

razoável das ferramentas da Internet. Dentre aquelas que responderam, 78% tem acesso a Internet, 64% 

contando com conexão por banda larga. Esse último dado é importante, já que esse tipo de conexão facilita a 

troca de grande volume de dados, como arquivos digitais de áudio (do tipo „mp3‟).  Quando questionadas 

sobre esse assunto, quatro em cada cinco (82%) emissoras afirmaram receber e/ou enviar esses tipos de 

arquivos, demonstrando a possibilidade de intercâmbio de programas de rádio entre outras emissoras. Uma 

outra informação interessante é que quase metade (45%) das emissoras conta com site na internet e 90% já 

transmitem ou pretendem transmitir on-line. Ver MALERBA, João Paulo. Rádios Comunitárias: ampliando o 

poder de ação. 2006, 2º semestre. Monografia (Habilitação em Jornalismo) – ECO/UFRJ. 
13

 A luta de muitas dessas organizações extrapola as demandas imediatas das emissoras comunitárias.  Por 

exemplo, a Associação Mundial de Rádios Comunitárias (AMARC), principal organismo internacional de 

apoio as rádios comunitárias, com cerca de 3.000 associados em 110 países, declara que sua missão “consiste 

em promover a democracia na comunicação, especialmente no rádio, para favorecer a liberdade de expressão 
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repressão estatal, tais organismos de cooperação tornaram-se atores importantes para a 

sobrevivência das rádios comunitárias, além de representarem importantes canais de trocas 

de informações e experiências entre as emissoras. O advento das novas tecnologias de 

informação e comunicação potencializou essas trocas e ampliou a abrangência e 

visibilidade de suas ações. As rádios comunitárias e seu movimento organizado têm 

utilizado as ferramentas da Internet para compor redes virtuais de rádios, realizar fóruns 

eletrônicos, denunciar atos de repressão às emissoras, compartilhar programas radiofônicos 

e experiências de sucesso via correio eletrônico, sensibilizar a sociedade civil e mobilizar 

campanhas favoráveis às suas demandas e, até mesmo, transmitir via web rádio, de forma 

ainda tímida, mas promissora.
14

  

A maioria dessas articulações inter-emissoras se dá via alguma dessas organizações 

que apóiam as rádios comunitárias. É o caso da iniciativa da ALER
15

. A troca de 

experiências já existia via satélite, antes mesmo da popularização da Internet.  De acordo 

com o site da entidade, a necessidade de constituição de uma rede radiofônica apareceu 

entre suas associadas ainda no início dos anos 90 do século passado. Formou-se então a 

ALRED (América Latina en Red) Satelital, que posteriormente foi substituída com o nome 

de Sistema Intercontinental de Comunicação Radiofônica (SICR). Com uma audiência de 

mais de 12 milhões de ouvintes, tal serviço radiofônico de interconexão intercontinental 

permite a realização de programas e projetos conjuntos por intermédio da Internet ou via 

satélite, contando com correspondentes em todas as pontas do continente. A SICR é 

considerada pela entidade como uma área institucional estratégica que pretende tornar-se 

um espaço de encontro das rádios educativas, populares, comunitárias e participativas de 

todo o continente para o fortalecimento político da região. No momento, a SICR conta com 

oito estações terrestres que permite cobertura da América Central e América do Sul e parte 

                                                                                                                                                     
e contribuir para o desenvolvimento igualitário e sustentável das sociedades”. Disponível em: 

http://brasil.amarc.org/quemsomos.php. Acesso em 09/12/2007.  
14

 Esses usos são descritos e melhor aprofundados em MALERBA, João Paulo. Rádios Comunitárias: 

ampliando o poder de ação. Op. cit.   
15

 A Associação Latino-americana de Educação Radiofônica foi criada em 1972 com a união de 18 rádios da 

Igreja Católica que antes já alfabetizavam a distância, especialmente no meio rural. Com o passar do tempo, a 

ALER foi se transformando numa associação de rádios populares. A ALER se define como uma associação 

civil, constituída por instituições da América Latina e o Caribe que se propõe a fazer comunicação radiofônica 

educativa. Seus objetivos declarados abrangem a demanda de outros atores sociais além das rádios, 

trabalhando pela democratização da comunicação, pelo desenvolvimento humano sustentável e pela 

construção de sociedades mais justas, igualitárias e democráticas. Informações disponíveis em: 

http://www.aler.org/quienes.htm. Acesso em 22/10/2006.  
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da América do Norte, além de 187 receptores de satélites e outras 117 afiliadas.  As que 

não dispõem de antena e receptor podem baixar parte da programação através de um 

servidor FTP da ALER e mediante sua página na Web.  

Há também iniciativas mais regionais e/ou individuais em que o contato entre as 

emissoras não passa por qualquer instituição mediadora. É o caso da Central de Notícias 

Comunitárias (Podcom). Na Paraíba, 21 rádios comunitárias juntaram forças para alimentar 

um portal na Internet com programas radiofônicos sobre notícias de seus municípios. De 

acordo com o idealizador do projeto, Wolfhagon Costa, o objetivo principal da criação do 

portal “foi quebrar o isolamento das emissoras comunitárias (...) Era preciso encontrar um 

meio de gerar intercâmbio entre as emissoras e fazer um repositório de informações sobre 

temas locais”.
16

  As informações em áudio ficam armazenadas em formato mp3 para serem 

baixados e transmitidos por todas as emissoras interligadas. É cada vez mais comum 

também o estabelecimento de listas de discussão via e-mail entre participantes de rádios 

comunitárias, da troca de programas radiofônicos via msn (Microsof Network), das 

comunidades em sites de relacionamento como o Orkut, entre outros.  

As possibilidades, potencialidades e limitações que se inauguram para as rádios 

comunitárias com esses usos e trocas propiciados pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação ainda carecem de uma análise e pesquisa mais aprofundadas. Pretendo me 

debruçar sobre esse objeto de estudo em trabalhos futuros. 

 

Considerações finais 

 

 Harvey, ao discutir sobre o que muitos vieram a chamar “o nexo global/local”, 

comenta uma tendência, cada vez mais presente no mundo atual, em assumir o localismo ou 

comunitarismo “como um ideal de vida social a que devemos aspirar.” Em seguida, o autor 

afirma que uma das formas possíveis de interpretar tal tendência é entendê-la “como um 

reconhecimento do fato de que, para a maioria das pessoas, o terreno da experiência 

sensível e das relações sociais afetivas (que constituem a base material da formação da 

consciência e da ação política) é localmente circunscrito em decorrência da inserção 

material pura e simples do corpo e da pessoa nas circunstâncias particulares de uma vida 

                                                 
16

 Copa: cobertura compartilhada. Revista ARede, São Paulo, n. 15, p 46, jun. 2006 
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localizada (grifo meu)”. Esse seria caminho interpretativo para “tomar a globalização 

literalmente e fazer afirmações universais precisamente do tipo que os zapatistas fizeram a 

partir de seus refúgios nas montanhas no sul do México. Essas alegações se apóiam 

firmemente na experiência local, mas operam de maneira mais dialética com respeito à 

globalização” (HARVEY, 2004, p.119-120). Estabelecendo um diálogo com o autor, sem 

dúvida, é onde os corpos se situam que as atitudes políticas tomam forma e sentido real: até 

mesmo porque é no nível corporal – com conseqüências para o nível simbólico, 

evidentemente – que as injustiças sociais são vividas. São pessoas de carne e osso que – 

não só em última instância, mas em todas as outras – sofrem, por exemplo, as 

conseqüências das omissões do poder público quando organismos globais de financiamento 

pressionam os governos dos países pobres a reduzirem as despesas com encargos sociais. 

São elas também as mais afetadas quando a grande flexibilidade do capital permite o livre 

deslocamento de empresas inteiras para locais onde as leis trabalhistas são menos rígidas, 

deixando assim uma multidão de desempregados no país de origem. Por isso, é também no 

nível local-corporal-humano que as ações devem prioritariamente se dar, afinal 

“movimentos políticos que esperam exercer algum poder no mundo permanecem ineficazes 

até que reivindiquem uma presença material. É ótimo, por exemplo, evocar conceitos 

relacionais como proletariado em movimento ou o levante da multidão. Mas ninguém sabe 

o que significam até que corpos reais tomem espaços absolutos das ruas de Seattle, Quebec 

ou Gênova num momento particular do tempo absoluto” (HARVEY, 2006, p.147).   

 Porém, se as agruras do capitalismo globalizado são vividas no âmbito local-

corporal, suas causas estão cada vez mais intrincadas e se originam a partir de diferentes 

esferas espaciais. Isso exige “o estabelecimento adequado de condições numa dada escala – 

no caso, a consideração conjunta do global e do local – (...) como condição necessária 

(embora não suficiente) de criação de alternativas políticas e econômicas em outra” 

(HARVEY, 2004, p. 117-118). As reações locais serão tão mais efetivas quanto mais 

agirem de forma dialética com a globalização: não só utilizando suas próprias ferramentas, 

mas agindo de forma orquestrada com outras ações locais.    

 Analisando os estudos de caso cujo objeto de estudos são rádios comunitárias e 

acompanhando as reivindicações coletivas de seu movimento político, comprova-se que o 

que motiva o surgimento dessas emissoras é, desde sempre, o atendimento a determinadas 
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demandas específicas locais. Seja para dar conta de necessidades comunicativas do lugar, 

seja para aglutinar força política, grande parte das rádios comunitárias ainda surge 

fortemente ligada a uma esfera de ação prioritariamente local: o que não significa dizer que 

tal atuação tenha que ter uma inspiração necessariamente territorializada. Não há nenhuma 

incoerência quando o corpo coletivo de rádios comunitárias reivindica mudanças na 

legislação a fim de ampliar sua abrangência de funcionamento. Nem quando procura, 

através das ferramentas das novas tecnologias de informação e comunicação, ocupar outras 

esferas de ação que não a local. O que parece estar se esboçando aqui é uma resposta – 

através do próprio modus operandi dessas emissoras – a uma lei incoerente com as 

possibilidades inauguradas pelas novas tecnologias de informação e comunicação, que 

permitem hoje inéditas articulações entre diferentes escalas espaciais favorecendo o 

reconhecimento de demandas comuns e, conseqüentemente, requerendo ampliação na 

esfera de ação. Não se trata somente de ressoar no global as necessidades locais de uma 

população, mas verdadeiramente aglutinar forças inter-locais, ou seja, entre atores 

afastados fisicamente, mas próximos quanto a sua realidade social.  
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