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Uma proposta terminológica: poder e contra-hegemonia 

 Apesar de ter consolidado sua transição de uma sociedade do tipo “oriental” para 

uma sociedade do tipo “ocidental”
3
 através de uma série de revoluções passivas

4
, o 

Brasil acompanhou, ao longo de sua história, uma sensível e gradativa ampliação da 

socialização da política. Foi recentemente, a partir da década de 1980, que tal 

consolidação se deu efetivamente através da modernização conservadora promovida 

pela ditadura militar; pelo conseqüente desenvolvimento das forças produtivas; pela 

rearticulação da sociedade civil, e; pela crise de legitimidade das forças ditatoriais após 

o colapso do “milagre econômico” (cf. Coutinho, 1999, p.193-219). Pode-se afirmar 

que, desde então, a sociedade civil brasileira encontra-se num processo mais intenso de 

complexificação e robustecimento através da diversificação e atuação de seus aparelhos 

e aparatos privados de hegemonia e contra-hegemonia.  

 Fruto – e, em muitos casos, causa – dessa articulação crescente dos atores sociais 

civis brasileiros, foi também a partir da década de 1980 que se intensificou uma série de 

iniciativas midiáticas populares de Norte a Sul do país. Jornais de associações, 

magazines juvenis, rádios de alto-falante, fanzines, rádios de baixa potência e demais 

iniciativas do gênero se multiplicavam, sendo utilizadas como canais de articulação, 

informação e mobilização popular acerca de questões locais e/ou localizadas, 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao III CONECO - Congresso de Estudantes de Pós-graduação em Comunicação, 2008, Rio de 

Janeiro - RJ.  
2 Mestre em Comunicação e Cultura pelo PPGCOM-UFRJ e bacharel em jornalismo pela ECO-UFRJ. 

joaopaulorj@yahoo.com.br.  
3 É importante esclarecer que, dentro do corpo teórico gramsciano, “Oriente” e “Ocidente” ultrapassam a questão 

geográfica. Além de levar em conta o tipo de formação econômico-social, uma sociedade é definida como “mais 

ocidental” ou “mais oriental”, a partir da existência ou ausência, atividade ou fraqueza de sua sociedade civil. Logo, 

as sociedades de tipo oriental se caracterizam por uma maior debilidade da sociedade civil e preponderância das 

forças de coerção. Já nas sociedades de tipo ocidental a sociedade civil tende a ser mais robusta, levando a um 

equilíbrio de forças com a sociedade política (Estado-coerção).                                                                                                                   
4 “Um processo de revolução passiva, ao contrário de uma revolução popular, realizada a partir „de baixo‟, jacobina, 

implica sempre a presença de dois momentos: o da „restauração‟ (na medida em que é uma reação à possibilidade de 

uma transformação efetiva e radical „de baixo para cima‟) e o da „renovação‟ (na medida em que muitas demandas 

populares são assimiladas e postas em prática pelas velhas camadas dominantes). (...) O aspecto restaurador, portanto, 

não anula o fato de que ocorrem também modificações efetivas”. (Coutinho, 1999, p. 198-199). 

mailto:joaopaulorj@yahoo.com.br


 

 

2 

normalmente relacionadas a lutas políticas e a garantia de direitos.
5
 Isso levou 

estudiosos da Comunicação Social a olhar com mais interesse para um fenômeno que, 

mesmo não sendo inédito
6
, ia adquirindo crescente força política e relevância social. 

Instigados pelos limites e as possibilidades da iniciativa comunicacional engajada e 

popular, o número de pesquisas e pesquisadores da área foi se multiplicando 

exponencialmente, na verdade, seguindo o ritmo do crescimento do próprio objeto que 

estudavam. Tomava corpo teórico e metodológico a Comunicação Comunitária, uma 

área transdisciplinar dedicada a pensar e pesquisar iniciativas midiáticas geradas num 

“contexto de um processo de mobilização e organização social dos segmentos excluídos 

(e seus aliados) da população com a finalidade de contribuir para a [sua] 

conscientização e organização (...) visando superar as desigualdades e instaurar mais 

justiça social” (Peruzzo, 2003, p.9). 

 Tal crescimento das apreciações acadêmicas de iniciativas midiáticas populares 

ou alternativas tem gerado um acúmulo de diálogos e estudos que só têm conferido 

maior legitimidade à Comunicação Comunitária e demonstrado sua importância 

enquanto área disciplinar. Porém, quando nos debruçarmos sobre muitos desses estudos, 

percebemos a recorrência de um problema que, a meu ver, está conceitualmente 

vinculado a uma concepção purista e limitada que se faz de comunidade. O problema a 

que me refiro são as perigosas essencializações nas análises das mídias populares ou 

alternativas, além de uma delimitação territorial que não cabe quando consideramos a 

motivação, antes política que meramente territorial, desses veículos midiáticos. Em 

outro texto
7
 desenvolvo essa questão em seus pormenores. Por uma questão de foco e 

espaço, terei de traçar brevemente alguns pontos sobre o assunto para então tratar do 

que aqui me é caro, a saber, a proposta de entendimento da mídia popular ou alternativa 

como contra-hegemônica. A aposta é que o que primordialmente anima o surgimento e 

a ação das mídias ditas comunitárias parece estar organicamente mais próximo de uma 

                                                 
5 Vale dizer que o gradativo barateamento dos custos de implementação e aumento das facilidades técnicas também 

auxiliaram em tal incremento. 
6 Iniciativas midiáticas com intuitos políticos e de garantia de direitos estão presentes na trajetória dos povos latino-

americanos desde o início do século XX (cf. Peruzzo, 1998). No caso particular da trajetória das rádios comunitárias 

latino-americanas, as primeiras emissoras de rádio com intuitos não-comerciais partiram da iniciativa de um 

segmento mais progressista e engajado das organizações católicas que aliava evangelização e alfabetização através 

das ondas radiofônicas (cf. Malerba, 2006).   
7 Para uma crítica a tendência a essencialização na análise dos meios ditos comunitários cf. Comunicação 

Comunitária no limite (Malerba, 2008a).  
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luta por uma contra-hegemonia, de uma batalha pela obtenção de um novo consenso, 

mais favorável às classes subalternas, de onde provêm esses atores sociais coletivos.
8
 

Em diversos estudos de caso sobre iniciativas midiáticas comunitárias há uma 

preocupação em que o veículo cumpra todas as promessas que comumente são 

referenciadas à idéia de comunidade: orquestração harmônica de interesse entre seus 

indivíduos; utilização integralmente ética das ferramentas sociais; reservatório 

substancial de valores. Nessa acepção, parte-se de um ideal de funcionamento desses 

meios para então verificar sua autenticidade, seguindo uma série de critérios 

previamente estabelecidos.
9
 Tal idealização – defendida também por muitos ativistas e 

comunicadores populares – acaba por instituir como legítimo somente um modo de agir, 

ignorando a própria natureza do modus operandi de tais meios: tão plural quanto cada 

singularidade que nela age e tão multifacetada como as formas de opressão e injustiça 

com as quais ela tem que lidar cotidianamente.  

 Esse tipo de avaliação, ao cair numa espécie de normatismo vazio, paralisa a 

crítica exatamente onde ela poderia ser mais propositiva, a saber, o caráter político de 

seu funcionamento. É que esses veículos surgem em cenários onde há alguma 

necessidade de agenciamento de poder. Normalmente, as mídias populares ou 

alternativas partem da iniciativa de um grupo socialmente desfavorecido que busca seu 

fortalecimento enquanto corpo coletivo e vê na comunicação uma poderosa ferramenta 

de articulação e mobilização social. O veículo passa a ser então um novo local de poder 

que, além de não estar imune aos inevitáveis conflitos internos, passa a disputar com 

outras instâncias de poder, procurando agenciar suas próprias demandas e forçar um 

novo consenso, mais favorável ao corpo coletivo do qual faz parte. Aos nos atermos à 

centralidade que o aspecto político assume para o entendimento dos mecanismos de 

funcionamento – interno e externo – das mídias ditas comunitárias somos obrigados a 

abandonar determinados dogmatismos unívocos que procuram engessá-las 

semanticamente. Somos forçados a ingressar na complexa teia de poder na qual se 

                                                 
8 Na verdade, a percepção sobre a idéia de comunidade a partir de um ponto de vista latino-americano – como se 

manifesta em Paiva, por exemplo – assume uma postura ético-política: “Falar de comunidade atualmente não pode 

ser compreendido como retorno ao passado idílico, em que todos vivíamos em paz uns com os outros. Ao contrário, 

defender essa utopia significa continuar relacionando comunidade com projeto não experenciado (...) como 

formulação capaz de viabilizar a existência humana” (1998, p. 138-139). Também em Martín-Barbero tal acepção se 

manifesta (ver Martín-Barbero, 2003, p. 72 e ss.).    
9 A explicitação de características comuns às mídias comunitárias pode ser encontrada em diversas obras importantes 

de autores centrais para a área de Comunicação Comunitária, como Paiva (1998 e 2007), Peruzzo (2003) e 

Marcondes (1986 apud Paiva 1998). Porém, é importante deixar claro que a crítica aqui não se dirige à delimitação – 

norteadora e questionadora – de parâmetros comuns dentre a pluralidade das mídias alternativas e populares, mas a 

uma utilização de tais características como normas rígidas e descontextualizadas para avalizar tais veículos.  
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inserem tais veículos, tendo de considerar as macro-conjunturas hegemônicas e as 

formas de dominação local para daí sim partir para uma crítica coerente e geradora
10

. 

Para buscar uma orientação teórica para a problemática levantada torna-se 

oportuno estabelecer um diálogo com o pensamento de Gramsci e suas considerações 

acerca da cultura e política. Aliás, as interlocuções entre a dinâmica do poder e as 

práticas culturais foram centrais no pensamento gramsciano e talvez aí resida uma de 

suas maiores contribuições para a teoria política. Acanda (2006), ao discutir o conceito 

de hegemonia em Gramsci e sua importância para a construção de uma cultura 

revolucionária, ressalta a organicidade que o autor italiano estabelece entre poder e 

saber, entre política e cultura: “as relações de poder funcionam como elemento 

condicionador do processo de produção e difusão do saber, dos códigos de 

representação, dos processos de apropriação espiritual da realidade” (p. 201). E é 

primordialmente através dos mecanismos de difusão cultural que se acionam 

socialmente determinados valores e preceitos que acabam por naturalizar uma 

determinada configuração do poder. É importante notar que Gramsci abandona uma 

visão institucional do poder, localizado unicamente nos aparelhos coercitivos do Estado, 

pretenso detentor do somatório de poderes individuais cedidos através do contrato social 

original: “Gramsci nos confronta (...) com um poder que é sempre imanente ao meio em 

que é exercido (...) O poder não é visto como uma coisa que se adquire ou perde. Seu 

estatuto não é o de „ente objeto‟, mas de uma relação” (p. 203, grifo meu). O poder se 

manifesta e é legitimado tanto por quem o exerce quanto por quem a ele se aplica. Mas 

é também esse aspecto relacional do poder que determina “sua positividade, seu modo 

operante e também (principalmente) produtivo, criador de possibilidades. O poder é 

relação de forças, é atividade. Implica confrontação permanente, conflito, contraposição 

de vetores” (idem). A compreensão dinâmica do poder nos revela os locais e 

possibilidades de ação, assumindo-o “na complexidade dos encadeamentos, vínculos, 

superposições e imbricação de forças que se potencializam ou se debilitam (p. 203)”. A 

hegemonia é resultado de uma intrincada, refinada e continuamente realimentada rede 

de idéias, forças e posições estabelecidas de poder que a legitimam e sustentam. São 

justamente o posicionamento crítico e a difusão de propostas alternativas à configuração 

                                                 
10 Aqui cabe deixar claro que não se trata de flexibilizar a análise indistintamente, ignorando prepostos éticos e 

políticos. Como foi dito em outro momento “Temos consciência de que a flexibilidade deve sim ter seus limites, 

principalmente em se tratando do agir político: flexibilidade não deve significar afrouxamento. E é exatamente o 

pensamento no limite que irá demarcar os contornos possíveis. Pensar no limite significa manter um posicionamento 

crítico firme e problematizar cada novo movimento. Significa viver a crítica no cotidiano da ação e utilizar 

determinados preceitos para alimentar repetidamente a própria crítica.” (Malerba, 2008a, p.165).  
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de poder estabelecida que podem deslocar o consenso a favor de uma contra-

hegemonia, mais partidário das classes subalternas.  

 Durante o debate ocorrido no Grupo de Trabalho “Economia Política e Políticas 

da Comunicação” do XVII Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de 

Pós-Graduação em Comunicação (2008) acerca da dificuldade em definir um veículo 

como comunitário, o professor César Bolaño apontou como elementos norteadores: a 

proposta ético-política do veículo e o local social de onde parte sua fala. Ora, isso nos 

parece condizer com o próprio entendimento do agir contra-hegemônico: a proposição 

de posições alternativas ao discurso hegemônico guiada por uma vontade de mudança 

social, por um desejo de uma nova configuração de poder, mais favorável aos grupos 

alijados das instâncias decisórias e de poder. Não basta localizar a mídia hegemônica – 

ou seja, aqueles veículos midiáticos que operam como verdadeiros intelectuais 

orgânicos
11

 da classe dominante – e, por contraposição, classificar todo o resto como 

mídia contra-hegemônica: há que se avaliar a sua condição sócio-histórica e sua 

orientação ético-ideológica. Também aqui há o risco da normatização e do 

esvaziamento semântico. Como afirma Acanda, é preciso ter em mente que “a classe 

dominante é hegemônica porque controla a produção cultural” (2006, p. 205). Se, como 

foi dito, a hegemonia de uma classe (ou grupo de classes) se dá através de uma 

complexa e permanentemente reordenada rede de idéias, forças e posições de poder que 

atuam e são ativadas em todo o corpo social, então frações de suas ideologias e de suas 

concepções de mundo inevitavelmente estarão presentes também nos discursos da mídia 

contra-hegemônica. Mas isso não invalida sua ação nem sua potencialidade. O trabalho 

deverá ser o de ativar nas práticas culturais populares “o núcleo sadio da concepção de 

mundo das massas” ou os “elementos de humanização e racionalidade, de traços de um 

pensamento crítico e verdadeiramente contra-hegemônico” (Acanda, 2006, p. 207).  

 

Fala contra-hegemônica: consciência e catarse  

 Podemos apontar dois motivos principais para a gênese de uma mídia contra-

hegemônica. Um deles é a percepção da necessidade de construção de um novo local de 

fala coletivo, capaz de expressar as demandas e a visão de mundo locais.
12

 Isso procede 

                                                 
11 “Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, 

cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais camada de intelectuais que lhe dão homogeneidade e 

consciência da própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e política” (Gramsci, 2000, 

v.2).  
12 Nesse contexto, „local‟ se refere a um nível relacional pautado numa vinculação comum entre indivíduos, que 

podem estar ou não num mesmo limite territorial. „Local‟ se difere aqui de „territorial‟.   
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normalmente a uma análise crítica dos demais meios de comunicação massivos. Como 

afirma Paiva, “a análise da produção veiculada pelos mass media é uma das etapas 

necessárias para a implantação de canais de comunicação alternativa. Essa etapa – de 

leitura crítica de mensagens – representa o momento em que a comunidade percebe por 

meio do que é divulgado diariamente nos veículos de comunicação existentes uma falta 

de relação com sua vida quotidiana” (1998, p. 157). O que se percebe é a distância entre 

a realidade mostrada/construída pela mídia hegemônica e os desejos e histórias e 

anseios que definem o local. Há muitos já fomos alertados pelos discípulos da escola de 

Birmingham que qualquer produto da indústria cultural forçosamente dialoga com 

elementos da cultura popular
13

, e isso não se deve somente à peremptória da 

abrangência e do sucesso. É que qualquer produto cultural, como fruto da combinação e 

do diálogo entre infinitos elementos culturais anteriores, acumulados e negociados na 

arena social de sentidos (Bakhtin), encerra traços de dominação e resistência, de 

hegemonia e contra-hegemonia. Porém, não podemos perder de vista o local social de 

onde parte a fala da mídia hegemônica. Ou o que Moraes aponta como duplo papel da 

mídia na arena global: “como agentes discursivos, com uma proposta de coesão 

ideológica (...), e como agentes econômicos proeminentes nos mercados mundiais, 

vendendo os próprios produtos e intensificando a visibilidade de seus anunciantes” 

(2003, p. 191). A mídia hegemônica é uma arena ideológica que, mesmo encerrando 

oposição e proposição, opera como uma complexa indústria de legitimação, atuando no 

quadro internacional de poder como um refinado intelectual orgânico das grandes 

corporações econômicas. Seus discursos e suas mensagens são primordialmente os das 

classes sociais as quais está econômica e ideologicamente vinculada.  

A segunda razão que comumente anima a articulação de atores sociais para a 

criação de uma mídia popular ou alternativa é a união de forças em torno de uma 

demanda específica, muitas vezes imediata, em que o veículo funciona como canal de 

mobilização local e pressão junto ao poder público.
14

 A isso precede, inevitavelmente, 

uma tomada de consciência de sua condição desprivilegiada na complexa estrutura 

                                                 
13 Compartilhamos aqui do uso que se faz do termo „cultura popular‟ por autores latino-americanos como Martín-

Barbero (cf. Martín-Barbero, 1997, p. 90-126). “„Cultura popular‟ indica a cultura do povo, feita pelo povo e para o 

povo, no sentido de que o povo produz essa cultura e participa das práticas culturais que articulam suas experiências e 

aspirações” (Kellner, 2001, p. 51).     
14 É o caso, por exemplo, da Rádio Queimados, na Baixada Fluminense, cuja “iniciativa de criar um programa 

radiofônico temático surgiu de uma necessidade local de pressão junto ao poder público para que fosse garantido o 

fornecimento de água para a região de Queimados. Além de conscientizar a população acerca do problema, os 

idealizadores do programa radiofônico organizavam ações de diálogo com as instâncias governamentais locais e 

estaduais” (Malerba, 2008a, p. 161). 
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social de poder. O que comumente ocorre é a permanência do vínculo entre os 

envolvidos e o acúmulo de discussões culminando na consolidação do veículo midiático 

como espaço coletivo e político local, mesmo após o sucesso ou insucesso da 

empreitada motivadora. Como afirma Marcondes Filho, um meio comunitário “é 

elaborado por membros de uma comunidade que procuram através dele obter mais força 

política, melhor poder de barganha, mais impacto social, não para alguns interesses 

particularizados (anunciantes, figuras proeminentes), mas para toda a comunidade que 

esteja operando o veículo” (Apud Paiva, 1998, p. 154).
15

 Essa coesão social em torno de 

demandas específicas pode ser o primeiro passo para uma tomada de consciência que 

ultrapasse os limites mais corporativos e imediatos e parta para uma luta pela garantia e 

manutenção de direitos mais amplos. 

São esses motivos geradores que nos permitem assinalar a mídia popular ou 

alternativa como um aparelho privado de contra-hegemonia, um órgão da sociedade 

civil em que o indivíduo voluntariamente se associa com o objetivo de disseminar seus 

próprios sentidos, fazer falar e fazer ouvir suas próprias demandas e mudar sua 

realidade social deslocando o consenso em favor de seu grupo. Esses motivos são 

características do próprio agir contra-hegemônico: uma contra-proposta ao discurso 

hegemônico orientada por um desejo de deslocamento de poder e mudança social. A 

tomada de consciência do local de fala da mídia hegemônica e a possibilidade de 

fortalecimento político através da criação de uma mídia popular ou alternativa animam a 

construção de um novo espaço de articulação da fala local, onde seus indivíduos possam 

se falar por si mesmos, recontar com suas palavras suas próprias história e assim 

alinhavar novos caminhos de sua História.  

Ao se dar conta de que a linguagem e o discurso da mídia hegemônica provém 

de um outro local social que não o seu, o ativista da mídia contra-hegemônica é levado a 

tomar consciência de sua própria condição social. Ao perceber que através da luta 

coletiva e da união de forças em torno de um veículo midiático é possível angariar 

maior força política, o participante da mídia alternativa ou popular passa a ter 

consciência prática de que a luta de classes hoje se dá sob a forma de uma batalha de 

idéias: é também uma luta pela hegemonia e pelo consenso (Coutinho, 1990, p. 17). 

Afinal, como suscita Gramsci em seu Caderno 13, retomando Marx e Engels, “os 

                                                 
15 A fim de ganhar credibilidade e/ou conseguir amparo legal para seu funcionamento, há muitas mídias que se 

intitulam comunitárias, alternativas, populares etc apesar de suas motivações serem, na verdade, comerciais, político-

partidárias, religiosas etc. 
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homens adquirem consciência dos conflitos que se verificam no mundo econômico no 

terreno das ideologias.” (2007, p. 50).  

A questão do local de fala de onde partem as vozes da mídia contra-hegemônica 

é essencial para entendermos a luta ideológica, econômica e política por elas 

empreendida: “quanto mais um indivíduo é obrigado a defender a própria existência 

física imediata, tanto mais afirma e se coloca do ponto de vista de todos os complexos e 

mais elevados valores da civilização e da humanidade” (Gramsci, 2007, p. 34). Como 

foi dito, as mídias alternativas ou populares são fruto da articulação e mobilização de 

parcelas desfavorecidas da população: são resultados da percepção de sua força e da sua 

conscientização política enquanto corpo coletivo. “Política” no sentido de deslocamento 

de poder e no sentido amplo empregado por Gramsci, identificada “praticamente com 

liberdade, com universalidade, com toda forma de práxis que supera a mera recepção 

passiva ou manipulação de dados imediatos (...) e se orienta conscientemente para a 

totalidade das relações subjetivas e objetivas” (Coutinho, 1999, p. 90). “Política” como 

passagem do momento egoístico-passional para o momento ético-político, ou seja, a 

própria catarse gramsciana: quando o indivíduo toma consciência da sua 

responsabilidade enquanto sujeito político e faz da sua necessidade um meio para a sua 

liberdade: é essa tomada de consciência de sua condição histórico-social combinada à 

percepção de sua capacidade de mudança frente à realidade que o oprime. A chamada 

catarse gramsciana se dá muitas vezes nessa ação coletiva em torno da práxis midiática 

local, quando o sujeito (individual e coletivo) percebe a importância de se tomar a 

palavra, a fim de lançar na arena social de sentidos sua própria voz, suas próprias 

demandas, sua própria concepção do mundo. E para tal é necessário que antes ocorra 

essa sua auto-definição enquanto sujeito social, a reconstrução de sua visão de si e de 

seus pares, localizando econômica e socialmente sua comunidade num contexto mais 

amplo. Como nos lembra Coutinho, “o processo catártico – o momento da liberdade, da 

teleologia, do dever-ser, da iniciativa do sujeito – não se dá no vazio, mas no interior de 

determinações econômico-objetivas que limitam (mas sem anular) o âmbito da atuação 

da liberdade” (1999, p. 97). O ato libertário será mesmo esse de percepção de seu lugar 

no mundo e conseqüente busca da superação material e ética a partir da ação coletiva e 

orientada por objetivos comuns. 
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Rádios comunitárias: resistência e coerção  

O Brasil conta hoje com 3.260 rádios comunitárias operando com outorga do 

Ministério das Comunicações.
16

 Mesmo sem levar em conta aquelas que funcionam sem 

qualquer autorização estatal – e elas são milhares – esse número representa bem mais 

que o total de rádios comerciais operando em FM (freqüência modulada) no país 

(2.600).
17

 O estudo da Comunicação Comunitária no Brasil ainda carece de um 

mapeamento detalhado sobre suas manifestações midiáticas, principalmente com a 

crescente utilização da Internet pelo movimento alternativo de mídia. Mas com a 

estimativa de mais de 15.000 emissoras
18

, podemos arriscar que a radiodifusão 

comunitária é no Brasil a forma mais popular de mídia contra-hegemônica. 

O fenômeno das rádios comunitárias brasileiras se situa no mesmo cenário 

apontado acima, o das demais mídias contra-hegemônicas: resultado de um processo de 

mobilização social e articulação política de determinadas parcelas da população, 

visando à conscientização de sua situação histórica, a promoção de justiça social e o 

reequilíbrio das forças hegemônicas na região (Peruzzo, 2003). As rádios comunitárias 

brasileiras têm se figurado como atores importantes na luta pela democratização da 

comunicação no país, favorecendo a liberdade de expressão e dando voz a parcelas da 

população historicamente excluídas de grande parte dos acordos sociais coletivos. Para 

seus participantes, essas emissoras instauram “a possibilidade não de serem 

representadas, mas de serem reconhecidas: de fazer ouvir a própria voz, de poder dizer-

se com suas linguagens e relatos” (Martín-Barbero, 2003, p. 74).      

A relação dessas emissoras com o Estado brasileiro sempre foi conflituosa, 

marcada por uma intensa coerção estatal. É simbólico o caso da primeira experiência 

brasileira de rádio livre que se tem registro. Aconteceu em Vitória (ES), a partir da 

vontade de dois irmãos – um de dezesseis anos e outro de quinze – de fazer rádio. A 

emissora se chamava Rádio Paranóica, foi aberta em outubro de 1970 e fechada em 

fevereiro do ano seguinte. Os radioamantes só não foram presos sob a acusação de 

“subversão” – apesar de não terem relação alguma com o partido comunista – por serem 

menores de idade (Peruzzo, 1998, p. 243). 

  A popularidade desse tipo de emissoras se deve em muito às facilidades técnicas 

e ao baixo custo de instalação do meio rádio, além de sua abrangência e universalidade. 

                                                 
16 Dados obtidos no site do Ministério das Comunicações em 12/10/2008 (www.mc.gov.br). 
17 Oliveira & Batista, 2007. 
18 Segundo estimativas da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias (ABRAÇO) (Breve, 2006). 
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É importante notar que as rádios comunitárias iam surgindo justamente em regiões 

economicamente desfavorecidas e muitas vezes distantes dos grandes centros urbanos. 

Após uma rápida articulação, a comunidade já conseguia os recursos e o equipamento 

necessários para montar uma rádio de baixa potência: ali se formava um novo canal de 

informação e mais um espaço de articulação para os atores sociais locais. Tendo em 

vista que seus locutores e programadores eram figuras da própria região, o 

reconhecimento era imediato: vozes, sons e linguagem familiares, universo de sentidos 

semelhante, demandas comuns. Rapidamente essas emissoras foram angariando 

relevância social e audiência, incomodando os pequenos – e grandes – impérios de 

comunicação massiva. Para se ter uma idéia, já em 1995, a Abert (Associação Brasileira 

de Emissoras de Rádio e Televisão), uma entidade que congrega as grandes redes de 

emissoras do país, encaminhou ao governo federal uma série de documentos a respeito 

do crescimento das emissoras comunitárias: “A acelerada proliferação das rádios 

clandestinas, fenômeno inquietador embora já corriqueiro, é mais um desafio ao poder 

regulamentador e de polícia do Estado”.  Mais à frente, um desses documentos declara 

sua posição contrária à legalização das rádios comunitárias: “...a Abert tomou 

conhecimento, com grande inquietação, que o Ministério das Comunicações estaria 

propondo a organização do setor ilegal por meio de decreto (grifos meus)” (Souza, 

2004).  

A proposta era uma resposta à pressão de diversas entidades representativas que 

cobravam do governo uma legislação específica para o setor. A partir dos anos 90, 

consolidou-se um processo de articulação entre as emissoras comunitárias, através de 

associações, entidades, comitês regionais e do Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC). Além de favorecer um incremento ainda maior no número de 

emissoras, tal mobilização possibilitou um acúmulo de forças e forte pressão social que 

culminaria mais tarde no enquadramento legal do funcionamento das rádios 

comunitárias brasileiras. 

Enquanto isso, o “poder regulamentador e de polícia do Estado” foi se 

mostrando mais e mais eficiente. Em 1999, o governo brasileiro, cedendo à pressão da 

Abert, adquiriu um equipamento de rastreamento de emissoras por US$ 47 milhões. Ia 

se materializando uma perseguição sistemática às rádios comunitárias, com fechamentos 

de milhares de emissoras, muitas vezes acompanhados de uma ação truculenta por parte 
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da Polícia Federal. Muitos comunicadores populares foram detidos
19

, as instalações 

danificadas e os equipamentos apreendidos. Paralelamente à coerção estatal, 

amadureciam as discussões por um marco legal devido à pressão dos movimentos 

sociais e também – por motivos distintos – das próprias grandes corporações brasileiras 

de mídia. Quando o número e a importância política das rádios comunitárias já não 

podia mais ser ignorado, fez-se necessária uma mudança de atitude – nos moldes 

“mudar para não mudar” – por parte do aparelho estatal: um aparato jurídico foi 

cuidadosamente delineado de modo que se apresentasse como concessão o que na 

verdade era um enquadramento legal para legitimar a continuidade da ação da polícia de 

Estado. 

Enquanto o aparelho coercitivo fazia sua parte, uma agressiva campanha 

ideológica respaldava e legitimava a ação estatal. Para se ter uma idéia, “nos dias 10 e 

11 de maio de 2000, a Abert promoveu um seminário quando conseguiu, junto ao 

Governo (Anatel - Agência Nacional das Telecomunicações e Ministério das 

Comunicações), Judiciário e a Polícia Federal, estruturar um plano de combate às 

emissoras piratas do país” (Luz, 2003, p. 19). De 1999 a 2001, tal campanha estava a 

todo vapor. Através de noticiário, propagandas e campanhas publicitárias, os grandes 

meios de comunicação veiculavam informações falsas sobre as emissoras 

pejorativamente chamadas de “piratas”, acusando-as de derrubar aviões e interferir nas 

comunicações da polícia e das ambulâncias. O movimento de rádios reagiu e emitiu 

vários pareceres técnicos provando a baixa probabilidade de tal ocorrência.
20

 Mas o 

estrago já estava feito. E, infelizmente, ainda hoje essa é a informação que grande parte 

da opinião pública conecta quando o assunto é rádio comunitária. 

  O cenário conformado pelas emissoras comunitárias, o Estado brasileiro e as 

grandes corporações de mídia configura um claro exemplo de exercício de hegemonia 

ou a “combinação da força e do consenso, que se equilibram de modo variado, sem que 

a força suplante em muito o consenso, mas, ao contrário, tentando fazer com que a força 

pareça apoiada no consenso da maioria, expresso pelos chamados órgãos da opinião 

pública” (Gramsci, 2007, p. 95). Com a grande popularidade dos meios comunitários, se 

                                                 
19 De 1998 a 2002 mais de 10.142 pessoas foram indiciadas por prática de comunicação comunitária, sendo que 3.623 

foram condenadas.   
20   De acordo com resultados do Grupo de Trabalho Interministerial sobre Rádios Comunitárias, são as rádios 

comerciais as verdadeiras responsáveis pelas interferências causadas na comunicação com aviões e helicópteros em 

São Paulo. Essas rádios chegam a transmitir 200% acima da potência permitida. Essa declaração foi feita por 

Joanílson Ferreira, então secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações, durante 

a Audiência Pública sobre Rádio Digital realizada no dia 22 de fevereiro de 2006, na Assembléia Legislativa do Rio 

de Janeiro.      
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tornou premente que, para dar suporte a coerção estatal e ao enquadramento legal, um 

aparato ideológico-propagandista naturalizasse a ação do Estado, através dos aparelhos 

privados de hegemonia da classe dominante.  

É um caso interessante inclusive para pensarmos a dialética das relações entre 

sociedade política e sociedade civil, que compõem o Estado em sentido amplo, de 

acordo com Gramsci. As rádios comunitárias e as corporações de mídia podem ser 

identificadas como órgãos da sociedade civil ou aparelhos privados de hegemonia, cada 

qual pertencendo a sua classe social de origem. No processo de regulamentação da 

radiodifusão comunitária no Brasil, o Estado foi alvo de duas forças contrárias, cada 

qual buscando deslocar o consenso ideológico e a configuração legal a favor de seu 

grupo social: enquanto as rádios comunitárias e seus aliados pressionavam os órgãos 

legisladores para uma lei que garantisse e viabilizasse sua existência, as corporações de 

mídia e seus representantes políticos no Estado
21

 empenhavam uma intensa propaganda 

ideológica e realizavam manobras políticas para garantir que o quadro legal continuasse 

dando manutenção à presente configuração de poder. Por fim, em fevereiro de 1998 

promulgou-se a lei 9.612, que impõe diversas restrições que dificultam e muitas vezes 

inviabilizam o funcionamento das rádios comunitárias, tais como: limitação no alcance 

a 1 km de raio; proibição de veicular em rede; potência de 25 watts; proibição de obter 

verba publicitária; entre outras.
22

 

Aparentemente represado, o expansivo potencial de ação das rádios comunitárias 

parece romper as barragens legais e seguir avançando através das possibilidades 

tecnológicas contemporâneas e do cruzamento de forças entre os movimentos sociais. 

Essas emissoras e suas entidades representativas têm realizado novas articulações no 

intuito de se fortalecerem enquanto atores coletivos através de redes de trocas e sinergia 

de ideais e forças, propiciadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação, 

notadamente a Internet. As rádios comunitárias e seu movimento organizado têm 

utilizado as ferramentas da rede mundial de computadores para compor redes virtuais de 

                                                 
21 Dos parlamentares membros da Comissão de Comunicação, Tecnologia e Informática, responsável pela aprovação 

do projeto de lei que regulamentaria a radiodifusão comunitária no Brasil, 70% eram donos ou tinham interesses 

indiretos em empresas de rádio e televisão. (Costa e Hermann Jr., 2002). 
22 É importante notar que há uma contradição na eficácia estatal quando o assunto é rádio comunitária. Se o poder 

público age com agilidade e eficiência para reprimir aquelas que não estão regulamentadas, por outro lado, atua com 

grande morosidade e inoperância para outorgar licenças de funcionamento às emissoras de baixa potência. Como 

conclui o Relatório sobre a Situação dos Processos de Pedido de Outorga para o Serviço de Radiodifusão 

Comunitária de maio de 2006: “a política adotada pelo Ministério das Comunicações para resolver o conflito gerado 

(...) por sua própria ineficiência, entre o estado e as rádios comunitárias que operam sem outorga, tem caráter 

unicamente repressivo e se expressa na diferença de estrutura montada para o fechamento das emissoras 

„clandestinas‟ e o alto número de indiciamentos em contraposição à estrutura montada para a análise dos processos e 

a solução de problemas técnicos”. 
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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 

transmitir via webrádio.
23

 

Esse nível inédito de trocas possibilita o reconhecimento de demandas comuns e a 

consolidação de alianças entre atores que, apesar de espacialmente distantes, apresentam 

ideais e necessidades muito próximas. Com a própria complexificação da sociedade 

civil brasileira, as redes em torno de objetivos comuns foram sendo potencializadas e 

tornando-se mais e mais extensas: o que temos presenciado é uma potencialização na 

abrangência de ação dos diversos atores sociais. As possibilidades, potencialidades e 

limitações que se inauguram com esses usos e trocas – entre mídias contra-hegemônicas 

entre si e entre essas e os diversos movimentos sociais – propiciadas 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 

 No Caderno 11, Gramsci se dedica à tarefa de demonstrar que todos os homens 

são “filósofos” e de definir os limites dessa filosofia espontânea. O autor italiano aponta 

que “até mesmo na mais simples manifestação de uma atividade intelectual qualquer, na 

„linguagem‟, está contida uma determinada concepção do mundo (...) pela própria 

concepção do mundo, pertencemos sempre a um determinado grupo, precisamente o de 

todos elementos sociais que compartilham um mesmo modo de pensar e de agir” (2000, 

p. 93). Mais a frente, Gramsci nos alerta que, por conta disso, “quando a concepção do 

mundo não é crítica e coerente (...) pertencemos simultaneamente a uma multiplicidade 

de homens-massa, nossa própria personalidade é compósita, de uma maneira bizarra: 

nela se encontram (...) preconceitos de todas as fases históricas passadas estreitamente 

localistas e intuições de uma futura filosofia que será própria do gênero humano 

mundialmente unificado” (idem, p. 94). Sem uma crítica imanente, as manifestações 

culturais apresentam elementos dispersos: podem inclusive alimentar valores e idéias 

contrárias ao próprio grupo social do qual seu emissor faz parte, reproduzindo uma 

realidade que o oprime. É esse o “caráter internamente contraditório da cultura popular 

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

poder de ação. 2006, 2º semestre. Monografia (Habilitação em Jornalismo) – ECO/UFRJ.   
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(...) como portadora não apenas de elementos de oposição e resistências das classes 

subordinadas ao poder, mas também de elementos da hegemonia da classe dominante” 

(Acanda, 2006, p. 204). Se é no terreno da cultura que se constroe continuamente o 

consenso estrutural que legitima uma determinada configuração do poder, então a 

cultura popular será um importantíssimo espaço para a ação, de proposição de uma nova 

ordem, que emane das classes subalternas e a elas seja mais favorável. Mas, como nos 

lembra Acanda, “a cultura popular não é concebida como ponto de chegada e sim como 

ponto de partida para a criação de uma nova consciência política, cujas raízes estão na 

cultura popular, a qual, porém, deve ser modificada e superada (...) A nova cultura não 

nasce e se desenvolve por si própria. É preciso organizá-la e implementar medidas que a 

façam avançar” (2006, p. 205). Em seguida o autor cubano destaca que essa organização 

da cultura requer a universalização tanto da capacidade de pensamento crítico quanto da 

possibilidade de participação ativa dos indivíduos. 

 Acreditamos que as mídias contra-hegemônicas são espaços importantes a serem 

ocupados para a construção de uma nova cultura. Como foi dito, elas surgem da 

necessidade de parcelas das classes subalternas em criar um novo local de fala e um 

espaço próprio de articulação política: são vozes coletivas e potencialmente contra-

hegemônicas. Desses veículos partem os discursos e as manifestações culturais próprias 

das classes subalternas, com todos seus aspectos conservadores, mas também com todas 

suas potencialidades progressistas. Nossa aposta é que, com as alianças e trocas 

propiciadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação entre mídias contra-

hegemônicas entre si e entre essas e os diversos movimentos sociais, cheguemos a um 

interessante refinamento, um contínuo reconhecimento/estranhamento de idéias e 

valores entre esses atores. A possibilidade que se inaugura com esse acúmulo de trocas 

é de uma organização da cultura que seja imanente às classes subalternas: ativada e 

reativada pelos próprios atores sociais envolvidos na luta por uma contra-hegemonia. 
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