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RESUMO 

 

 

A comunicação no mundo e no Brasil vem 

evoluindo com o passar dos tempos, por isso novos 

meios de comunicação surgem e ganham cada vez mais 

espaço. O rádio, como primeiro meio de comunicação de 

massa, continua sendo um dos maiores e mais 

importantes e suas ramificações evoluem junto, mais 

pessoas querem ter o direito de vez e voz, e o rádio tem 

um papel fundamental nesta reivindicação. 

É ele que permite a qualquer classe expressar 

suas opiniões sem cerceamento de ideias, sem censura 

e com igual tempo de fala para ambos. A descoberta da 

eletricidade, criação do telefone, do rádio, TV e 

computador levaram nossa sociedade a chegar a um 

patamar historicamente antes imaginado na área da 

comunicação e desenvolvimento social e pessoal, tal 

nível é perceptivo nas histórias vividas na Comunidade 

São Rafael, no bairro do Castelo Branco, Cidade de João 

Pessoa no Estado da Paraíba, onde se localiza o Centro 

Popular de Cultura e Comunicação e a Rádio 

Comunitária Voz Popular.  

Emissora esta que mostra a importância de um 

canal popular de comunicação para as populações 
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desprovidas de seus direitos. 

 

Palavras – chave: Rádio Comunitária, São Rafael, 

Desenvolvimento. 
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1 INICIO DAS TRANSMISSÕES DE RÁDIO 

 

 

A história do rádio gerou e gera mudança de 

comportamento e de realidades que é fundamental para 

se chegar a uma sociedade mais justa e igualitária, 

talvez tenha sido isto que me levou a falar deste assunto, 

pois sem visão de mundo e sem essa mudança de 

comportamento. 

Talvez, tivesse entrado para as estatísticas como 

mais uma criança, adolescente, jovem ou adulto, vítima 

da violência do dia a dia das comunidades carentes, 

usuário de drogas, álcool e cigarros, como, infelizmente, 

aconteceu com vários colegas, que hoje ou estão presos 

no menor dos males ou estão mortos, vítimas de uma 

sociedade excludente e que não permite ao seu próprio 

filho um futuro digno e condizente com as lindas palavras 

encontradas na nossa Constituição Brasileira de 1988, 

que pregava uma democracia, que, hoje, após tantas 

pesquisas e vivências não se mostra plena.  

Mas sim, uma ditadura mascarada para 

corresponder aos anseios de uma população que se 

enfurecera e, talvez, com essa fúria gera-se uma 

revolução antes vista. 

Por acreditar nesta sociedade mais justa e 
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igualitária é que continuamos lutando juntos, para que as 

novas gerações tenham seus direitos e deveres 

respeitados, sem perder o foco de que, um dia, 

acharemos e compreenderemos o porquê de tudo isto 

acontecer. Este trabalho tenta mostrar, a partir de uma 

visão participativa, qual a importância deste instrumento 

que é a Rádio Comunitária para o desenvolvimento local 

das comunidades onde elas estão inseridas.  

Tal tem a capacidade de mudar o comportamento 

à visão das pessoas. Essa mudança é feita a partir da 

participação coletiva, nos espaços como o Conselho 

Comunitário, onde entidades de vários seguimentos se 

unem em prol de um mesmo ideal, uma sociedade mais 

justa e igualitária. 

Veremos o quanto é importante historicamente o 

sistema de radiodifusão brasileiro e quais mudanças 

ainda necessitam ser feitas. Este Livro é apenas um 

início das pesquisas sobre este tema que ainda é pouco 

abordado, mas que, nos dias de hoje, já consegue gerar 

um impacto significativo em nossa sociedade. 

O rádio foi e é um instrumento fundamental da 

transformação social, desde que foi criado, ele tem 

levado a milhões de pessoas informações que 

transformaram o pensamento coletivo de uma forma até 

então nunca vista, neste caso, devemos falar ouvida. O 
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rádio começa a ganhar força com o advento da 

eletricidade. Os cientistas que começam a trabalhar e 

desenvolver tal ciência foram os culpados no bom 

sentido para que tivéssemos tanta tecnologia a nosso 

favor nos dias de hoje. 

Henrich Rudolph Hertz responsável por descobrir 

as ondas de rádio e que em sua homenagem se 

chamam ondas hertzianas é outro homem que teve 

importância para o desenvolvimento da comunicação 

como um todo, seja ela falada através do rádio, vista 

através da TV, ou agora com a nova revolução 

tecnológica, através da internet. Sem a eletricidade, nem 

mesmo este livro poderia estar sendo digitado no 

computador, pois o mesmo não teria energia para 

funcionar. 

Segundo o site Brasil Escola, “Em grego, a 

palavra elektron significa âmbar, a partir desse vocábulo 

surgiram as palavras elétron e eletricidade”. A 

eletricidade foi, sem dúvida, uma descoberta sem igual, a 

partir dela, foi possível criar outros instrumentos que 

facilitariam e muito a vida do ser humano e, 

principalmente, a forma como a nossa espécie passaria 

a se comunicar a partir de então. 

O rádio vem neste sentido como uma das mais 

importantes ferramentas de comunicação da história, 
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desde sua criação. E por mais que queiramos encontrar 

o responsável, o criador, o pai da invenção, não é 

possível, vários homens tiveram parte na obra, cada um 

com a descoberta de uma peça, uma tecnologia, todos 

foram responsáveis.  

Uma coisa pode ser dita, quais foram ou quem foi 

o primeiro a utilizar a fonia. Mesmo que este tema ainda 

gere desavença, dois homens são relatados nas várias 

biografias como responsáveis pela origem de tal 

instrumento, o primeiro, é o físico italiano Guglielmo 

Marconi que, em 1896, conseguiu fazer uma transmissão 

de ondas sem o uso de fios, isto foi feito durante uma 

transmissão em Código Morse. Essa transmissão, 

porém, por ter sido realizada com Código Morse e não 

com fonia levanta as dúvidas sobre o assunto. 

Relatos mostram que entre os anos de 1893 e 

1894, o padre brasileiro do Rio Grande do Sul, Roberto 

Landell de Moura, realizou experiências do mesmo tipo 

das de Marconi. Documentos da época mostram que, no 

dia 10 de junho de 1900, o “padre cientista” como 

também era conhecido, perante a presença de 

autoridades brasileiras, inclusive, do cônsul britânico que 

estava em São Paulo na data P.C.Lupton realizou uma 

transmissão sem fio a uma distância de 8 km 

aproximadamente. 
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Esta transmissão foi realizada em linha reta num 

lugar conhecido como Alto de Santana em São Paulo. O 

padre Landell patenteou seus experimentos no Brasil e 

nos E.U.A., mas mesmo com a patente, a discussão 

continua, pois Marconi teria registrado o primeiro 

transmissor de sinais à distância e isso lhe dá o titulo de 

inventor do rádio, esta é uma discussão bem mais longa 

e que não poderá ser resolvida neste livro. 

Uma coisa é entendível a todos, o fato destes dois 

homens terem conseguido em um período tão 

desassistido de tecnologia realizar tal façanha de 

transmitir sem fio as primeiras ondas de rádio. 

Temos que avaliar que esta descoberta e 

invenção, seria uma coisa que mudaria a forma de 

fazermos comunicação para sempre, sairíamos dos 

documentos impressos como os jornais, livros, entre 

outros, para uma comunicação muito mais abrangente e 

convincente.  

O rádio se torna, em pouco tempo, uma 

ferramenta de comunicação indispensável e muito 

utilizada em todo o mundo. Isso chama sem dúvida a 

atenção dos brasileiros do então governante de nosso 

país, D. Pedro II, que logo implantaria o telefone no país 

e abriria a porta para um sistema que se tornaria mais 

tarde um dos maiores sistemas de comunicação do 
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planeta, e que sem dúvida alguma é um dos melhores se 

não o melhor do mundo, em termos técnicos e artísticos, 

mas tudo isso será visto mais a frente. 

 

 

 

1.1 INÍCIO DO RÁDIO NO BRASIL 

 

 

O sistema de comunicação no Brasil começa de 

forma muito precária no final do século XIX com as 

experiências do padre Landell de Moura. Após isso, 

surgem as transmissões radiofônicas feitas na cidade de 

Recife, no Estado de Pernambuco. Essas, aliás, 

consideradas por vários a primeira transmissão oficial de 

rádio no país feita em um Estado do esquecido e pobre 

Nordeste, mas que são colocadas à parte da história 

oficial. 

É no Rio de Janeiro que se dá início oficialmente a 

história do rádio no Brasil, com o início das transmissões 

daquela que é considerada a primeira Rádio oficial do 

país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, montada 

pelo professor Roquete Pinto que é considerado o “pai” 

do rádio brasileiro e seu amigo e também professor 

Henry Morize. 
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O intuito destes dois homens com a criação da 

Rádio Sociedade era levar através dela educação e 

cultura para o povo brasileiro, mesmo que naquele 

momento a rádio abrangesse apenas uma pequena área 

da cidade carioca. Roquete Pinto e Henry Morize eram 

dois homens visionários e que por sua instrução de 

professores viam em tal instrumento um papel 

fundamental para o desenvolvimento social e pessoal 

das pessoas, isso é um pensamento das rádios 

comunitárias que veremos mais a frente. 

Podemos perceber na figura abaixo como foi o 

surgimento da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e 

como era precária a estrutura física das emissoras e a 

produção delas que se resumia a programas de horas de 

duração sem intervalos e até mesmo programas 

musicais. Eram programações simples se comparadas 

às produções hoje em dia, mas era extremamente 

complexa para aquele momento onde não havia pessoas 

preparadas para operar os equipamentos e mesmo 

produzir os conteúdos dos programas que iam ao ar. 
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Figura 01: Rádio Sociedade – primeira emissora de rádio brasileira 

FONTE: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2004. 
 

O rádio começa no Brasil, assim como nos outros 

países, através de uma elite, já que seu custo de 

montagem e manutenção era muito caro, mas 

inexplicavelmente sua popularização é muito rápida e o 

rádio mostra sua cara e voz para a população brasileira. 

Naquele momento, ficou atordoada com a chegada de 

um objeto tão estranho e tão interessante ao mesmo 

tempo. Imagino como foi a reação de um cidadão do 

início do século ao ver um equipamento, emitindo uma 

voz que até então só se ouvia nas conversas nas praças, 

cafés e bares da época. Imagino, pois tive a 

oportunidade de ouvir as histórias engraçadas e, ao 

mesmo tempo, muito interessantes dos meus pais ao 
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comentar sua sensação ao ver e ouvir pela primeira vez 

tal fato. Meu pai disse a seguinte frase “o povo ficava 

encantado, achava aquilo uma coisa de outro mundo, 

aquilo era coisa de rico, só na casa dos ricos tinha um 

rádio”. Essa fala mostra bem o sentimento deste pessoal 

mais antigo que se surpreendeu com o rádio e que mais 

a frente se surpreenderia com a TV, um choque ainda 

maior, e que não acreditaria quando anos mais tarde 

surgiria a informática, que para eles é conhecido como 

computador. 

Este ambiente foi muito favorável para que estes 

meios se popularizassem, pois imagine como o povo 

naquele momento se sentiu, podendo ouvir em suas 

casas, ou nos locais onde havia um aparelho de rádio, as 

notícias da cidade, do estado, do país e do mundo que 

eram passadas pelos locutores com suas diversas 

tonalidades de vozes marcantes, mesmo que fossem 

notícias de vários dias anteriores. Isso nos mostra uma 

situação parecida com dos grandes imperadores 

romanos, que morriam e, só após vários dias e meses, 

em alguns casos, sua população ficava sabendo do fato. 

No Brasil Colônia, República e Império, vários fatos 

desta magnitude aconteceram e só foram se tornar 

sabidos por toda população brasileira dias após 

No rádio do início do século XX, também não era 
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diferente, mas já começava a haver uma integração 

maior entre a nação brasileira, que através deste 

poderoso instrumento, mantinha-se informada dos 

principais acontecimentos do país, principalmente, do 

cenário político que sempre foi e continua sendo o 

principal fator para que não haja uma democratização de 

fato e de direito dos meios de comunicação no Brasil. 

Talvez, quando Roquete Pinto começou a 

trabalhar na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro junto 

com seu colega, o professor Henrique Morize, ele não 

imaginava o que este meio de comunicação se tornaria 

no futuro, mas sem dúvida ele já sabia o potencial de tal 

instrumento. 

Começar a fazer transmissões em pleno início de 

século passado deve ter sido para muitos uma loucura, 

equipamentos importados, muitos problemas de 

compatibilidade e, mais ainda, pessoas sem noção 

alguma do que estavam fazendo, mas que tinham 

vontade e ousadia de fazer aquilo. Isso lembra a teoria 

da práxis, que diz que quando se faz se aprende de fato. 

Os nossos pioneiros do rádio aprenderam fazendo e 

deixaram-nos muitas coisas importantes, utilizadas até 

hoje na forma de se fazer comunicação.  

As primeiras mulheres e homens a tentar tal feito 

devem ter nosso respeito, pois foram eles que nos 
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permitiram hoje falar o que falamos, ouvir o que ouvimos, 

e mais ainda aprimorar tudo isto que aprimoramos. Até 

chegar à era digital da convergência, onde todos os 

equipamentos irão se conectar e proporcionar ao eterno 

ouvinte do rádio, telespectadores da TV e internautas da 

internet, fazer a escolha do que quer ouvir, ver ou 

interagir. Se Roquete Pinto não imaginava o quão longe 

sua voz chegaria, hoje, ele se surpreenderia com o 

alcance a partir da digitalização dos meios de 

comunicação. 

 

 

 

 

 

1.2  POLÍTICA E COMUNICAÇÃO 

 

 

Podemos dizer que desde que o rádio surgiu no 

Brasil que a política o influenciou e comandou este 

sistema. A comunicação é considerada para muitos 

pesquisadores o terceiro poder, para outros, já se tornou 

o segundo, isso mostra o quanto é importante para a 

política e para os políticos terem controle total sobre tal 
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meio. Não se pode imaginar ser bombardeado por algo 

tão poderoso e massificante como o rádio. 

Seja de forma concreta como na época da 

ditadura militar com a inesquecível censura implantada 

pelo Ato Institucional nº 5, mais conhecido como “AI-5”, 

seja com a autorização da publicidade nas emissoras a 

partir do Decreto-lei nº 21.111/32, de 1º de março de 

1932, onde a partir daí os empresários capitalistas que, 

no futuro, tornar-se-iam os políticos que comandariam e 

diriam como este instrumento deve ou não funcionar.  

Seria até normal tal ação, pois são eles os 

formuladores da lei, mas são eles também os 

representantes do povo, mandados pelo povo, para 

legislar em beneficio da sociedade e não em causa 

própria. 

 

A história da radiodifusão no Brasil é 
marcada por forte centralização do 
processo de outorgas no poder executivo 
federal. Já em 1931, com a edição do 
decreto 20.047, Getúlio Vargas 
estabeleceu que seria competência 
exclusiva do governo federal regulamentar 
a telegrafia, a radiotelegrafia e as 
atividades de radiodifusão. (Brasil, CCTI, 
2009, p.17). 

 

Vemos que a centralização da comunicação 

brasileira se modifica conforme o momento político que 
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passamos. Vargas é um dos primeiros a perceber a 

importância de tal instrumento, fazendo dele seu 

instrumento de divulgação e de alienação política do 

povo. Os generais da época da ditadura seguem seus 

passos, levando através do rádio sua doutrina. Após a 

chamada redemocratização, com a eleição indireta de 

Tancredo Neves, acredita-se na mudança de tal situação, 

mas sua morte e a ascensão de seu vice José Sarney 

mostra o contrário, o quanto ficou mais forte e como se 

liberou de forma clara a concessão de meio de 

comunicação para empresários e políticos de forma 

vergonhosa e sem legalidade. 

 

As disposições do Decreto-Lei nº 236, de 
1967, que tratam de controle sobre a 
oligopolização dos meios de comunicação 
foram instituídas em época que as 
emissoras dispunham de condições 
técnicas limitadas para operar em redes 
capazes de alcançar todo o território 
nacional. Porém, com o avanço 
tecnológico, essa realidade se alterou, de 
maneira que, atualmente, o disposto no 
referido Decreto-Lei é insuficiente para 
deter a alta concentração empresarial no 
setor, haja vista basear-se somente na 
restrição ao número de emissoras detidas 
por uma empresa. (BRASIL, CCTI, 2009, 
p.50). 

 

A política é essencial para qualquer nação, desde 

que esta siga a origem da palavra política, que vem do 
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grego “politike” e significa segundo o Dicionário Brasileiro 

Globo (1985, p?), “arte de governar um estado e regular 

suas relações com outros”, mas no nosso Brasil o uso da 

politicagem e não da política se tornou prática corriqueira 

com o fim da ditadura militar em 1985 e o início da 

democracia. 

 

 

 

 

1.2.1 POLITICOS COLOCADOS NO PODER  

POR MEIO DE COMUNICAÇÃO 

 

 

Nestes casos de influência política dos grandes 

meios de comunicação comercial, conseguimos perceber 

o porquê de vários meios de comunicação, não só 

comunitários, mas os alternativos serem tão prejudicados 

pela legislação. Os poderosos donos do espectro não 

querem e temem perder suas regalias e audiência para 

meios de comunicação mais populares, instrutivos, 

educativos e preocupados em democratizar a 

comunicação do país, levando informação de forma 

imparcial e não sensacionalista, como eles já o fazem. 
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Durante minhas entrevistas para elaboração deste 

livro, ouvi vários comunicadores comunitários relatarem 

que ao funcionar na FM e terem suas programações bem 

aceitas pela comunidade que se identificava com tal 

instrumento, a rádio da comunidade, eram denunciados 

por vezes à Polícia Federal e à ANATEL. 

Eles se perguntavam quem fizera a denúncia? E a 

resposta era fácil, por vezes as denúncias eram feitas 

por grandes meios de comunicação comercial da cidade 

de João Pessoa. Tal ato dos donos do espectro é de se 

estranhar, pois nunca se denuncia um programa como o 

do apresentador Anacleto Reinaldo “Chumbo Grosso”, 

que por horas desrespeita os direitos humanos, 

utilizando de palavras de baixo calão para ganhar a 

audiência de uma população que se acostuma cada vez 

mais a se ver como ele mesmo os chama “bando de 

miseráveis”, difamando a imagem da mulher, da criança 

e do adolescente, mais do que isso, desrespeitando a 

formação do comunicador que durante sua vida 

acadêmica aprende que isso, além de não ser correto, 

fere a nossa tão mencionada Constituição Federal. 

A ética é escanteada destes locais, mas o que 

esperar de um sistema de comunicação que, assim 

como os outros, funciona em cadeia e preocupa-se 

apenas com a audiência, o poder e o lucro do sistema 
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capitalista. Algumas pessoas chamariam este tipo de 

apelação como “capitalismo selvagem”, dependendo do 

ponto de vista realmente chega a ser isso mesmo. Mas 

como estamos discutindo e vendo que, no Brasil, não se 

faz cumprir de forma igual a fiscalização realizada pelo 

ministério das comunicações e pela ANATEL a estes 

meios de comunicação comercial assim como acontece 

aos legítimos comunitários. 

Quantas vezes vimos uma desculpa em público 

de algum destes comunicadores ou um processo sobre o 

meio de comunicação ao qual ele pertence? Pergunta 

difícil não é? A lei começa a ser discutida, o marco 

regulatório começa a se tornar realidade, mas muito 

ainda precisa ser feito para que a verdadeira 

democratização da comunicação aconteça no Brasil, 

dando vez e voz a este povo que durante mais de cinco 

séculos luta por voz própria e por ter o direito de não ser 

calado pela elite minoritária no país que, assim como no 

restante da sociedade capitalista, controla os bens de 

produção e controla também a vida das pessoas e, 

principalmente, dos mais desprovidos de recursos e da 

peça fundamental de uma sociedade igual que é a 

educação de qualidade. 
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1.2.2 PROCESSOS EMPERRADOS  

POR MOTIVOS POLITIQUEIROS 

 

 

Lembro-me de vários comunicadores comunitários 

que falavam da sua indignação por verem os processos 

das emissoras que os mesmos participavam não saírem 

do “canto”, como eles mesmos diziam, muitos 

engavetados, outros nem se quer se sabia da situação.  

Isso só os deixava mais indignados, descrentes 

com a forma de agir do ministério das telecomunicações, 

todos cantavam e gritavam com um mesmo jargão “tudo 

isso é por conta da morosidade do ministério”, ministério 

esse que muitos nem conheciam a não ser de ouvir falar 

no movimento de rádios comunitárias, nas reuniões do 

Fórum Metropolitano de Comunicação que aconteciam, 

na maioria das vezes, aqui em João Pessoa, mais 

especificamente no SEBO CULTURAL. 

Instituição, situada no centro da cidade, que 

sempre se mostrou ativa na ajuda à luta das emissoras e 

do movimento aqui no Estado, onde vários membros de 

meios de comunicação alternativos, comunitários e livres 

se reuniam para discutir os rumos da comunicação na 

região metropolitana de João Pessoa e no Estado da 

Paraíba. 
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Outro senhor que muitos nem conheciam 

pessoalmente, mas ouviam falar sempre era o então 

Ministro das Telecomunicações Hélio Costa, ocupante de 

tal cargo por conta de sua relação profissional com a 

gigante da televisão brasileira, Rede Globo de televisão. 

Os militantes do movimento de rádios 

comunitárias se viam sem ação alguma, alguns até 

desistiram da causa por conta de tal morosidade, pois 

não aguentavam mais ver surgirem todos os dias novas 

emissoras comerciais que com dois, três meses, já 

recebiam suas concessões e começavam a transmitir 

suas programações, enquanto várias das emissoras 

comunitárias e educativas que eles defendiam 

esperavam meses, anos, até mesmo décadas. 

Percebo um fato que, muitas vezes, talvez, passe 

despercebido: saímos de uma ditadura militar e entramos 

numa ditadura política, imposta principalmente pelo 

poder legislativo brasileiro, que não corresponde mais 

aos anseios da população, que não mais cumpre seu 

papel de legislar em prol do povo, e sim, em beneficio 

próprio. 

Situações de processos que não se movem lá em 

Brasília refletem a situação da atual forma com que o 

Brasil se encontra economicamente e politicamente, pois 

a discussão das rádios comunitárias é apenas mais uma 



 

29 

das milhares de reivindicações que o povo brasileiro 

cobra dos nossos representantes e que, como são 

reivindicações para o povo, não tem resposta na sua 

grande maioria, pelo menos por enquanto. 

Percebemos como os meios comerciais têm poder 

e influência sobre o sistema de comunicação brasileira, 

isto é perceptível na Lei nº 9.612/98, como eles podem e 

os meios comunitários não podem. 

 

Art. 22. As emissoras do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária operarão sem 
direito a proteção contra eventuais 
interferências causadas por emissoras de 
quaisquer Serviços de Telecomunicações 
e Radiodifusão regularmente instaladas, 
condições estas que constarão do seu 
certificado de licença de funcionamento. 
(Lei 9612/98). 

 

Ao mesmo tempo em que a lei permite o 

funcionamento, ela desestimula e impede o mesmo, 

como acontece no seu artigo 23. 

 

Art. 23. Estando em funcionamento a 
emissora do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, em conformidade com as 
prescrições desta Lei, e constatando-se 
interferências indesejáveis nos demais 
Serviços regulares de Telecomunicações 
e Radiodifusão, O Poder Concedente 
determinará a correção da operação e, se 
a interferência não for eliminada, no prazo 
estipulado, determinará a interrupção do 
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serviço. (Lei 9612/98). 
 

É esta lei que precisa ser mudada para que 

possamos de fato dar direito aos comunicadores 

comunitários de trabalhar sem serem incomodados, por 

estarem infringindo a lei, que ao mesmo tempo é a lei 

que lhes permite funcionar. 

 

 

 

1.3 SISTEMA PARAIBANO DE COMUNICAÇÃO 

 

 

O sistema paraibano de comunicação, assim 

como os demais sistemas, é controlado por um pequeno 

grupo de empresários, políticos e pessoas ligadas à área 

de comunicação. Assim como os demais Estados, ele 

tem sua base no sistema nacional onde Globo, Record, 

Band, SBT e Rede TV produzem seus conteúdos, e as 

emissoras locais apenas retransmitem, não dando 

oportunidade para a produção local. 

As emissoras paraibanas, assim como as demais, 

utilizam apenas o horário local de café da manhã (antes 

das 07h00min horas), do almoço (das 11h00min às 

12h00min) e horário de jantar (antes das sete), que é o 
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horário nobre das novelas. Estes horários servem para 

colocar no ar seus telejornais ou outros programas que 

geralmente são programas policiais sensacionalistas que 

geram muita audiência, mostrando a destruição e todas 

as formas de autoflagelação social da nossa população, 

na grande maioria dela influenciável por ser um povo 

com falta de instrução. 

Nosso sistema é um dos melhores do país, 

formado por jornalistas e radialistas com muito talento, 

mas muitas vezes tem seus direitos cerceados pelos 

Donos do Espectro que mostram na sua programação 

apenas o que querem. 

Desde a implantação da Rádio Clube no centro de 

João Pessoa, que o sistema paraibano mostra sua cara, 

feito por profissionais bons e comprometidos, mas ao 

mesmo tempo, controlado por pessoas que queriam o 

poder e não produzir e disseminar informação ética e 

imparcial. 

Quando houve a implantação da Rádio Clube de 

Pernambuco no Município de João Pessoa deu-se início 

à história do rádio no Estado da Paraíba. A rádio foi 

montada no centro da cidade e tinha sua programação 

ouvida pela população, como as atuais rádios a cabo, 

por meio de alto-falantes colocados nos prédios da 

época e funcionava durante seis horas diárias. 
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Este movimento que, cada vez mais valorizava a 

economia e a supremacia de Pernambuco sobre a 

Paraíba, levou um grupo de paraibanos a montar a 

primeira emissora do estado, a “Rádio Clube da 

Paraíba”, mantida através da contribuição dos seus 

associados. A rádio começou a chamar atenção da elite 

local que viu neste meio uma forte arma para obter 

status. 

Com a estatização das emissoras decretada por 

Getúlio Vargas, a Rádio Clube da Paraíba tornou-se 

patrimônio do Governo do Estado. Alguns historiadores 

dizem que seus fundadores e sócios de boa vontade 

doaram a emissora ao Estado da Paraíba que, na época, 

era comandado pelo interventor Argemiro de Figueiredo. 

Assim, com o feito de Roquette Pinto, a Rádio Clube da 

Paraíba se tornou a primeira emissora estatal do 

Nordeste. 

Assim como as demais emissoras brasileiras, a 

rádio paraibana mudou de nome e passou a se chamar 

“Rádio Diffusora da Parahyba”. No ano de 1937, a 

emissora foi autorizada a mudar o nome e passou a se 

chamar “Rádio Tabajaras da Parahyba”, em alusão aos 

primitivos habitantes do Estado, os índios Tabajaras. A 

rádio Tabajara até hoje se mantém como uma das únicas 

emissoras do Estado a ter uma programação que 
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privilegie a cultura local, mesmo que os governantes que 

assumem o poder estadual, na maioria das vezes, 

utilizem-na como uma arma de autopropaganda. 

Hoje, na comunicação paraibana, temos os 

exemplos do Sistema Correio que demitiu funcionários 

por motivos políticos, a antiga TV O Norte, hoje TV 

Clube, que demitiu para não pagar maiores salários a 

seus funcionários e das TVs Miramar e Arapuã que 

contratam pessoas sem formação na área de 

comunicação para seu quadro, simplesmente para 

diminuir os custos, produzir e expor apenas os 

conteúdos que seus donos querem. 

Talvez, com a implantação da TV Itararé na cidade 

de Campina Grande isso possa mudar, até porque a 

mesma tem uma concessão de emissora educativa e 

deverá, segundo a lei, cumpri-la. A Paraíba tem um 

potencial grandioso que precisa ser bem trabalhado e, 

com a reformulação na lei das comunicações, será muito 

bem aproveitado e, sem dúvida, terá um destaque muito 

grande no cenário nacional. 

Enquanto isso não acontece, temos que analisar 

as questões políticas e capitalistas que influenciam 

diretamente na comunicação do nosso Estado, assim 

como ocorre em todo o mundo, tudo isso é bem discutido 

mais abaixo com os casos dos políticos que estão à 
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frente dos veículos de comunicação do Estado da 

Paraíba. 

 

 

 

1.3.1  CASO ROBERTO CAVALCANTI 

 

 

Nós estamos acostumados a ver várias emissoras 

de rádio que tem como proprietários políticos de vários 

níveis, como é o caso de: vereadores, deputados 

estaduais, federais, senadores, prefeitos e governadores. 

Isto por si só não seria novidade ou problema algum, se 

não fosse o simples fato da nossa legislação vigente 

proibir tal ato, políticos não podem ser proprietários dos 

meios de comunicação por um simples fato, como pode 

alguém ser dono de um algo que ele mesmo legisla? Um 

exemplo claro de tal fato é a Empresa de Televisão João 

Pessoa Ltda. mais conhecida pelo seu nome fantasia de 

TV Correio, pertencente ao Sistema Correio de 

Comunicação, aqui no nosso Estado da Paraíba, cujo 

proprietário é Roberto Cavalcanti, ex-senador da 

República. 

O Empresário Roberto Cavalcanti, aliás, nunca 

teve um voto sequer, assumindo o cargo por ser suplente 
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e ter financiado quase que toda campanha do então 

Senador, ex-governador, secretário e tantos outros 

cargos ocupados na política paraibana por José Targino 

Maranhão. Ao assumir seu cargo como senador, Roberto 

deveria fazer o que foi mandado para fazer, cumprir e 

fazer cumprir a lei para que o povo paraibano e brasileiro 

tenha seus direitos e deveres respeitados, como está 

dito na nossa Carta Magna, no seu artigo 5º, pois é seu 

dever como representante dos interesses populares e 

não de seus interesses próprios. 

Mas este é mais um dos vários casos de políticos 

paraibanos que usam de sua influência política para 

controlar um serviço tão importante e não dar 

oportunidade à grande maioria da população excluída de 

exercer sua liberdade de expressão, dita na nossa 

Constituição. O senador Cavalcanti tem sob seu controle 

nada mais nada menos que a TV Correio, duas 

emissoras de rádio, a Correio AM e FM, dois jornais 

impressos, o Correio da Paraíba e o Jornal Já. Esse 

último alvo de várias críticas de pessoas ligadas à área 

de comunicação por sua forma de mostrar a notícia no 

nosso Estado. Alguns usam a expressão “basta dobrar o 

Já para sair sangue”, referindo-se à forma descarada do 

jornal de mostrar os assassinatos que aqui acontecem, 

além do portal Correio na internet. 
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Somado a tudo isso, ele ainda tem em seu grupo 

de empreendimentos uma das maiores revendedoras de 

motocicletas do Estado, a Novo Rumo Honda. Mas uma 

coisa chama a atenção no caso do ex-senador Roberto 

Cavalcanti, assim que assumiu seu cargo no senado 

federal, ele assumiu também um acento na comissão de 

outorgas para emissoras de comunicação. 

Ele era responsável por dizer para onde ia ou não 

as concessões de rádio difusão no país, será que isto 

está correto? Assim como o ex-senador Roberto 

Cavalcanti, temos o caso de vários outros políticos aqui 

na Paraíba que são donos, sócios ou ocupam outro tipo 

de cargo em alguma emissora aqui no Estado. 

 

 

 

1.3.2  CASO DOUTOR DAMIÃO 

 

 

Outro político que controla meios de comunicação 

no Estado é o conhecido Dr. Damião, dono de várias 

rádios pelo interior do Estado e que apresenta um 

programa de TV, chamado sugestivamente de Fala 

Doutor, uma referência a ele mesmo. Coincidência ou 

não, o programa costuma ir ao ar nos períodos que 
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antecedem o pleito eleitoral na Paraíba, após isso some 

das programações das emissoras, fica a pergunta: o 

programa some por falta de dinheiro para manter-se no 

ar ou é por interesse político? Outra pergunta sem 

resposta por enquanto. 

 

 

 

1.3.3 CASO ARAPUÃ 

 

 

O Sistema Arapuã é composto pela TV Arapuã e 

Miramar, as rádios Arapuã 95,3 e 96,1, Miramar FM e 

Sucesso FM, além do portal Paraíba.com.br. Ele é um 

dos mais antigos sistemas de comunicação do Estado da 

Paraíba, pertence hoje ao empresário do ramo de shows 

João Gregório. Ele, com todos estes meios de 

comunicação sobre seu domínio, mostra como é 

desproporcional a divisão da comunicação no nosso 

país. Em poucos meses, o empresário conseguiu 

receber a concessão da TV Miramar que veio para abrir 

as portas para sua irmã mais nova, a TV Arapuã. A 

Miramar tem sua concessão de TV educativa, mas o 

conteúdo que se vê na emissora não passa este sentido. 
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1.3.4  CASO SANHAUÁ 

 

 

Outro caso pouco conhecido é da eterna emissora 

do Centro da Cidade, a Rádio Sanhauá que para alguns 

historiadores “é apenas um palanque eletrônico da 

família Braga, sua proprietária”. Já que a família controla 

boa parte da sua programação, a emissora foi muito 

utilizada durante o governo de Wilson Braga e também 

da sua mulher Lúcia Braga, quando em ambos os casos 

estiveram à frente do Governo do Estado da Paraíba.   

Os casos de políticos na comunicação não se 

limitam apenas a estes mostrados no trabalho, são 

inúmeros os casos, além disso, não são os primeiros, 

muito menos os últimos. 

Em janeiro de 2004, a Sociedade Amigos 
da Rainha do Vale do Paraíba foi 
convidada pela Prefeita de Mogeiro, 
senhora Didi Silveira, para auxiliar na 
instalação da Rádio Comunitária Mogeiro 
FM, um empreendimento do seu filho 
Walfrido Silveira, que conseguiu obter a 
concessão de canal, certamente através 
de mecanismos de liberação resultante do 
lobby político, dependente da influencia 
de deputados e senadores. (MOZART, 
Fábio, 2004, p.73). 

 

A citação acima mostra mais um caso de como os 

políticos se beneficiam dos meios de comunicação, 
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principalmente, nas cidades do interior, onde ainda existe 

e, com muita força, o domínio das grandes famílias sobre 

tais veículos de comunicação, principalmente nestas 

cidades do interior e nas comunidades carentes das 

grandes cidades, onde a população não tem um alto 

grau de instrução. 

Por isso, na grande maioria das vezes, deixa-se 

levar pelas informações deturpadas e, até mesmo 

inventadas, para gerar audiência e convencer de forma 

subliminar a população de que cada vez mais ela deve 

fazer o que os donos do espectro querem, pois, caso 

contrário, todos serão considerados fora da sociedade, 

cafonas, desatualizados e sem utilidade para tal 

sociedade. Por isso é importante o surgimento dos meios 

de comunicação alternativos, livres, comunitários e 

educativos, pois são tais meios que, mesmo com leis 

ainda não adequadas às suas realidades, mudarão a 

situação do monopólio da comunicação em nosso país. 
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2 ORIGEM DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS 

 

 

Para a Lei nº 9.612/98 em seu artigo 1º, rádios 

comunitárias são emissoras de baixa potência, que 

atuam com alcance reduzido. Mesmo sabendo dessa 

diferença, muitas pessoas confundem os estilos de rádio 

e é comum considerar uma rádio difusora, comunitária, 

isso porque grande parte destas emissoras faz o papel 

de comunitária. Elas são de fato comunitárias, mas não 

de direito, por isso o próprio movimento de comunicação 

comunitária no Brasil já começa a discutir essas 

terminologias e como classificar estes novos e velhos 

sistemas que não são contemplados na lei. 

 

Denomina-se Serviço de Radiodifusão 
Comunitária a radiodifusão sonora, em 
frequência modulada, operada em baixa 
potência e cobertura restrita, outorgada a 
fundações e associações comunitárias, 
sem fins lucrativos, com sede na 
localidade de prestação do serviço. (Lei 
9612/98). 

 

Um exemplo do que é uma Rádio Comunitária pode ser 

percebida na figura abaixo, que mostra, de forma simples 

e prática, um plano técnico da emissora FM comunitária 

como é exigido na Lei nº 9.612/98. 
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Figura 02: Plano Técnico de uma Emissora de FM Comunitária. 

FONTE: Arquivo Pessoal do Autor. 
 

Para entender como se chegou a este estilo de 

comunicação temos que compreender como surgiu o 

movimento no restante do mundo. Tem-se como 

fundamental o surgimento das rádios livres, 

principalmente, na Itália e Inglaterra, onde surgiu as 

primeiras emissoras do gênero, mas antes disso temos 

que entender o adjetivo “Rádios Piratas”, por que esta 

nomenclatura? Mas qual o motivo para tal expressão? A 

foto abaixo tenta explicar um pouco isso. 
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Figura 03: Navio onde funcionava a rádio Caroline na costa da 

Inglaterra 
FONTE: HANS KNOT GRONINGEN NEDERLAND. 

 

É necessário saber que bem antes das rádios 

livres na própria Europa já existiam as rádios 

consideradas “piratas”, que eram emissoras montadas 

em barcos que ficavam nas costas dos países europeus, 

inicialmente na costa inglesa, transmitindo seu conteúdo 

livremente sem nenhuma interferência do governo, tal 

tipo de transmissão estava atrelada ao fato das 

emissoras erguerem sobre seus mastros bandeiras 

negras, símbolo dos corsários. Esta expressão tem força 

até hoje e muitos ainda criminalizam as emissoras 

comunitárias com tal termo. 
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 É na Inglaterra, por não conseguirem montar 

suas emissoras em terras, que surge uma das mais 

conhecidas rádios piratas do mundo, a Rádio Caroline, 

mostrada na foto acima. Essa emissora foi tão 

importante que, no seu auge, atingia nada mais nada 

menos que 25 milhões de pessoas sintonizadas na 

programação da emissora, que ia ao ar 24 horas por dia. 

Ela tem sua importância contada recentemente 

em um filme com o título de “The boat that rocked”, 

traduzido para o português “Os piratas do rock”, que 

relata esta fantástica história de ideologia e rebeldia dos 

militantes dos anos 60. 

O movimento por uma comunicação mais ampla e 

diversificada surgiu da falta de oportunidades e de 

abertura por parte dos meios de comunicação comercial 

em sua programação. As rádios livres surgem de forma 

forte na Europa, formada por grupos de operários, 

movimentos de esquerda e revolucionários, eles queriam 

seus direitos respeitados, falar o que achavam que era 

de fato importante para a sociedade. A Itália é uma das 

primeiras nações a ter tais tipos de emissoras, e isso 

gerou uma polêmica muito forte no país, pois os meios 

comerciais emplacaram uma campanha desleal contra 

tais meios. 
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No ápice de repressão às rádios livres 
"atravessadas" no movimento social, a 
empresa de navegação aérea Alitalia 
introduziu uma polêmica ridícula, baseada 
no argumento de que as emissões 
clandestinas estavam provocando 
interferências nos aparelhos de 
comunicações de bordo, durante a 
operação de aterrissagem. Essa polêmica 
logo foi engrossada pelas forças 
conservadoras do país, que começaram a 
pressagiar as rádios livres entrando nas 
faixas da polícia, das ambulâncias, dos 
bombeiros e provocando uma catástrofe 
urbana. O pânico era artificialmente 
produzido para manipular a opinião pública, 
pois jamais aconteceu acidente algum 
devido a emissões radiofônicas. 
(MACHADO, 1987, p.65). 

 

Para Peruzzo (2004, p.241), “a primeira rádio livre 

surgiu em 1925 na Áustria”. As rádios comunitárias 

surgem a partir de um anseio das comunidades 

excluídas que por anos sofreram e sofrem com a 

discriminação, o preconceito, falta de oportunidades, 

esquecimento do Estado e de seus governantes e, 

principalmente, a falta de respeito imposta pelos grandes 

meios de comunicação comercial.  

As emissoras alternativas, educativas e, 

principalmente hoje, as emissoras comunitárias ganham 

esta nomenclatura por sua grande maioria surgirem nas 

comunidades carentes ou favelas. Assim a pequena 

“elite do ar” as denomina e generaliza nos seus meios, 
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tornando este termo comum para o restante da 

sociedade, levando a visão de que comunitário é 

marginal, é perigoso, é “rádio pirata”, isso não é papel 

deles e não pode ser colocado de forma tão agressiva 

para a população. 

As rádios comunitárias possuem uma 

programação diversificada, com abertura para todos e 

todas da comunidade sem discriminação de cor, sexo, 

religião ou opinião política, aliás, a política é debatida e 

levada de forma muito séria por estes meios de 

comunicação. Nas várias rádios comunitárias que pude 

conhecer, a questão política é falada de forma muito 

coerente e voltada totalmente para a sua finalidade, uma 

sociedade justa e igualitária, onde seus membros têm 

direitos e deveres e que devem ser respeitados para que 

a sociedade funcione de forma harmoniosa. Segundo 

MANZANO e MOZART (2004, p.28) “O que caracteriza e 

diferencia, no essencial, uma emissora comunitária das 

demais é pertencer à comunidade, ser organizada, 

pautada e operada pela comunidade, sem os tais 

mediadores diplomados”. 

Seus membros, neste aspecto, lembram-nos os 

intelectuais orgânicos, pessoas que por se envolverem 

mais fortemente com alguma causa e terem uma 

instrução um pouco maior que as demais da 
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comunidade, conseguem ter uma visão mais apurada e 

diferenciada de sociedade e percebem que tem um papel 

importante na mudança de suas realidades. 

Essas pessoas tentam, através das rádios em 

suas comunidades, mostrar ao restante da população o 

quanto é importante saber e cobrar seus direitos e 

deveres e suas respectivas participações para que a 

comunidade consiga evoluir, consiga se impor perante a 

sociedade, mostrando suas coisas boas e não só o lado 

negativo encontrado lá, como é mostrado de forma 

deturpada nos grandes meios de comunicação. 

Durante o período em que escrevi este livro tive 

várias influências literárias como o caso da mestra em 

pedagogia Rosangela Santos da UFPB, que têm um 

trabalho muito forte na área da educação através dos 

meios de comunicação, do escritor dramaturgo e 

radialista comunitário, assim com eu, Fábio Mozart, 

pessoas que tive a honra e oportunidade de conhecer 

pessoalmente e ler suas obras que são fundamentais 

para quem quer entender um pouco como funcionou o 

movimento de rádios comunitárias aqui no nosso Estado 

da Paraíba. 

Cada um deles no seu foco consegue mostrar 

uma realidade desconhecida para a maioria da 

população, é aquela realidade que não é mostrada pela 
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grande mídia, mas que representa situações de 

importância significativa para cada comunidade, 

situações que fazem o povo e os militantes do 

movimento de rádios comunitárias acreditar cada vez 

mais neste estilo de comunicação, que cresce cada dia 

mais no nosso país. E, que segundo estimativas da 

ABRAÇO, chegará até dois mil e quatorze a um número 

incrível de cerca de 22.000 mil emissoras em todo 

território nacional, o que tornaria o segmento de rádios 

comunitárias o maior sistema de comunicação do país, 

talvez, o maior do mundo. 

 

Na Audiência Pública realizada pela 
Subcomissão sobre a situação da 
radiodifusão comunitária no país, 
representantes de associações das 
entidades outorgadas destacaram a 
existência de mais de vinte mil emissoras 
de baixa potência operando sem licença 
no Brasil, o que induz a conclusão de que 
o acesso ao sistema ainda é um funil que 
poucos logram atravessar. (BRASIL, 
CCTI, 2009, p.45). 

 

Isso é mais do que qualquer meio de 

comunicação já tenha imaginado atingir, mostra também 

como estes meios ganham força junto à sociedade civil 

organizada e, principalmente, junto às comunidades 

onde estão inseridos. Isso é, sem dúvida, um dos 

motivos para que os grandes meios de comunicação 
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temam tanto o sistema comunitário de comunicação que 

cresce a passos largos com as rádios e também com os 

outros veículos escritos e visuais, pois nenhum outro 

meio será tão grande quanto ele. As Radcoms têm um 

potencial incrível, mas ainda pouco explorado e isso será 

o diferencial deste sistema. 

 

 
Figura 04: mapa das rádios comunitárias pelo Brasil 

FONTE: www.mediamap.org.br/mapa.php?mapa_id=24. 

 

http://www.mediamap.org.br/mapa.php?mapa_id=24
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Na imagem acima, podemos ver como tal meio de 

comunicação tem crescido e se tornado cada vez mais 

popular, mas percebemos também como a comunicação 

continua restrita e forte em uma determinada região do 

país, neste caso, a região sul e sudeste que continuam 

com concentração de riqueza e poder. 

 

Dados recentes divulgados pelo CPqD 
atestam que, em 21 anos, as emissoras 
de televisão brasileira veicularam apenas 
680 filmes nacionais. Esses números 
refletem com precisão a necessidade da 
aprovação de uma regulação que 
assegure a veiculação de conteúdos 
nacionais nos meios de comunicação 
brasileiros. (BRASIL, CCTI, 2009, p.48). 

 

Percebe-se também que outras regiões começam 

a crescer neste seguimento, como é o caso da região 

amazônica, aliás, este mapa mostra as emissoras com 

pedidos ou outorgadas, mas não podemos esquecer de 

que este número é muito superior, pois várias outras 

emissoras sem concessão, ou que, simplesmente, 

emitem suas ondas sem se preocupar com tal pedido ao 

ministério existem pelo país afora. Estas emissoras 

desconhecidas, mesmo sem um mapeamento preciso, 

são de relevância para o movimento de democratização 

da comunicação no nosso país, pois elas de fato e de 

direito são, na sua grande maioria, comunitárias 
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legítimas. Estas emissoras precisam ser acompanhadas, 

tanto pelo governo como pelo movimento de 

comunicação comunitária, para que cada vez mais a 

democratização da comunicação se concretize. 

Muitas pessoas perguntam o porquê de fazer 

rádio comunitária? Essa sinceramente é uma pergunta 

que não responderei neste livro, até porque isso, assim 

como várias outras coisas que fazemos na nossa vida, é 

de interesse único e exclusivo nosso, e só você pode 

responder tal pergunta, mas tentarei mostrar porque 

várias pessoas gostam e estão em rádios comunitárias. 

Sem dúvida, isso é de interesse de várias pessoas, 

principalmente, dos estudantes de comunicação em suas 

várias habilitações. 

Sou historiador e com minha função, tento mostrar 

a história deste segmento de forma imparcial, mesmo 

sabendo que todos nós somos parciais naquilo que 

fazemos e escrevemos. Mas levo através de minhas 

palavras, baseadas em pesquisas, vividas tanto na 

prática, quanto na pesquisa bibliográfica, a história das 

rádios comunitárias de forma a gerar uma mudança de 

visão, que os militantes do movimento pela 

democratização da comunicação querem mostrar, mas 

muitas vezes são barrados. 
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As discussões realizadas apontaram a 
necessidade premente do 
aperfeiçoamento do marco regulatório da 
rádio difusão no Brasil. O Código 
Brasileiro de Telecomunicações, espinha 
dorsal da regulação setorial, se 
encaminha pra completar meio século de 
existência, e já não é mais capaz de 
responder aos desafios das novas 
tecnologias, em especial a digitalização 
dos meios de comunicação e o processo 
de convergência. (BRASIL, CCTI, 2009, 
p.26). 

 

Como vimos na citação, os próprios parlamentares 

sabem que o sistema de comunicação brasileiro já não é 

mais autossuficiente para comportar todos os novos 

meios existentes. A mudança precisa acontecer, seja por 

parte dos que controlam os meios, seja por parte dos 

sistemas alternativos, que buscam seu espaço no 

espectro. 

 

 

 

2.1  RÁDIO COMUNITÁRIA VOZ POPULAR 

 

 

A Radcom Voz Popular teve um papel 

fundamental no desenvolvimento da Comunidade São 

Rafael e no próprio movimento de comunicação 
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comunitária. Desde sua fundação, a Comunidade São 

Rafael sofre com o esquecimento do Estado e do 

restante da sociedade que deixa à margem as vilas, 

comunidades e favelas que surgem da necessidade 

consumista das grandes cidades. A comunidade tem 

uma história de luta pouco conhecida, mas que é muito 

importante para se entender a história do bairro do 

Castelo Branco que poucos sabem, que é mais nova que 

a Comunidade São Rafael. 

A Comunidade São Rafael, segundo relatos dos 

próprios moradores mais antigos, surgiu no final da 

década de 30, início da década de 40, bem antes da 

própria fundação do bairro. Segundo José Marcos de 

Souza Vieira, um dos moradores mais antigos da São 

Rafael, numa entrevista que fiz com ele: “Meu pai me 

dizia que quando chegou aqui só tinha cinco casinhas de 

palha e só tinha de 8 a 10 moradores”. 

As primeiras casas foram construídas naquele 

local por ex-funcionários da então fazenda São Rafael, 

que abrangia a região dos atuais bairros do Castelo 

Branco I, II e III, Bancários, Cidade Universitária e início 

do Bairro de Mangabeira. Esses funcionários, após a 

construção da BR 230, construíram suas casas às 

margens do Rio Jaguaribe. 

Com o passar do tempo, mais e mais pessoas 
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começaram a chegar e se fixar na vila, levando a um 

crescimento desordenado. Na década de oitenta, a 

comunidade passa por transformações significativas por 

conta das chuvas que provocam grandes transtornos e 

destruições para várias famílias. 

Neste momento, o Lyons Club tem uma 

participação significativa na ajuda às famílias, a sede do 

Lyons Club funcionava onde hoje é a Capela Santíssima 

Trindade, que por muito tempo antes de ser doada a 

Igreja Católica funcionou como abrigo para famílias que 

perderam suas casas por conta das chuvas. 

Neste mesmo período, a comunidade tem certa 

melhoria na sua estrutura, o Governador da época, 

Wilson Braga, construiu algumas casas na comunidade 

para suprir uma parte da necessidade dos moradores, 

isto até hoje é lembrado, sentido por muitos dos 

moradores que veem em Wilson a figura de um herói dos 

pobres e até hoje devem um favor por tal ato. 

A Comunidade São Rafael tem outra fase pouco 

conhecida pela população pessoense, que é a fase 

política. Desde sua fundação, os moradores são muito 

envolvidos com as questões políticas, vários deles 

tiveram e têm papel importante no seu desenvolvimento. 

Como é o caso de Afonso Francisco de Abreu que foi 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores da 
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Construção Civil (SITRICON) e candidato a vereador 

pela cidade de João Pessoa na década de 80. 

Um acontecimento pouco sabido por muitos é a 

passagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela 

comunidade, ele esteve lá durante sua passagem à 

Paraíba, no início da década de oitenta, mais 

exatamente em 1982, para fundar o Partido dos 

Trabalhadores (PT) nas cidades que ainda não tinham 

sede do partido, aqui no Estado. 

Lula, junto de mais quatro ou cinco moradores da 

São Rafael, percorreu o Estado, fundando a legenda e 

iniciando a história do partido no Estado. Entre os 

políticos de importância que também atuaram na 

comunidade estão o atual Deputado Estadual Anísio 

Maia, que sempre esteve presente. 

A política dentro da Comunidade São Rafael se 

fortalece com a criação da Associação de Moradores e, 

mais a frente, no final da década de noventa, com o 

surgimento da Radcom, estas duas instituições na 

primeira década do século XXI irão travar fortes 

discussões sobre o desenvolvimento da comunidade e 

sobre a forma de fazer política. 

São fatos como esse, além de outros, que a rádio 

através de sua programação e de suas ações tenta de 

forma tímida, mas ousada, mostrar para o restante da 
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sociedade momentos históricos importantes, mas não 

levados em consideração por terem acontecido em uma 

“Favela”, como ela é pejorativamente conhecida. 

Essa mudança de comportamento e esta tentativa 

de levar uma visão diferente da comunidade para o 

restante da população acontece na Comunidade São 

Rafael e  repete-se por todas as outras localidades em 

que as rádios comunitárias tentam mostrar que uma 

nova sociedade é possível e que, através da informação, 

a mudança pode acontecer. 

 

 

 

2.2  PROJETO FALA GAROTADA 

 

 

Tudo começou no ano de 1999, quando a 

AMAZONA (Associação de Prevenção a AIDS), que 

promovia ações como rodas de diálogo, oficinas ludo-

pedagógicas, cursos pré-profissionalizantes e outras 

ações, propôs a EBE (Entidade Beneficente Evangélica), 

sua parceira na época, a implantação de uma rádio 

difusora na Comunidade São Rafael, esta rádio atuaria 

no fortalecimento das atividades já implantadas por 

ambas e ajudaria na elevação da autoestima da 
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comunidade e valorização da cultura local. 

Em 1999, a AMAZONA conseguiu a aprovação de 

um projeto, através da Petrobrás, o Projeto Fala 

Garotada, que atuaria em 6 (seis) comunidades carentes 

da grande João Pessoa, na perspectiva do 

fortalecimento da identidade local e do direito humano à 

comunicação. Essas comunidades foram as seguintes: 

Casa Branca em Bayeux, com a rádio “Casa Branca”, 

hoje Maré Alta FM, a comunidade do Timbó, com a rádio 

Independente, a comunidade do Jardim Veneza, com a 

rádio Diversidade, a comunidade do Monsenhor Magno 

(Muçumagro), com a rádio Voz do Povo, a comunidade 

da Ilha do Bispo, com a rádio Sintonia e a Comunidade 

São Rafael, com a rádio “Fala Garotada”, hoje Voz 

Popular na frequência modulada 97,7. 

O projeto financiou a compra dos primeiros 

equipamentos e formações na área de comunicação 

comunitária para os integrantes das rádios, isso 

provocou um incentivo cada vez maior para que outras 

pessoas começassem a participar das emissoras 

comunitárias nas comunidades. 

É importante destacar, neste momento, a 

participação de dois moradores que se doaram de forma 

muito forte para a chegada da parceria e implantação da 

rádio, seu José Marcos de Souza Vieira e Maria Leite 



 

57 

Ferraz Marinho, mais conhecida como “Dona Moça”. 

Esses dois moradores tiveram papel fundamental no 

início da emissora na comunidade, ambos iam juntos 

com os adolescentes e jovens para as formações e 

reuniões da AMAZONA, representando a comunidade e 

discutindo com as outras comunidades como as rádios 

iam funcionar. 

Lembro-me de ouvir seu Zé Marcos dizer com 

lágrimas nos olhos quantas vezes ele foi a pé para as 

reuniões na AMAZONA para que a rádio fosse 

implantada na São Rafael e como ele acreditava que 

esse instrumento seria importante para a mudança de 

mentalidade da comunidade. 

Juntamente com Dona Moça, seu Zé Marcos, 

simboliza a luta de moradores que, mesmo com pouca 

instrução, sempre acreditaram que a mudança é 

possível. Outros moradores também desempenharam 

um papel importante para que a rádio chegasse aonde 

chegou. 

Infelizmente, não é possível citar todos, mas 

através do exemplo destes dois corajosos moradores, 

procuro contemplá-los e dizer que são pessoas assim 

que tentam mudar nosso país, que um dia levará ele a 

ser um pouco mais justo e igual para todas e todos. 

Na Comunidade São Rafael, a rádio começou 
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com a colocação de vinte caixas de som, essas 

caixinhas eram feitas de compensado revestidas de 

zinco e possuíam alto-falantes de 6’’ (seis polegadas), 

elas eram colocadas nos postes nas ruas da 

comunidade. Dessas vinte, dezoito ficavam na 

Comunidade São Rafael e duas caixas nos postes da 

Comunidade Padre Hildon Bandeira, uma comunidade 

vizinha, localizada do outro lado do Rio Jaguaribe, no 

Bairro da Torre. 

Padre Hildon e São Rafael são ligadas por uma 

ponte sobre o Rio Jaguaribe. Após a instalação, foram 

montados os equipamentos no estúdio improvisado que 

funcionava numa sala cedida pela Entidade Beneficente 

Evangélica (EBE). Com uma programação 

predominantemente musical inicialmente, a rádio 

funcionava como um pequeno laboratório de 

comunicação, onde as crianças e adolescentes faziam 

sua programação monitorados pelos responsáveis da 

EBE. 

Inicialmente, em homenagem ao projeto 

desenvolvido pela AMAZONA e patrocinado pela 

Petrobrás, o nome da emissora era Rádio Fala Garotada, 

só anos depois se tornaria Rádio Comunitária Voz 

Popular. 

Podemos ver na foto abaixo o primeiro estúdio da 
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Rádio Fala Garotada, na época com sede na EBE. 

 

 
Figura 05: Antigo estúdio da Rádio Fala Garotada na EBE 

FONTE: Arquivo pessoal do autor. 
 

No início, foi muito difícil, principalmente, a 

questão estrutural, que se estende até hoje, mas pelas 

fotos podemos ver como era difícil trabalhar na rádio em 

épocas de chuva. O barulho da chuva que penetrava o 

ambiente, choques e problemas encontrados por falta de 

uma boa estrutura são relatados pelos comunicadores da 

emissora. Isso se repete em todas as outras emissoras 

comunitárias que dependem diretamente da contribuição 

de seus militantes, a precariedade é uma constante na 

maioria das verdadeiras Radcoms. 
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Uma rádio comunitária se faz em equipe. 
Junte o pessoal interessado, competente 
e responsável pela organização, operação 
e manutenção. Lembre-se que no começo 
tudo pode parecer difícil, (ninguém quer 
ser o pai de uma criança que ainda não 
nasceu, mas depois que ela nasce, todo 
mundo quer ser o seu padrinho) e poderá 
aparecer muitas pessoas interessadas em 
participar do projeto, e a maneira mais 
adequada para reger essa organização é 
através de uma ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL E COMUNITÁRIA 
devidamente instituída com estatuto, 
diretoria e registro em Cartório Civil. 
(LOBO, Chico, e-book, Como Montar uma 
rádio: Uma ideia para sua igreja anunciar 
o evangelho da paz na sua comunidade 
ou cidade. Letras Santas). 

 

Com uma pequena mesa de som de quatro 

canais, um amplificador de mil e quinhentos watts, um 

rádio gravador portátil, um mini-system, um DVD e dois 

microfones, a programação da rádio ia ao ar, produzida e 

falada na voz das próprias crianças e adolescentes, 

alunos da EBE. Isso sempre foi o diferencial e era muito 

bom ver o povo falando para o povo, de uma forma que 

todos e todas entendiam e gostavam. 

Essas crianças e adolescentes participaram de 

várias oficinas nas áreas de locução, dicção, rádio, 

jornalismo, elaboração de roteiros e produção de 

programas que os capacitou cada vez mais para 
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desempenhar bem, o papel de comunicadores na rádio 

da comunidade. Nestas formações, os adolescentes 

trocavam as experiências adquiridas em cada rádio e 

começaram com isso, sem perceber, a criar laços de 

afinidade com a luta pela democratização da 

comunicação e com os outros membros das outras 

rádios e comunidades. 

Neste momento, a comunidade ainda não percebe 

a rádio como um instrumento de comunicação seu, mas 

sim, como a rádio da EBE, pelo motivo da rádio funcionar 

no seu prédio, ter uma programação musical 

predominantemente evangélica. A EBE não restringia em 

nenhum momento a entrada de qualquer pessoa da 

comunidade à rádio, mas isso ainda era uma barreira a 

ser quebrada pela comunidade e ela seria mais a frente. 

O papel da EBE foi fundamental no início da emissora 

por mais que tivesse tido estes problemas, a entidade 

sempre se colocou à disposição da comunidade para seu 

desenvolvimento e, até hoje, ela faz parte do Conselho 

Comunitário de Comunicação da Radcom Voz Popular. 

A Rádio Fala Garotada começava a enfrentar seus 

primeiros problemas, entre eles: ter uma programação 

basicamente musical, não ter uma diversidade de 

pessoas na sua programação, além de outros problemas 

comuns a este tipo de emissora. Alguns acontecimentos 
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marcam este momento, como foi o caso de moradores 

subirem nos postes para retirar as caixas de som, eles 

não queriam ouvir a programação. 

Pelo que soube, isso aconteceu três ou quatro 

vezes. Mas isso não será superado logo, a programação 

iria demorar muito para atender às necessidades da 

comunidade, pois a comunicação comunitária prega 

outra forma de se fazer comunicação e isso gera 

mudança de comportamento e o ser humano não muda 

de comportamento facilmente. 

As comunidades estão acostumadas com as 

programações das rádios comerciais, que tocam o 

modismo. Uma programação de música regional e 

artistas desconhecidos não são de tão fácil aceitação 

para a população, mesmo assim, sempre se tentou 

através das formações em comunicação junto a 

AMAZONA, melhorar essas programações. 

Vários programas sobre juventude, prevenção e 

drogas foram produzidos pelos adolescentes e jovens e 

eram veiculados periodicamente nas programações da 

rádio. Esses programas para alguns moradores eram 

considerados uma besteira, uma coisa sem sentido, mas 

a partir deles se percebeu a importância de falar de 

temas dessa natureza dentro da Comunidade São 

Rafael, pois outros moradores achavam importantes, 
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sim, esses assuntos. 

Rosangela Santos, hoje professora substituta na 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e mestra em 

Pedagogia por essa Universidade, na época, era diretora 

da EBE e responsável pela rádio, sempre estava junto 

aos programadores. 

Aquelas crianças, adolescentes e jovens recebiam 

vários nomes dentro do movimento de comunicação 

comunitária como: locutores, sonoplastas, 

comunicadores, educomunicadores, entre outros, mas 

vamos chamá-los de equipe da rádio que é como 

chamamos hoje a turma da Rádio Comunitária Voz 

Popular. 

Rosângela sempre estava junto a eles, tentando 

manter uma programação coerente e diária mesmo 

sabendo da dificuldade que é para colocar a 

programação todos os dias no ar com pessoas 

voluntárias. Isso sempre foi e será difícil enquanto não 

houver aquela mudança de comportamento que já 

falamos. Ainda é difícil manter a rádio funcionando, todos 

os dias. 

No ano de 2005, a Rádio Fala Garotada passa por 

uma grande transformação, através dos recursos 

provenientes do Projeto Fala Garotada da Petrobrás. A 

emissora consegue, juntamente com a Rádio 
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Diversidade e a Rádio Independente, comprar seus 

equipamentos de FM Comunitária. A partir daí, a história 

da comunicação na Comunidade São Rafael ganha 

outros contornos, a rádio começa a ganhar mais 

simpatizantes e ser reconhecida, a prova é a logomarca 

e o jargão da emissora. 

Os dois foram criados pelos próprios moradores 

que deram a cara da sua rádio. 

 

 
Figura 06: Logomarca e Jargão da Radcom Voz Popular. 

FONTE: Arquivo do CPCC. 
 

A logomarca da rádio foi escolhida pela população 

através de voto, uma urna foi colocada na porta da 
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unidade de saúde, onde os moradores passavam e 

depositavam seus votos, escolhendo o nome da 

emissora. O desenho também foi escolhido através da 

participação da comunidade, um concurso foi realizado 

para escolher a logomarca da emissora, que após uma 

semana, escolheu a logo vista na imagem acima. 

Não foi diferente no jargão, este, aliás, mostra 

bem como a emissora busca a participação da 

população e como a mesma acredita que, com ela, a 

realidade pode ser mudada. Mas essas foram apenas as 

primeiras mudanças, mais a frente pode ser visto como a 

emissora foi crescendo e ajudando no desenvolvimento 

da Comunidade São Rafael. 

 

 

 

2.3  RÁDIO VOZ POPULAR E  

OS ESPAÇOS POLÍTICOS 

 

 

Podemos perceber como a Radcom Voz Popular 

ajudou e ajuda no desenvolvimento da Comunidade São 

Rafael, analisando as imagens a seguir. Percebemos os 

vários momentos de integração, participação política e 

mobilização social em prol da comunidade, que o CPCC 
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começou a participar e a ajudar a crescer, tanto no 

âmbito local, como em âmbito estadual. 

 

 

 

2.3.1 PARCERIA COM A ESCOLA ESTADUAL 

DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO RAFAEL 

 

 
Figura 07: 1ª Formatura dos alunos do 4º ano da E.E.E.F São Rafael 

FONTE: Arquivo pessoal do autor. 

 

Na figura acima podemos ver um evento que para 

muitos parece ser comum, mas que para aquelas 
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crianças é um evento único. A formatura dos alunos do 

quarto ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

São Rafael nunca havia sido realizada, mas com a 

determinação do Diretor da Escola Ruy Carlos e com a 

parceria da Radcom Voz Popular na transmissão e 

apresentação do evento, esta ação se realizou durante 

três anos na Comunidade. Foi permitido aos alunos e 

familiares viver um momento que, para muitos deles, só 

seria possível assistindo a filmes, pois muitos não têm ou 

teriam uma condição financeira para realizar a formatura 

de seus filhos e filhas. 

A parceria com E.E.E.F. São Rafael vai um pouco 

mais além, com a força de vontade do diretor, na busca 

pelo desenvolvimento dentro da Comunidade São 

Rafael. A Radcom e a Escola realizaram um evento 

antes impensável em tal local, o “Desfile Cívico na São 

Rafael”. 

Tal evento só era visto pelos moradores se os 

mesmos fossem até a Avenida Duarte da Silveira ou à 

Avenida principal do Bairro do Castelo Branco, mas com 

a união das duas instituições podemos ver pela foto 

abaixo como a comunidade estava mobilizada e 

encantada com uma ação de tanta importância para a 

cidadania e para a autoestima dos moradores, que 

puderam ver que mesmo numa comunidade carente é 
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possível realizar tais atividades.  

 

 
Figura 08: Desfile Cívico da Comunidade São Rafael 

FONTE: Arquivo pessoal do autor. 

 

 

 

2.3.2  EVENTO COMUNITÁRIO 

 

 

Outra ação que o CPCC realiza e que mexe muito 

com a Comunidade São Rafael são os eventos 

comunitários. Momentos em que a rádio sai do estúdio e 

tem seus equipamentos montados no meio da rua para 
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transmitir ao vivo os eventos e interagir de forma mais 

forte com a comunidade. Isto pode ser percebido no 

mosaico de fotos abaixo, onde podemos ver um evento 

realizado pela Radcom, em que aconteceram uma feira 

de economia solidária, um bazar, oficinas de origâmi e 

desenho, além das apresentações de grupos de teatro e 

um bingo, encerrando o evento. São essas ações que 

mostram o quanto a comunidade pode se mobilizar e 

incentivar seus moradores a conseguir uma perspectiva 

de vida melhor. 

 
Figura 09: Evento comunitário realizado pelo CPCC na Comunidade 

São Rafael 
FONTE: Arquivo pessoal do autor. 



 

70 

 

 

2.3.3  GRUPO PRODUTIVO 

 

 

 
Figura 10: Grupo produtivo da Comunidade São Rafael 

FONTE: Arquivo pessoal do autor. 
 

Uma grande ação que começa a ser realizada 

após a fundação do CPCC é a formação do Grupo 

Produtivo da Comunidade São Rafael, um grupo formado 

por jovens que participavam das ações desenvolvidas 
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pela EBE, em parceria com a AMAZONA. Esses jovens, 

na grande maioria participantes da rádio, começaram a 

ter formações na área de Economia Solidária, estas 

formações eram ministradas pela Incubadora de 

Empreendimentos Solidários da UFPB (INCUBES), 

através dos professores Xavier, Rosilene, além de outras 

pessoas que, durante dois anos de pré-incubação e 

incubação acompanharam o grupo, dando as devidas 

orientações para que ele não definhasse, assim como 

acontece com a maioria dos grupos de produção e 

cooperativas nos seus primeiros anos de existência. 

Essas formações e a parceria com a INCUBES 

foram e são muito importantes, pois o grupo, a partir 

destas formações, começou a ter uma visão diferente do 

que é geração de trabalho e renda, começaram a ver 

que, mesmo em uma comunidade carente, todos juntos 

poderiam gerar renda e sobreviver sem precisar sair da 

comunidade. 

O grupo hoje é formado por dez pessoas, que 

através da produção de pães caseiros gera renda para 

estas dez famílias, além de mostrar para a comunidade 

como é possível mudar a realidade sem precisar sair da 

Comunidade São Rafael. Todas as ações do grupo 

produtivo são respaldadas pelo CPCC, que por possuir 

CNPJ, disponibiliza a retirada de notas fiscais e 
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responde juridicamente pelo grupo, além da rádio que 

faz toda a divulgação dos produtos produzidos e 

vendidos pelo grupo. 

 

 

 

2.3.4  DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 

 

 

Nessa sequência de ações, iremos ver outra foto 

que mostra bem como a Radcom tem importância e se 

preocupa com a comunidade e seus moradores. A foto 

abaixo mostra uma ação que para muitos moradores fez 

uma diferença sem igual. Exemplo de determinação e 

preocupação com a comunidade, a rádio distribuiu 

cestas básicas. 

Ao receber cerca de 500 quilos de alimentos da 

Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da 

Secretária de Desenvolvimento Social (SEDES) em 

janeiro de 2011, a rádio transformou-os em pequenas 

cestas que fizeram a felicidade de muitos moradores da 

comunidade. No Natal e Ano Novo, puderam ter algo 

para pôr na mesa e se alimentarem mais dignamente. As 

cestas ajudaram a saciar a fome de várias pessoas da 

comunidade. Mas assim como fez a alegria de várias 
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pessoas, gerou a ira de algumas que, por motivos 

politiqueiros, acusaram a Radcom de favorecimento e de 

doar as cestas básicas para quem ela queria, isso pode 

ser desmentido vendo o mosaico de fotos da figura. 

A Rádio Voz Popular, a partir de 2005, com seu 

surgimento de fato e de direito como Rádio Comunitária 

e Criação do CPCC, começou a criar certa inveja dentro 

da Comunidade São Rafael por parte de pessoas que se 

dizem líderes comunitários e que estão a frente de 

algumas instituições como a Associação de Moradores 

da Comunidade São Rafael (ASSONVIRAL). 

Essas discussões levaram a alguns problemas 

mais em nenhum momento a rádio deixou de fazer seu 

papel de defensora da comunidade e de levar 

informação de qualidade. Em momentos posteriores, as 

mesmas pessoas iriam procurar a rádio para se retratar e 

pedir o apoio da emissora. 

Percebo nas ações do CPCC, uma coisa muito 

interessante que diz respeito à preocupação com a 

comunidade, todas as ações desenvolvidas são feitas 

pensando no desenvolvimento da São Rafael. 

Por mais que outras pessoas tentem prejudicar as 

atividades realizadas pela Radcom e o CPCC, eles 

sempre as realizam e com o mesmo entusiasmo e 

dedicação, pois, estão realizando para a comunidade, 
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consequentemente, para eles próprios, gerando seu 

próprio desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

 
Figura 11: Distribuição das cestas básicas na Comunidade São 

Rafael pelo CPCC 
FONTE: Arquivo pessoal do autor. 

 

 

 

2.3.5  PROJETO POR UM NATAL FELIZ 

 
 

O CPCC e a Radcom começaram no ano de 2009 

a realizar outra ação extremamente importante para a 
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melhoria da autoestima e valorização local, foi o Projeto 

por um Natal Feliz, idealizado por Wanessa Costa 

Santos, na época Diretora de Operações da Radcom Voz 

Popular, que teve a ideia de, no dia 25 de dezembro, 

vestir-se de Papai Noel e distribuir presentes para as 

crianças da Comunidade São Rafael. 

Isso nunca aconteceu na comunidade e foi um 

evento que surpreendeu a todos, principalmente, às 

crianças que puderam receber seus presentes das mãos 

do Papai Noel no dia de Natal. 

Esta atividade foi tão bem aceita pela comunidade 

que, no ano seguinte, o CPCC e a Radcom Voz Popular 

começaram a receber doações de brinquedos para a 

realização da festa daquele ano que, assim como a 

primeira, foi uma surpresa para a comunidade e também 

para os organizadores. Naquele ano, a comunidade além 

do Papai Noel também recebeu a visita da Mamãe Noel, 

o número de crianças atendidas com os presentes foi 

maior. Além de disso, a visita do bom velhinho e de sua 

companheira que se estendeu para a comunidade 

vizinha, Padre Hildon Bandeira, onde foram distribuídos 

alguns brinquedos que, assim como na São Rafael, 

fizeram a alegria de muitas crianças. 
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Figura 12: Projeto por um Natal Feliz 

FONTE: Arquivo do CPCC. 

 

 

 

2.3.6  CONSELHO COMUNITÁRIO  

DE COMUNICAÇÃO 

 

 

A história do CPCC é marcada por muitas lutas e 

barreiras que são superadas conforme a instituição foi se 
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afirmando e formando sua cara. Para isso uma 

ferramenta muito importante foi o Conselho Comunitário 

da Rádio Comunitária Voz Popular. O conselho é 

composto por entidades existentes na comunidade e 

que, segundo a Lei nº 9.612/98, deve ser composto por: 

 

Art. 8º – A entidade autorizada a explorar 
o Serviço deverá instituir um Conselho 
Comunitário, composto por no mínimo 
cinco pessoas representantes de 
entidades da comunidade local, tais como 
associações de classe, beneméritas, 
religiosas ou de moradores, desde que 
legalmente instituídas, com o objetivo de 
acompanhar a programação da emissora, 
com vista ao atendimento do interesse 
exclusivo da comunidade e dos princípios 
estabelecidos no art. 4º desta Lei. (Lei 
9612/98). 

 

O Conselho Comunitário é o único instrumento 

criado na Lei nº 9.612/98 que, de fato, garante um 

caráter comunitário para as Radcoms, pois é ele que 

permite fazer com que a população participe da 

programação, decida como a grade de programação 

deve ser montada, quais assuntos devem ser abordados 

e são de interesse da comunidade. 

O Conselho Comunitário das Radcoms serve de 

modelo para os meios de comunicação comerciais e 

para a mudança no nosso sistema de comunicação. 
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Outra questão importante é que esse tipo 
de rádio possui um conselho comunitário, 
elemento determinante para a 
legitimidade das Rádios Comunitárias, 
que é eleito pelos segmentos sociais 
representando a comunidade e tem como 
membros representantes locais da 
Associação de Moradores, igrejas 
diversas, Programa de Saúde da Família 
(PSF), e vários outros segmentos 
existentes na localidade onde está 
inserida. SANTOS, Rosângela (2009, 
p.34). 

 

Os conselhos de comunicação farão com que a 

população brasileira possa, de fato e de direito, decidir 

sobre a programação que interessa e que eles querem 

ouvir e ver nos seus televisores e aparelhos de rádio. 

Essa discussão ainda terá vários momentos e espera-se 

que seja resolvida da melhor forma possível, pois quem 

ganha com isso é a sociedade brasileira. 

O Conselho Comunitário da Rádio Comunitária 

Voz Popular tem no seu corpo uma mescla muito 

interessante de entidades, que mais do que decidir sobre 

a programação da emissora começaram a fazer uma 

coisa que é de fundamental importância para o 

desenvolvimento local, discutir questões de relevância 

para a comunidade, como: questões de calçamento, 

esgotamento, saúde e geração de renda. 

Essas discussões mostram uma tendência natural 

da união destas entidades, que é o fortalecimento local 
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para desenvolvimento das comunidades onde estão 

inseridos. Essa mescla de entidades do conselho da 

Radcom Voz Popular pode ser vista na imagem abaixo: 

 

 
Figura 13: Entidades do Conselho comunitário da Radcom Voz 

Popular 
FONTE: Arquivo pessoal do autor. 

 

Todos estes mecanismos mostram como a Rádio 

Comunitária Voz Popular é importante para fazer com 

que a Comunidade São Rafael se desenvolva de dentro 

para fora e não o contrário. A motivação que a emissora 

leva para a população faz com que a rádio não caia em 

descrédito perante a população, assim como acontece 

com outras instituições na mesma comunidade. 
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Tal tipo de emissora é fundamental para o 

desenvolvimento local e da comunicação no nosso país, 

pois é a forma de dar vez e voz aos mais excluídos, mas 

também deverá ser feita uma modificação coerente na 

lei, para que os donos do espectro não se aproveitem, 

como acontece hoje com a Lei nº 9.612/98. 

 

 

 

2.3.7  BANCO COMUNITÁRIO  

DE DESENVOLVIMENTO JARDIM BOTÂNICO 

 

 
Figura 14: Logo do Banco Comunitário de Desenvolvimento Jardim 

Botânico 
FONTE: Arquivo do CPCC 
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Outra ferramenta que veio para mudar de vez a 

cara da Comunidade São Rafael é o Banco Comunitário 

de Desenvolvimento Jardim Botânico (BCDJB). Tal 

tecnologia social consegue articular ainda mais as outras 

que já existem, com um benefício, este instrumento é 

responsável por financiar as ações das demais. 

A discussão sobre BCD surgiu em dezembro de 

2011, quando a INCUBES, parceira do CPCC, desde 

2005, em uma reunião na Comunidade, mostrou a 

experiência do Banco Palmas e que estava inserida no 

Projeto de Implantação de Bancos Comunitários, que a 

Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários 

da Universidade Federal da Bahia (ITES-UFBA). 

Este projeto tinha como uma das metas inserir 01 

BCD na Paraíba, daí a proposta da INCUBES, de que 

este Banco Comunitário poderia ser inserido na 

comunidade, devido a suas articulações locais e seu 

desenvolvimento comunitário que já se mostrava muito 

forte. 

A partir daí, todo o ano de 2012 foi um período de 

formação, intercâmbios e formações com os moradores, 

comerciantes e Conselho Gestor do Banco, para 

definição de moeda social, logo, linhas de crédito do 

BCD, além da sua inauguração, que foi realizada no dia 
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27 de Abril de 2013. Inauguração que contou com a 

participação de várias autoridades, como foi o caso do 

então Secretário do Orçamento Participativo da Cidade 

de João Pessoa, Hidelvânio Macedo, da Vereadora Elisa 

Virgínia, além de várias pessoas de outros bairros, 

cidades, estados, até de outros países, que foram 

prestigiar essa, que foi a criação do segundo Banco 

Comunitário de Desenvolvimento do Estado da Paraíba. 

 

 
Figura 15: Inauguração do Banco Comunitário de Desenvolvimento 

Jardim Botânico 
FONTE: Arquivo do CPCC 
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3 DATAS IMPORTANTES DO RÁDIO 

 

 

Neste último capítulo, veremos as datas mais 

importantes do meu ponto de vista para a comunicação 

em todo o mundo e para o Brasil, incluindo a Paraíba. 

São fatos que alteraram, sem dúvida, a forma de se fazer 

comunicação e de quem fez e faz a discussão ao seu 

redor. Além disso, essas datas mostram como cada um 

em seu determinado momento fez a diferença para que a 

comunicação se tornasse o que é hoje, uma super e 

poderosa ferramenta nas mãos de alguns que a utilizam 

como bem entendem, tanto na TV, quanto no Rádio e, 

agora, na internet, após a revolução digital provocada 

pela invenção dos computadores pessoais. 

 

1667 – Neste ano, o físico inglês Robert Hooke, realizou 

a primeira transmissão de som através de fio da história. 

Ele demonstrou sua experiência através de um fio 

esticado entre dois diafragmas, onde as ondas sonoras 

passavam de um lado a outro. Essa experiência é a 

brincadeira do telefone de latas que as crianças brincam 

hoje em dia e que deu origem ao telefone, que mais 

tarde seria de fato e de direito criado por Graham Bell. 
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1876 – Em Boston, Massachussetes, Alexander Graham 

Bell, nascido na Escócia, utilizou seu invento para 

transmitir uma mensagem ao seu auxiliar Thomas 

Watson. Surgiu aí o telefone. Nesse momento, a 

comunicação era feita por meio de cabos. 

1879 – Thomas Edison construiu a primeira lâmpada 

elétrica e a fez funcionar 48 horas seguidas para provar 

sua invenção. Sua influência no desenvolvimento da 

eletricidade é muito importante para o desenvolvimento 

do rádio. 

1887 – Henrich Rudolph Hertz descobriu as ondas de 

rádio, o rumo da comunicação na humanidade começaria 

a mudar. 

1893 – Padre Roberto Landell de Moura fez a primeira 

transmissão de palavra falada, sem fios, através de 

ondas eletromagnéticas. Esse fato aconteceu no Brasil, 

fato que vários brasileiros e mesmo pessoas de outros 

países desconhecem. 

1896 – Gluglielmo Marconi realizou as primeiras 

transmissões sem fios. 

1919 – Primeira transmissão radiofônica oficial brasileira 

foi na cidade de Recife, no ano de 1919. 
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1920 – A primeira emissora de rádio a operar com 

licença comercial foi a KDKA, nos Estados Unidos, na 

cidade de Pittsburgh, em 1920. 

1922 – A primeira emissora foi instalada no Rio de 

Janeiro, em sete de Setembro de 1922. Com um 

transmissor de 500 watts, da Westinghouse, no alto do 

Corcovado. O primeiro programa foi o discurso do 

Presidente Epitácio Pessoa, acompanhado dos Reis da 

Bélgica, Alberto I e Isabel, que abriu a Exposição do 

Centenário da Independência no Rio de Janeiro. O 

discurso de abertura foi transmitido para 80 receptores 

instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Durante a 

noite, a ópera “O Guarani”, de Carlos Gomes foi 

transmitida do Teatro Municipal para alto-falantes 

instalados na exposição, isso foi assombroso para a 

população ali presente. 

1923 – Roquette-Pinto e Enrique Morize fundam a 

primeira emissora brasileira Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro. É feita a primeira transmissão de rádio em 

cadeia no mundo, envolvendo a WEAF e a WNAC, de 

Boston. No dia 30 de novembro é criada a Sociedade 

Rádio Educadora Paulista - PRA-E. 

1924 – É criado o Departamento de Ordem Política e 
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Social (DOPS), que foi criado pelo governo brasileiro 

para controlar e reprimir os movimentos políticos e 

sociais contrários ao regime no poder. Durante muito 

tempo serviu também para censurar os meios de 

comunicação. 

1926 – John Baird realiza as primeiras transmissões de 

imagens. 

1930 – O primeiro locutor a transmitir uma partida de 

futebol foi Nicolau Tuma, no dia 10 de fevereiro de 1930. 

1930 – Fundada a primeira estação retransmissora de 

rádio na Paraíba, a Rádio Clube – PRA8, ela começou a 

fazer suas transmissões através de alto-falantes 

instalados nos postes do centro histórico de João 

Pessoa. No início, eram feitos os pronunciamentos 

políticos e ela foi pioneira na transmissão das aulas em 

inglês. No futuro se tornaria a Rádio Tabajara. 

1931 – É criado o Departamento Oficial de Propaganda 

(DOP), órgão da administração pública voltado para a 

propaganda estatal no governo de Getúlio Vargas. 

1931 – É fundada a PRB 9 - Rádio Record de São Paulo. 

No início dos anos 30, o Brasil já tinha 29 emissoras de 

rádio, transmitindo óperas, músicas e textos instrutivos. 
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1932 – O Governo de Getúlio Vargas autoriza a 

publicidade em rádio através do Decreto nº 21.111, de 1º 

de março de 1932, que correspondia a 10% da 

programação veiculada. Ademar Casé estreia seu 

programa na Rádio Philips. Casé (avô da atriz Regina 

Casé) criou o 1º jingle do rádio brasileiro: "Oh! Padeiro 

desta rua/Tenha sempre na lembrança/Não me traga 

outro pão/Que não seja o pão Bragança...”. 

1933 – O americano Edwing Armstrong demonstra o 

sistema FM para os executivos da RCA. 

1934 – Criada a Rádio Difusora, apelidada de "Som de 

Cristal", onde surge o termo "radialista", inventado por 

Nicolau Tuma. 

1934 – O DOP é reestruturado e transformado em 

Departamento de Propaganda e Difusão Cultural 

(DPDC). Este novo órgão surgiu com uma maior 

abrangência nos seus afazeres. 

1935 – Acontece na Alemanha a primeira emissão oficial 

de TV. Assis Chateaubriand inaugura em 25 de setembro 

a PRG-3, Rádio Tupi do RJ. 

1936 – Roquete-Pinto doa a sua rádio para o Estado, a 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro torna-se Rádio MEC. 
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1936 – Em Londres é inaugurada a estação de TV da 

BBC. Ao som de "Luar do Sertão", às 21 horas do dia 12 

de setembro, ouvia-se: "Alô, alô Brasil! Aqui fala a Rádio 

Nacional do Rio de Janeiro!". Surge a PRE-8, adquirida 

por apenas 50 contos de réis da Rádio Philips. O ano de 

1936 marca também a estreia no rádio de Ary Barroso. 

Um polêmico narrador esportivo que tocava gaita quando 

narrava os gols. Tornou-se uma das mais importantes 

figuras do Rádio. Começou na Rádio Cruzeiro do Sul, do 

Rio de Janeiro. Apresentador de vários programas de 

sucesso e compositor da música "Aquarela do Brasil", 

entre outras. 

1938 – Início da televisão na Rússia. No dia das bruxas, 

a rádio americana CBS apresenta o programa "A Guerra 

dos Mundos", com Orson Welles, que simula uma 

invasão de marcianos aos Estados Unidos. O realismo 

era tamanho que uma onda de pânico tomou conta do 

País. O locutor anunciava: "Atenção, senhoras e 

senhores ouvintes... os marcianos estão invadindo a 

Terra...". A emissora teve que interromper a transmissão, 

tamanha foi a confusão. Também em 1938, aconteceu a 

primeira transmissão esportiva em rede nacional no 

Brasil, na Copa de 38, por Leonardo Gagliano Neto, da 

Rádio Clube do Brasil do Distrito Federal. 
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1939 – O americano Edwin Armstrong iniciou operação 

da primeira FM em Alpine, New Jersey. Almirante ("a 

maior patente do rádio!") chamava-se Henrique Foréis 

Domingues. Fez sucesso nas décadas de 30 e 40. Criou 

o primeiro programa de auditório do rádio brasileiro, 

chamado "Caixa de Perguntas". Em 1939, na Rádio 

Nacional. 

1939 – O DPDC é reestruturado e passa a se chamar 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), com 

uma abrangência ainda maior que o DOP e o DPDC. 

1941 – A NBC, que pertencia a RCA nos Estados Unidos 

inaugurou a Televisão no mundo, transmitindo seu sinal 

na cidade de Nova York, em sistema de aluguel de 

aparelhos e de sinal. Suas primeiras transmissões foram 

realizadas do alto do edifício Empire State, na frequência 

do canal 1. 

1941 – Em 12 de julho, começou a transmissão da 

primeira rádio novela do País, que foi apresentada 

durante cerca de três anos, pela PRE-8, Rádio Nacional 

do RJ. Era a novela "Em Busca da Felicidade". A seguir 

foi a vez de "O Direito de Nascer". Na década de 40, 

entrou no ar o primeiro jornal falado do rádio brasileiro: o 

"Grande Jornal Falado Tupi", de São Paulo. Surgiu o 
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noticiário mais importante do rádio brasileiro: o "Repórter 

Esso". A primeira transmissão aconteceu às 12h45min 

do dia 28 de agosto de 1941, quando a voz de Romeu 

Fernandez anunciou o ataque de aviões da Alemanha à 

Normandia, durante a 2ª Guerra Mundial. O gaúcho 

Heron Domingues marcou a história do rádio, 

apresentando durante anos o "Repórter Esso". Em São 

Paulo, a transmissão era feita pela Record PRB-9. O 

humorista Chico Anysio começou no rádio, na década de 

40, produzindo e apresentando programas, entre eles, o 

“Rua da Alegria", na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. 

1942 – Abelardo Barbosa (Chacrinha) surgiu no final dos 

anos 30, na PRA-8 Rádio Clube de Pernambuco. Em 

1942, ele foi para a Rádio Difusora Fluminense. A partir 

de então, ficou conhecido como Chacrinha, pois a 

emissora ficava numa chácara em Niterói. É criado o 

"Cassino do Chacrinha". Em 1959, o "Velho Guerreiro" 

estreia na Televisão. No mesmo ano surge o Ibope – 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. 

1946 – Surgem os gravadores de fita magnética, dando 

maior agilidade ao rádio. 

1948 – Na Rádio Nacional, faz sucesso o programa 

"Balança, mas não cai". No dia 1º de abril, em algum ano 
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próximo à Copa de 1950, o locutor esportivo Geraldo 

José de Almeida, da Rádio Record, irradia um jogo 

inteiro do time do São Paulo, que estava excursionando 

pela Europa. No final da partida, um resultado que 

chocou os torcedores: o São Paulo havia perdido por 7 X 

0. No dia seguinte, a Rádio Record anuncia que tudo não 

passou de uma farsa. O jogo nem tinha acontecido. Era 

brincadeira do dia da mentira. 

1950 – A TV BBC de Londres realizou a primeira 

transmissão de imagens para além do Canal da Mancha. 

1950 – A TV Tupi, inaugurada em 18 de setembro de 

1950 em São Paulo, trazida por Assis Chateaubriand. A 

TV Tupi é o primeiro canal de Televisão da América 

Latina. 

1951 – É inaugurada no Rio de Janeiro em 20 de janeiro 

de 1951 a TV Tupi. 

1953 – A cantora Emilinha Borba, que começou na Rádio 

Cruzeiro do Sul, foi consagrada a "Rainha do Rádio", na 

Rádio Nacional, em 1953. 

1954 – Inventada em 1940 por Peter Goldmark, a TV em 

cores entrou em funcionamento e em pouco tempo se 

tornou um fenômeno no Brasil. 
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1962 – Primeira transmissão via satélite é realizada. 

1962 – Em 27 de novembro, é criada a Associação 

Brasileira de Rádio e Televisão (ABERT), entidade de 

classe que responde pelas ações dos meios de 

comunicação comercial, mais a frente se tornaria uma 

das mais importantes e influentes entidades do país. 

1965 – O Brasil é integrado no Sistema Intelsat, a 

comunicação no nosso país começa a ficar mais fácil e 

rápida. 

1965 – É criada, através das ações do Conselho 

Nacional de Telecomunicações (CONTEL), a Empresa 

Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL), 

responsável pelas telecomunicações interestaduais e 

internacionais. 

1965 – É inaugurado O Museu da Imagem e do Som 

(MIS) do Rio de Janeiro. 

1967 – Criado no dia 25 de fevereiro, o Ministério das 

Comunicações (MINC), órgão responsável por todas as 

ações de comunicação do país. Desde sua criação, é um 

dos ministérios mais disputados pelos partidos. 

1968 – É inaugurada a primeira emissora educativa do 



 

93 

país em Recife, Pernambuco. Entrou no ar a TV 

Universitária da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE).  

1968 – É instituído pelo presidente Artur da Costa e 

Silva, após uma reunião com seus generais e ministros, 

o Ato Institucional nº 5, no dia 13 de dezembro, esse que 

é considerado o pior de todos os atos institucionais, pois 

foi o ato que implementou a censura de fato e de direito 

no Brasil. 

1972 – É feita em 19 de janeiro de 1972, a primeira 

transmissão a cores da televisão brasileira, foi a 

transmissão da Festa da Uva na cidade de Caxias do Sul 

no Rio Grande do Sul. Essa transmissão foi feita usando 

o sistema PAL-M. Só em 31 de março do mesmo ano, 

que é inaugurado de fato a TV em cores no Brasil. 

1976 – Devido à expansão e ao conteúdo da 

radiodifusão sonora, o Governo mostrou sua 

preocupação, criando a Radiobrás – Empresa Brasileira 

de Radiodifusão, para “organizar emissoras, operá-las e 

explorar os serviços de radiodifusão do Governo 

Federal”. 

1982 – A Rádio Jornal do Brasil é a pioneira na utilização 

de discos laser no Brasil. 



 

94 

1982 – É apresentado nos EUA o primeiro computador 

portátil do mundo, o Macintosh, produzido pelo gênio da 

informática e dono da APLE Steve Jobs.  

1997 – É criada, em 16 de julho de 97, a Lei 9.472/97, 

mais conhecida como Lei Geral das Comunicações 

(LGT). 

1997 – É criada, em 5 de novembro de 1997, a Agência 

Nacional de telecomunicações (ANATEL), a primeira 

agência reguladora a ser instalada no Brasil. 

1998 – Criada a Lei nº 9.612/98 que passa a 

regulamentar o serviço de radiodifusão no Brasil, lei de 

autoria do Deputado Fernando Ferro do PT de 

Pernambuco. 

1999 – Início das ações de rádio pela AMAZONA 

(Associação de Prevenção a AIDS), que daria origem a 

mais de meia dúzia de rádios na região metropolitana de 

João Pessoa, dentre elas: a rádio Fala Garotada, 

Independente, Casa Branca, Sintonia e Alta Estação. 

2000 – A Rádio Favela em Belo Horizonte recebe a 

permissão para funcionar depois de 20 anos de luta 

contra a repressão do ministério e da Anatel. 
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2000 – A Entidade Beneficente Evangélica (EBE), junto 

com a AMAZONA, começa a instalar a Rádio Difusora 

Fala Garotada, com 20 caixas na Comunidade São 

Rafael. 

2002 – Fechada a primeira Rádio Comunitária do Brasil, 

no governo Lula. Por coincidência, a emissora está 

localizada na cidade de Itabaiana no Estado da Paraíba, 

a Rádio Comunitária Vale do Paraíba FM. O fechamento 

repercutiu em nível internacional. 

2005 – É fundado o Centro Popular de Cultura e 

Comunicação (CPCC) na Comunidade São Rafael, no 

bairro do Castelo Branco III, em João Pessoa na 

Paraíba, a partir daí a Rádio Fala Garotada passa a se 

chamar: Rádio Comunitária Voz Popular, com o jargão 

“Onde você faz a diferença”.  

2007 – Neste ano, o Brasil começou a implantar o sinal 

da TV Digital. A primeira cidade a ser coberta e testar o 

novo sistema foi a capital do estado de São Paulo. 

2007 – A Policia Federal e a ANATEL fecham as Rádios 

Comunitárias Independente do Timbó e Diversidade do 

Jardim Veneza na cidade de João Pessoa. 

2009 – É utilizado pela 1ª vez no Estado da Paraíba o 
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sinal da TV digital, os testes são feitos pelo Sistema 

Correio de Comunicação e pela Rede Paraíba de 

Comunicação. 

2009 – São realizadas as duas Primeiras Conferências 

Municipais de comunicação da Cidade de João Pessoa e 

Campina Grande, além da 1ª Conferência Estadual da 

Paraíba. 

2009 – É realizada a 1ª Conferência Nacional de 

Comunicação (CONFECOM) no Brasil, a conferência 

contou com a participação de várias entidades da área 

de comunicação, mas a Rede Globo de Televisão se 

retirou da conferência juntamente com a ABERT. 

2011 – Foi realizado o sétimo Congresso Nacional da 

ABRAÇO, no Museu Nacional em Brasília, Distrito 

Federal. Pela primeira vez, a entidade conseguiu reunir 

radialistas comunitários de todos os lugares do Brasil. 

Foram mais de 500 comunicadores reunidos em dois 

dias de debates e discussões sobre como o movimento 

deveria caminhar dali em diante no nosso país. 

2011 – A ABRAÇO Paraíba começou a realizar cursos de 

capacitação em locução, dicção, legislação, uso e 

montagem de equipamentos em todas as 12 regiões do 

Estado para suas emissoras filiadas e as interessadas 
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em se filiar. 

Todas estas datas são de grande valia, pois, de 

forma bem simplificada e sequencial, podemos analisar o 

que de mais importante e ligado ao movimento de 

comunicação aconteceu na Paraíba, no Brasil e no 

mundo afora até que chegássemos aos dias atuais. 

Sempre se faz necessário ter em mente ou um 

lugar para procurar tais datas, mesmo porque nem 

sempre lembramos quando, onde ou por que ocorreu 

determinado acontecimento. Elas serão essenciais para 

nossa compreensão e maior conhecimento. 
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4  CONCLUSÕES 

 

 

A história da comunicação sempre esteve 

presente na vida do ser humano, ela nos move, faz-nos 

interagir com a outra e o outro. Seja a comunicação 

escrita, falada ou visual é ela que faz uma sociedade se 

conhecer e, ao mesmo tempo, mostrar-se para as outras 

sociedades. 

O rádio evoluiu e tornou-se um dos maiores e 

mais queridos veículos de comunicação de todos os 

tempos, desde a invenção deste pequeno e fabuloso 

instrumento, a sociedade não é mais a mesma, ele 

proporcionou momentos inesquecíveis a muitas pessoas, 

como a fantástica copa de 70 no México, onde nossa 

seleção brasileira comandada por Pelé conquistou o 

mundo e, mesmo já existindo a televisão, a maior parte 

da população viveu a emoção da copa através do rádio. 

Vibrou, chorou, gritou e aplaudiu um evento que 

tempos atrás não teria a possibilidade de vivenciar. Ele 

foi utilizado pelo governo Vargas para alienar o povo 

politicamente e torná-lo refém do Estado. Foi ele o 

instrumento utilizado por Roquette Pinto para fazer com 

que a sociedade ficasse mais culta e instruída e para que 

a população tivesse a oportunidade de crescimento. 
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Momentos como este mostram a importância 

desta pequena caixa de sonhos. 

É com esse pensamento que as rádios 

comunitárias vêm crescendo e ganhando cada vez mais 

adeptos para sua luta, pois uma sociedade justa e 

igualitária só será possível com a democratização da 

comunicação e isso é o que os donos do espectro não 

querem. Mas com o forte avanço dos meios de 

comunicação alternativos e a forte onda tecnológica, isso 

se torna cada vez mais uma realidade. A comunicação 

tende a se expandir e com isso educar a população que, 

durante anos, foi excluída e teve seus direitos 

fundamentais desrespeitados. 

A história permitira às novas gerações ver a 

comunicação e seus veículos se transformarem de uma 

forma que suas gerações passadas jamais imaginaram 

e, ao mesmo tempo, dar a eles a vez e voz por tanto 

tempo negados. 
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