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RESUMO 

 

A convergência traz novas possibilidades para as rádios comunitárias do Maranhão. Para 

observar como esse processo se desenvolve nas RadCom do Estado, esta dissertação tem como 

objeto de estudo o radiojornalismo comunitário maranhense em ambiente de convergência 

tecnológica e midiática. O objetivo é examinar o radiojornalismo, por meio de produtos de 

emissoras regularizadas, na busca por evidenciar possíveis potencialidades ofertadas pela 

convergência no processo de comunicação local dessas rádios. Assim, o empírico se forma a 

partir de produtos radiofônicos de rádios comunitárias regularizadas presentes em plataformas 

digitais. O corpus engloba programas coletados em canais digitais e redes sociais das emissoras 

regularizadas em estudo. Para compreender o caso, utilizam-se as metodologias de análise 

documental, análise quali-quanti, estudo de múltiplos casos e observação simples dos produtos 

presentes no meio digital. O estudo sugere que os recursos da convergência são subutilizados 

pelas rádios comunitárias, mas que pouco a pouco essas RadCom têm ampliado sua produção 

local e hiperlocal por meio das tecnologias emergentes. 

Palavras-chave: radiojornalismo; convergência; tecnologias; rádio comunitária; Maranhão 

  



ABSTRACT 

 

Convergence brings new possibilities for community radio stations in Maranhão. Aiming to 

observe how this process develops in the State's RadComs, this dissertation has as its object of 

study the community radio journalism of Maranhão in an environment of technological and 

mediatic convergence. The main goal is to examine radio journalism through products from 

regulated broadcasters, in an attempt to highlight the possible potential offered by convergence 

in the local communication process of these radio stations. Thus, the empiric forms from radio 

products from regulated community radios are present in digital platforms. The corpus 

encompasses programs collected on digital channels and social networks of the regulated 

stations under study. To understand the case, we use methodologies of document analysis 

qualitative-quantitative analysis, multiple case study and simple observation of products present 

in the digital environment. The study suggests that convergence resources are underutilized by 

community radios, but that, little by little, these RadComs have expanded their local and 

hyperlocal production through emerging technologies. 

Key words: Radio Journalism; Convergence; Technologies; Community Radio; Maranhão 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A popularização da internet e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

têm pautado mudanças estruturais no radiojornalismo. A convergência das mídias trouxe para 

as redações a presença de tecnologias como computadores, celulares, tabletes, notebooks e a 

internet banda larga. Essa imersão das emissoras no mundo digital transforma o meio 

radiofônico, que passa a estar presente, por exemplo, em sites e redes sociais, ou já diretamente 

no digital. Essa conjuntura tecnológica rompe barreiras geográficas e amplia a presença do rádio 

e do radiojornalismo no dia a dia dos brasileiros e brasileiras, cada vez mais conectados por 

meio das diversas oportunidades tecnológicas da atualidade. 

Henry Jenkins (2016) batiza esse momento de Cultura de Convergência. O autor 

descreve que a inserção do digital na sociedade tem modificado de maneira substancial a forma 

como a população lida com a informação, hoje facilmente encontrada na palma da mão por 

meio de diversas plataformas ao mesmo tempo. Esse mergulho no mundo digital é mensurado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na mostra da Síntese de Indicadores 

Sociais (SIS) de 2019, quando revela que 82,7% dos domicílios brasileiros têm acesso à 

internet, seja ela fixa ou móvel. Isso significa que mais de 175 milhões de brasileiros e 

brasileiras têm algum acesso à rede. Por mais que outros fatores tenham que ser levados em 

consideração, é oportuno relatar que pode haver aí uma nova tendência de consumir 

informação. E essas transformações podem impulsionar os meios a se reinventarem. 

Jenkins (2016) explica que as mídias analógicas e digitais passam a coexistir e se 

hibridizar na convergência. Esse é o exemplo do rádio, que outrora era possível ouvir apenas 

por ondas médias, tropicais e curtas ou frequência modulada e agora ele passa a ser inserido 

também nas ondas digitais, seja em tvs, celulares, tabletes ou aplicativos. Mas a convergência 

não se restringe apenas ao uso de tecnologias, como aborda Jenkins: “[...] a convergência 

representa uma transformação cultural, à medida que os consumidores são incentivados a 

procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos” 

(JENKINS, 2016, p. 26). 

O impacto da convergência no rádio pode ser avaliado de diversas maneiras, visto que 

ela tem manifestações em todas as etapas do processo de comunicação. Ferraretto (2007) 

escreve que o rádio, nesse caminho tecnológico, deve ser entendido como algo plural: 
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Tal pluralidade pode ser estendida aos modos de processamento de sinais analógico 

ou digital, à definição legal da emissora comercial, educativa ou comunitária, ao 

conteúdo jornalismo, popular, musical, cultural, religioso [...]. Tudo, ainda, tendo de 

considerar estratégias empresariais de complementaridade entre meios diversos sob 

controle de um mesmo grupo econômico ou até aquela migração da própria audiência 

de uma mídia a outra na combinação de conteúdos, semelhantes ou não, 

proporcionada pela esfera comunicacional em que a sociedade humana transformou-

se. (FERRARETTO, 2007, p. 2-3). 

 

Toda essa tecnologia faz com que o rádio, e consequentemente seu jornalismo, tenha 

que se adaptar a diversas plataformas digitais, já que cada uma tem sua particularidade e 

prioridade na sociedade em rede. Por sociedade em rede, Castells (2005) explica: 

 

A sociedade em rede, em termos simples, é uma estrutura social baseada em redes 

operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na 

microelectrónica e em redes digitais de computadores que geram, processam e 

distribuem informação a partir de conhecimento acumulado nos nós dessas redes. A 

rede é a estrutura formal (MONGE; CONTRACTOR, 2004). É um sistema de nós 

interligados. E os nós são, em linguagem formal, os pontos onde a curva se intersecta 

a si própria. (CASTELLS, 2005, p. 20). 

 

Por mais conturbado que pareça, esse momento tem sido oportuno para repensar em 

como o jornalismo tem se inserido nesse novo tecido social, como o recebem, o modificam e o 

compartilham. Erdal (2009) ressalta que o jornalismo passa por intensas alterações, no que 

concerne ao desenvolvimento tecnológico e aos processos de convergência desencadeados nas 

empresas de comunicação. Esse momento requer do jornalismo uma reflexão sobre como a 

sociedade tem se modificado e como a profissão deve seguir a partir dessas modificações. 

O rádio, como parte das mídias em convergência, passa por processos de readequações. 

Em sua história centenária no dial, a mídia radiofônica precisou por diversas vezes se adaptar 

e inovar para sobreviver. Como Eduardo Meditsch (2007) lembra, apesar de ter nascido da 

experiência da comunicação sem fio, à época um grande avanço tecnológico, a nova tecnologia 

precisou de alguns anos para ser difundido como meio de comunicação de massa. Meditsch 

explica que por ter a possibilidade de comunicação aberta e ser captada por qualquer pessoa 

que tivesse um receptor, essa tecnologia foi vista de forma negativa, neste primeiro momento. 

O rádio, até então, teria sido vislumbrado apenas como uma oportunidade para militares e 

comerciantes, além de seu uso pelo governo e empresas de pesquisas. Foi graças ao transistor, 
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uma ferramenta que deu ao rádio sua portabilidade, que ele ganhou o coração e os lares dos 

brasileiros e brasileiras. Prata (2008) detalha que o rádio tem dois momentos fundamentais no 

seu percurso: o primeiro, foi a chegada da televisão nos anos 50 e o outro foi a incorporação 

das tecnologias digitais, que mantêm o meio em constante mudança até os dias atuais. 

Ao descrever o rádio em ambiente de convergência tecnológica, o pesquisador Marcelo 

Kischinhevsky (2016) aponta que o meio se expandiu, podendo estar presente tanto no usual 

radinho de pilha, como também na moderna internet, por meio de rádios online; e em aplicativos 

de telefones celulares e em outros formatos, como o podcast. O autor provoca uma reflexão ao 

questionar o que é o rádio, manifestando que as novas formas de produzir conteúdos 

radiofônicos configuram-se em mais uma forma de adaptação e não exclusão da mídia. 

Kischinhevsky apresenta que a convergência midiática trouxe o ouvinte para mais próximo do 

rádio, pois a “participação do público, mencionado ou não na programação em ondas hertzianas, 

estabelece um novo nível de diálogo, mesmo que em bases desiguais” (KISCHINHEVSKY, 

2016, p. 107). Esta teoria leva em consideração dois valores importantes do rádio em ambiente 

digital: a interação e a participação dos ouvintes. 

A pesquisadora Izani Mustafá (2017, p. 218) concorda que o “rádio contemporâneo 

transbordou para as mídias sociais” e acrescenta que, na expansão do rádio, “o celular de hoje 

é o radinho de pilha de ontem” (MUSTAFÁ, 2017, p. 218). Essa reflexão sobre o rádio detalha 

muito bem o atual momento da mídia radiofônica, que pode ser encontrada fora do rádio 

hertziano, transbordando para outras plataformas. Toda essa movimentação faz com que o rádio 

explore novos métodos de transmissão e compartilhamentos dos seus produtos. 

Debora Lopez (2010) comenta que o radiojornalismo se torna hipermidiático em 

ambiente de convergência, pois é capaz de incorporar as tecnologias emergentes e se adaptar a 

uma programação 24 horas, levando aos ouvintes internautas conteúdos radiojornalísticos 

retirados do contato da redação com as plataformas digitais, como aplicativos e redes sociais, 

por exemplo. O radiojornalismo hipermidiático pode ser ouvido de casa, do carro e do celular 

por meio do dial, ou ainda pode-se acompanhar e interagir com a programação ao vivo, via 

internet. A pesquisadora descreve que este modelo de radiojornalismo exige uma 

reconfiguração do meio, levando em consideração todos os aparatos tecnológicos disponíveis 

na atualidade. De todos os suportes digitais, como descreve Lopez, a internet é a que se 

apresenta como o espaço propulsor de uma nova rádio, que exige a atualização das estratégias, 

conceitos e hábitos de trabalho tradicionais do meio, para atender às novas demandas 
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informativas de uma sociedade convergente e global. E através da internet, é possível conquistar 

também os demais suportes digitais (LOPEZ, 2010, p. 2). 

Todas as mídias passam por esse processo de convergência tecnológica e midiática. E 

com as Rádios Comunitárias (RadCom) não é diferente. São inúmeros os exemplos de mídias 

comunitárias que ampliaram sua presença como meio de comunicação graças às inovações 

tecnológicas que se tornaram populares. Um exemplo disso é o telefone celular. De acordo com 

o IBGE (2018), 79,3% dos brasileiros e brasileiras de 10 anos ou mais de idade têm telefone 

celular. A mostra revelou que o celular é o principal meio de acesso à internet, com 

209.616.959,439 milhões de brasileiros e brasileiras que utilizam os mais variados recursos 

tecnológicos disponíveis num smartphone. Esses celulares servem de ponte para as RadCom 

iniciarem e se manterem no ambiente digital. No capítulo de análise, veremos mais a fundo 

como as emissoras maranhenses utilizam dessa tecnologia para marcar presença em plataformas 

digitais e redes sociais, ampliando o alcance dos seus produtos radiofônicos locais e hiperlocais 

e sua aproximação com o ouvinte-internauta. 

Sobre essa presença de comunitárias em plataformas digitais, é importante destacar que 

o canal radios.com agrega mais de duas mil RadCom transmitindo diariamente seu conteúdo ao 

vivo1. Um número expressivo do ponto de vista tecnológico, mas que precisa ser ampliado para 

que a voz dessas mídias chegue ainda mais longe. Contudo, ter um agregador com milhares de 

emissoras comunitárias significa um avanço da convergência, com a popularização de 

tecnologias consolidadas no mercado. 

Um ponto de destaque na mídia radiofônica comunitária em ambiente de convergência 

tecnológica e midiática é que nesse espaço digital ela tem a possibilidade de ampliar sua 

produção local e hiperlocal. As pautas aproximadas à realidade das comunidades trouxeram um 

processo de identificação ainda maior com a mídia radiofônica comunitária no digital, 

reforçando o debate sobre a importância do processo de comunicação como elo entre a emissora 

e a comunidade onde é inserida. Sobre o conceito de local, Peruzzo (2006) explica: 

 

O local se caracteriza como um espaço determinado, um lugar específico de uma 

região, no qual a pessoa se sente inserida e partilha sentidos. É o espaço que lhe é 

                                                           
1 Não há números oficiais dessa presença em ambiente digital, portanto usamos o exemplo de um agregador 

popular entre o meio. 
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familiar, que lhe diz respeito mais diretamente, muito embora as demarcações 

territoriais não lhe sejam determinantes (PERUZZO, 2006, p. 144). 

 

Sendo assim, as pautas locais são aquelas que envolvem diretamente os atores sociais 

da comunidade onde a antena está inserida, mostrando o dia a dia da população, ampliado sua 

voz e expondo problemáticas que não aparecem nos meios de comunicação hegemônicos. 

Muito raramente as comunidades aparecem no noticiário da grande mídia, salvo os assuntos 

policiais que ficam em voga quando se trata de bairros afastados dos centros urbanos. 

A ideia de jornalismo hiperlocal consiste em “uma conjunção de funções pós-massivas 

e massivas, onde o usuário pode ter informações mais precisas sobre o seu local de interesse a 

partir de um cruzamento de notícias dos jornais, dos blogs, do Twitter, da polícia, da prefeitura, 

etc.” (LEMOS, 2011, p.12). É aquela informação sobre o que se passa na esquina de casa, a 

prosa de conversas de boteco, a situação do trânsito na avenida principal. 

 

A dimensão hiperlocal no jornalismo (já que ele é sempre local) refere-se, em primeiro 

lugar, a informações que são oferecidas em função da localização do usuário (sobre o 

bairro, a rua, etc), e em segundo lugar, pelas características pós-massivas desse novo 

jornalismo onde qualquer um pode ser produtor de informação. Essa é uma das 

tendências atuais do jornalismo: vinculação de notícias cruzando diversas fontes, 

oficiais, profissionais e cidadãs à geolocalização. (LEMOS, 2011, p.3) 

 

Com a possibilidade convergente, os ouvintes podem se sentir mais à vontade para 

mandar suas pautas hiperlocais, seja por meio de aplicativo de mensagens instantâneas ou até 

mesmo pelas redes sociais das emissoras comunitárias. A participação do ouvinte-internauta 

ganhou expressivo aumento com as mensagens instantâneas, em especial o uso do WhatsApp. 

É recorrente nas programações radiofônicas o uso de áudio, foto, vídeo de ouvinte-internauta 

vindos e solicitados principalmente por essa plataforma. Os chats e fóruns também são usados, 

mas com menor frequência que as mensagens enviadas diretamente ao locutor ou locutora, ou 

pelo número da rádio. 

Como visto, a convergência é um fator primordial para que as RadCom projetem um 

espaço no digital, sendo capaz de modificar o debate público, influenciar a prática da cidadania, 

servindo como propulsor de uma transformação social. Nesse ambiente, a emissora comunitária 

pode reivindicar seu lugar como mídia de referência de sua comunidade. As ferramentas 
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tecnológicas marcam um momento ímpar na história das RadCom, com expansão do seu 

território, de sua voz e de sua aproximação com o ouvinte. 

Para observar esse momento nas RadCom maranhenses, esta pesquisa tem como objeto 

de estudo o radiojornalismo comunitário maranhense em ambiente de convergência 

tecnológica e midiática. O objetivo é verificar se e como as emissoras regularizadas 

maranhenses utilizam das potencialidades e possibilidades tecnológicas em seus produtos 

radiojornalísticos. Os objetivos específicos são: fazer um levantamento das rádios 

regularizadas maranhenses em ambiente de convergência; analisar os produtos 

radiojornalísticos presentes nas redes sociais e plataformas digitais das comunitárias estudadas; 

investigar se elas utilizam das potencialidades e possibilidades da convergência em seus 

produtos radiofônicos. O objeto empírico desta investigação é formado por produtos de 

radiojornalismo de rádios comunitárias regularizadas maranhenses presentes em plataformas 

digitais e redes sociais.  

Para traçar esse panorama da convergência midiática em rádios comunitárias 

regularizadas maranhenses, o corpus engloba programas com presença de radiojornalismo local 

e hiperlocal de rádios comunitárias regularizadas em plataformas digitais e redes sociais. O 

Maranhão possui 179 emissoras comunitárias com outorga concedida pelo Governo Federal. 

Dessas, 50 tem alguma presença no mundo digital. Ao afunilar para emissoras com presença de 

produtos radiojornalísticos locais e hiperlocais em suas plataformas digitais e redes sociais, 

ficam apenas 20 RadCom. Sendo assim, é feita um estudo de caso da Rádio Bacanga FM, de 

São Luís, e um relato dos produtos das demais mídias comunitárias. O corpus se justifica por 

acreditar que o jornalismo local e hiperlocal é uma realidade nas emissoras comunitárias. 

Um ponto importante na concepção desta pesquisa ocorreu ainda quando graduando do 

curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, na Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), campus Imperatriz. Na iniciação científica, realizada na disciplina de 

Radiojornalismo, tive a oportunidade de conhecer a Rádio Poste Caema, uma rádio poste 

instalada em uma comunidade periférica da cidade. Durante o período de estágio, percebi o 

quanto as tecnologias emergentes de informação e comunicação são importantes para 

disseminação de conteúdos de interesse das comunidades, mas que estão fora da mídia de 

referência. É importante evidenciar que essas tecnologias oportunizam os moradores a 

participar do debate político do bairro, emitindo demandas ao poder público e reivindicando 

direitos sociais. A forma como as informações chegam e são repassadas em ambiente 
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convergente requer uma observação pautada, ainda, em limitações impostas pela falta de 

recursos econômicos e tecnológicos e a pouca, ou nenhuma, experiência dos comunicadores e 

comunicadoras sociais com essas tecnologias emergentes e com as práticas do jornalismo.  

Outra observação ocorreu enquanto assessor de comunicação do Governo do Estado do 

Maranhão. A oportunidade de visitar 147 das 217 cidades do Maranhão, somada às pesquisas 

acadêmicas sobre o tema, levantou o questionamento de como o radiojornalismo em ambiente 

de convergência está se desenvolvendo nas RadCom do Maranhão. A situação é urgente de 

debate, visto que o Maranhão possui mais de 300 RadCom, sejam elas regularizadas ou não, de 

acordo com a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, a Abraço/MA. Nesta perspectiva, 

este estudo problematiza se e como as potencialidades da convergência podem ser praticadas 

por essas RadCom nos produtos radiojornalísticos locais e hiperlocais.  

Para tanto, é preciso traçar uma metodologia consistente, o que em uma pesquisa no 

jornalismo é algo desafiador. Isso porque as oportunidades metodológicas para abarcar o 

jornalismo no rádio são insuficientes para o percurso a ser analisado, já que as mídias são 

bastante mutáveis e cheias de nuances, principalmente em ambiente digital. Dessa forma, faz-

se necessária a junção de vários métodos para dar conta do objeto estudado. A dificuldade em 

encontrar métodos na comunicação não é de hoje e requer amplos debates acadêmicos, como 

ressalta Barbosa (2016): 

 

As dificuldades começam, portanto, na definição do que seja comunicação e 

continuam na escolha de seu objeto empírico, na determinação dos seus conceitos 

basilares, já que é recorrente a visão estreita que qualifica as teorias e os conceitos 

como inerentes a particularidades de uma ciência e não ao conhecimento científico 

(BARBOSA, 2016. p. 22) 

 

A pesquisa adotou como metodologias a análise documental, análise quali-quanti, 

estudo de múltiplos casos e observação simples dos produtos online, por entender que essa 

junção pode ajudar a compreender o processo de convergência tecnológica e midiática e, 

principalmente, sua relação com o radiojornalismo local e hiperlocal das emissoras 

comunitárias em estudo. Como Kischinhevsky e Modesto (2014) falam: “Precisamos de lentes 

multifocais para dar conta dos nossos objetos”. Além da observação dos produtos 

radiojornalísticos, é verificado ainda como estes produtos são distribuídos em suas plataformas 

digitais e redes sociais, recorrendo ao conceito de espalhabilidade (LOPEZ, 2016). Esse 
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momento busca elucidar como são utilizadas essas tecnologias para a disseminação dos 

produtos radiojornalísticos, na busca por compreender como essas técnicas ofertadas pelo 

ambiente de convergência tecnológica e midiática são aplicadas na prática, e sua influência em 

radiofônicos. 

A análise documental foi utilizada como método e técnica, pois entendemos que assim 

consolidaríamos um olhar mais crítico dos materiais coletados em plataformas digitais e redes 

sociais das RadCom maranhenses. Como Sonia Virgínia Moreira (2005) explica: “a análise 

documental compreende a identificação, a verificação e a apreciação de documentos para 

determinados fins”. Tão logo, a análise documental é um momento importante na busca por 

nuances dessas RadCom e como a convergência vem batendo à porta dessas emissoras. Para 

embasar qualitativamente esses dados, usamos das contribuições de Lüdke e André (1986) 

sobre processos qualitativos. 

Consolidando a pesquisa na área de concentração do Programa de Pós-Graduação em 

Jornalismo da UFSC, que faz parte da linha de Tecnologias, Linguagens e Inovações no 

Jornalismo, se construiu ainda um caminho quali-quanti, reforçando o que Minayo (1994, p. 

22) descreve: “o conjunto de dados quantitativos e qualitativos, não se opõem. Ao contrário se 

complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo 

qualquer dicotomia”. Esse desdobramento quali-quanti amplia o olhar crítico e permite explorar 

ainda mais as possibilidades tecnológicas que o ambiente da convergência pode trazer. Ao 

analisar os dados quali-quanti, é possível ainda ter uma perspectiva maior do que é a 

convergência e como ela se apresenta ou não nessas emissoras comunitárias. A pesquisa quali-

quanti é importante, pois através dela identificamos quais rádios estão em ambiente de 

convergência e em quais plataformas digitais e redes sociais elas se inserem seus conteúdos 

radiofônicos (GALERA; CONDE, 2005). 

O estudo de múltiplos casos entra com o foco nas emissoras, mais precisamente em 

como realizamos a abordagem de seus produtos no ciberespaço. Seguindo a definição de Yin 

(2001), observamos o estudo de múltiplos casos holísticos. Ou seja, das 20 RadCom com 

presença de radiojornalismo, analisamos a Rádio Bacanga, de São Luís, seguida de análise de 

múltiplos casos, com a observação das demais RadCom regularizadas que possuem algum 

produto radiojornalístico local e hiperlocal em ambiente de convergência. Neste segundo 

momento, observamos produtos de 19 rádios comunitárias. Para Yin, o diferencial do método 
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“reside em sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências – documentos, 

artefatos, entrevistas e observações” (YIN, 2001, p.27). 

Para compreender os dados quantitativos, realizamos a observação não-participante, que 

é quando o pesquisador não interfere no seu objeto de estudo. No caso desta pesquisa, foi 

realizada a observação não-participante na Rádio Bacanga FM. Utilizamos de diário de campo 

para anotar as observações e, posteriormente, analisá-las criticamente. A observação não-

participante é um método comum de análise, que garante uma abordagem mais completa do 

empírico, que nesse caso tem produtos em ambiente digital. O recurso da observação não-

participante tem ganhado destaque quando se trata desse tipo de produto (LIU; MAITLIS, 

2010). 

O percurso metodológico teve seis etapas principais. A primeira etapa, é a identificação 

das rádios comunitárias regularizadas existentes no Maranhão. Este caminho serve para 

entender como as rádios estão divididas no Estado e onde estão instaladas. Momento oportuno 

para observar os dados da pesquisa do Atlas da Notícia 2019, que mostra a presença de 

jornalismo em apenas 76 rádios (a pesquisa não engloba as RadCom), distribuídas em 39 

municípios maranhenses. Nessa direção, a Abraço-MA estima a existência de cerca de 300 

rádios comunitárias entre regularizadas e não regularizadas em todo o Estado. Esses dados 

revelam que a comunicação comunitária pode ser a única forma de acesso à informação nessas 

regiões consideradas desertos de notícias. De acordo com o Ministério das Comunicações 

(MCom), 179 rádios comunitárias maranhenses estão com outorga autorizada para explorar a 

radiodifusão no Estado. 

No segundo momento, foi levantado quais dessas RadCom estavam presentes em 

ambiente digital, seja em site ou redes sociais, e quais delas possuem produtos radiojornalísticos 

compartilhados nessas plataformas. Nesse momento, levamos em consideração os dados de 

Brito (2017) que mapeou as rádios comerciais, educativas e comunitárias do Sul do Maranhão. 

Após refinada esta parte da pesquisa, identificou-se 20 RadCom com presença em sites e redes 

sociais que compartilham produtos radiojornalísticos. 

A terceira etapa foi a seleção dos programas das emissoras. Havendo dois ou mais 

programas com presença de jornalismo local e hiperlocal em uma emissora, foi escolhido aquele 

produto com o maior tempo de duração. Isso porque entende-se que quanto a duração do 

programa, maiores as chances de encontrar processos convergentes. 
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O quarto momento da pesquisa foi realizar a observação não participante. Por conta da 

pandemia da Covid-19, que impôs regras sanitárias a serem duramente seguidas, decidimos 

observar apenas uma rádio, no caso a Rádio Comunitária Bacanga FM, instalada em São Luís. 

A escolha se deu devido a rádio ser uma das pioneiras no Estado, sendo a primeira regularizada 

na capital São Luís, e ainda por seguir os passos que Luz (2007) sobre o que é uma rádio 

comunitária, ou seja, por ser autônoma, plural, de comunicação comunitária, sem fins 

lucrativos, de controle social e difusor de ideias (LUZ, 2007, p. 22). A Bacanga FM está 

instalada num dos maiores complexos de bairros do Estado, o eixo Itaqui-Bacanga, que reúne 

mais de 140 mil habitantes. 

A penúltima etapa ocorre após a pesquisa empírica, onde é feita a análise dos produtos. 

Nesse momento, observa-se a presença de tecnologias emergentes como fóruns, e-mail, 

mensagens instantâneas; o uso de redes sociais, blogs, microblogs e sites noticiosos nos 

produtos estudados; e o jornalismo local e hiperlocal como norteador dos produtos. Como 

marcadores dos produtos, leva-se em consideração as descrições de Canavilhas (2014) sobre 

webjornalismo: hipertextualidade, multimedialidade, interatividade, memória, 

instantaneidade, personalização e ubiquidade. Em cada categoria será analisada como os 

produtos são inseridos, destacando sua particularidade. Na hipertextualidade, será observado 

como as redes sociais e plataformas digitais utilizam dessa ferramenta para levar o ouvinte-

internauta para outros sítios e como os fazem. Na multimedialidade, observa-se a aderência de 

outros formatos midiáticos, ou seja, se utilizam de mídias como fotos e vídeos em seus produtos. 

A interatividade é mensurada por meio de comentários, compartilhamentos e demais ações 

desse estilo nas redes sociais e canais digitais. A memória é retratada por meio de ferramenta 

de buscar ou link sincronizado com o produto exposto. Relata-se a instantaneidade por meio 

das ações do ouvinte-internauta e do locutor ou locutora em produtos que possam estar ao vivo, 

em tempo real ou até mesmo offline. O recurso da personalização é identificado nos sites das 

emissoras que podem dar a oportunidade do ouvinte-internauta de perfilar os produtos, seja por 

editorias ou páginas próprias. E a ubiquidade é todo produto inserido no contexto digital, ou 

seja, se marca essa presença no ciberespaço. 

A última etapa do percurso metodológico é a análise crítica dos resultados. Neste ponto, 

será problematizada a potencialidade da convergência tecnológica e midiática das emissoras e 

como essas RadCom estão - ou não - se apoderando dessas ferramentas nos produtos 

radiojornalísticos locais e hiperlocais. 
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Em projeções dentro e fora do recorte desta pesquisa, é notável que sem profissionais 

capacitados e sem uma estrutura econômica sólida, as rádios comunitárias tendem a se deparar 

com diversas limitações que podem deixá-las fora do bojo convergente. Esse é um ponto de 

observação desta dissertação, visto que sem essas estruturas fica inviável desenvolver as 

potencialidades das tecnologias emergentes nas redações das RadCom. Não ampliaremos o 

debate para não nos evadirmos do tema proposto, porém é preciso pautar a discussão para que 

próximas pesquisas possam se debruçar sobre o tema. 

Todavia, isso não significa que elas não resistem, não buscam sua particularidade, 

tampouco deixam de influenciar o meio em que vivem. A Rádio Bacanga FM, por exemplo, já 

consegue ser vista como mídia de referência. No caso da Bacanga, referência para o maior 

complexo de bairros da capital São Luís, o eixo Itaqui-Bacanga. A força dessa RadCom 

influenciou diretamente nos rumos da política, com destaque ao Coletivo Nós, primeiro coletivo 

do Estado a ganhar lugar na Câmara de Vereadores da Ilha. Com programas locais e hiperlocais, 

tanto no dial como digital, a Bacanga consegue alçar voos antes inimagináveis, compondo o 

quadro de mídia regional, sendo capaz de balizar o debate na cidade e democratizar o acesso à 

comunicação. 

 Esta dissertação se divide em quatro capítulos. No capítulo introdutório, é explicado o 

passo a passo do processo metodológico e como foram aplicados diversos métodos à pesquisa. 

São detalhados cada momento da pesquisa e como ela se configurou frente aos desafios 

impostos pela academia e ainda pela pandemia da Covid-19. A pandemia impôs um momento 

bastante delicado na produção desta escrita, visto tudo que gira em torno da pauta. O medo de 

morrer, estando longe de casa, e de perder algum familiar para a doença fez com que a escrita 

travasse em vários momentos. A observação não participante foi prejudicada por conta da crise 

sanitária. Além do mais, foi impossível não se solidarizar com as famílias de mais de 600 mil 

pessoas que perderam suas vidas para esse vírus mortal, mas que poderia ter sido melhor 

administrado pelos poderes públicos. 

No segundo capítulo, reflete-se teoricamente sobre a convergência tecnológica e 

midiática no jornalismo, traçando o panorama deste momento na sociedade e como os meios 

de comunicação perpassam este novo capítulo da história. Este ponto da dissertação busca 

explicar como a convergência vem se desenrolando na nossa sociedade e seus principais pontos 

de discussão. Ao final, comenta-se ainda o percurso do rádio até sua inserção na convergência, 

onde ele se expandiu e ficou hipermidiático. 
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No terceiro capítulo, são feitas discussões históricas sobre as rádios comunitárias 

brasileiras, o seu auxílio no desenvolvimento local e empoderamento social. Este capítulo conta 

com os eixos temáticos sobre o que é jornalismo de interior, local e hiperlocal. Essas 

demarcações buscam harmonizar o que é jornalismo de mídia de referência e o jornalismo feito 

pelo e para a comunidade, onde as RadCom estão inseridas. Destaca-se ainda como essas 

RadCom estão delimitando seu espaço no ambiente de convergência tecnológica e midiática. 

O quarto capítulo, dissertamos sobre como as rádios comunitárias maranhenses deram 

inícios às suas atividades, suas lutas por território e contra a mídia hegemônica. O capítulo 

ressalta as rádios comunitárias do Estado como instrumentos da democratização da 

comunicação, já que todo nascimento de uma emissora popular, em tese, demonstra a vontade 

da comunidade em fortalecer o seu papel como cidadão neste país tão desigual. Para isso, é 

feito um histórico das rádios comunitárias maranhenses. Tange ainda como a tecnologia está se 

inserindo em suas realidades e ao falar da convergência, são abordados os processos técnicos e 

tecnológicos observados nos produtos, levando em consideração todo um aparato 

epistemológico desenvolvido para buscar evidenciar o que ocorre nessas emissoras 

comunitárias em ambiente de convergência tecnológica e midiática. É o momento ainda de 

analisar os produtos captados nos sites e redes sociais das emissoras regularizadas que possuem 

algum produto local ou hiperlocal nessas plataformas. Ao final, é feita uma análise crítica da 

convergência nas RadCom regularizadas maranhenses, destacando as categorias de análise. 

O apreço pelo empírico carrego como herança genética. Na minha família, existe um 

ritual matinal: no raiar do dia, por volta das 6h, minha bisavó levantava para fazer o café da 

manhã. Mesmo ainda sonolento, era possível escutar ela arrastando os pés a caminho da 

cozinha, onde colocava a água para ferver enquanto escovava a “chapa” (como ela chamava 

sua dentadura). Antes mesmo de colocar o café na água quase fervida, ela ligava o rádio em 

uma estação AM que era a sua preferência diária. Eu, meu irmão, minha mãe e minha avó 

éramos acordados pelo embalo do locutor falando a hora certa, dando bom dia por meio de uma 

vinheta personalizada e logo em seguida a leitura do Salmo. O cheiro do café balizava os corpos 

ainda preguiçosos a caminho da mesa, onde um banquete nos esperava. Bolo de orelha, cuscuz, 

pão ‘massa grossa’, beijú... Entre uma conversa e outra, o locutor destacava algum assunto ou 

notícia que captava a atenção de toda família, que se voltava para o rádio como se o locutor 

estivesse ao nosso lado precisando de atenção. 
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         Os anos se passaram, minha bisavó agora nos olha do plano espiritual, mas eu ainda 

carrego o costume de escutar o rádio de manhã cedo. Porém, agora de uma outra forma. 

Enquanto coloco a água para ferver, deixo meu podcast diário tocando no celular e vou ao 

banheiro fazer minha higiene matinal. Com tudo pronto e mesa posta, o podcast a essa altura já 

acabou, então eu abro o notebook para dar uma ‘zapeada’ pelas emissoras disponíveis no 

Twitter e ouvir as principais notícias do dia. Quando saio do notebook, peço para smart speaker 

sintonizar na minha rádio favorita enquanto faço os deveres domésticos. Eu ainda continuo 

dando atenção ao rádio quando ele capta minha atenção com uma notícia ou algo interessante. 

O rádio, para mim, vai além da voz, é um sentimento. 

Esse pequeno relato identifica como o rádio tem um lugar simbólico na minha vida, e 

por meio desse simbolismo nasceu a ideia desta dissertação. Assim como eu, milhões de 

brasileiras e brasileiros sintonizam o rádio mesmo fora do velho e famoso radinho de pilha. 

Hoje, o rádio se expandiu, transbordou e agora pode ser encontrado em diversas plataformas e 

em diversos formatos, como destaca Marcelo Kischinhevsky. A popularização da internet e das 

tecnologias de informação e comunicação são os principais propulsores dessas mudanças 

estruturais no comportamento da sociedade, que carrega na palma da mão um mundo de 

possibilidades.  

Por fim, reiteramos a relevância do estudo por ser um dos poucos passos dados por 

pesquisadores maranhenses sobre a radiodifusão comunitária do Estado. No Maranhão, o curso 

de jornalismo é ofertado em três instituições de ensino superior, sendo uma federal e duas 

particulares. Nos repositórios dessas instituições, é possível perceber que não há presença de 

investigações sobre RadCom em convergência. Sendo assim, esta dissertação dá o primeiro 

passo, abrindo caminhos para demais análises. 

 

2 “ALÔ, ALÔ OUVINTE!”: PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Este capítulo se dedica a descrever os processos metodológicos da pesquisa, como 

foram escolhidas as metodologias aqui inseridas e ainda o passo a passo de todo o percurso 

metodológico. Ressaltamos ainda as dificuldades encontradas no caminho, principalmente por 

conta da pandemia do novo Coronavírus, que estagnou não só a pesquisa como o mundo num 

todo. Foi bastante difícil chegar à conclusão desta pesquisa, visto o momento ímpar que estamos 
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passando, os ataques rotineiros do Governo Federal à ciência e, principalmente, às bolsas de 

pesquisa. Foi copiosamente complexo lidar com toda essa situação em conjunto e ainda realizar 

uma pesquisa de mestrado. 

 

2.1 Universo da pesquisa 

 

O universo desta pesquisa tem como cenário o estado brasileiro Maranhão, um lugar 

com mais de seis milhões de habitantes, vizinho geográfico dos estados do Pará, do Tocantins 

e do Piauí. O lugar é amplamente conhecido por suas belezas naturais inenarráveis, o apreço 

pelo reggae, seu tempero, arquitetura, e pelos baixos Índices de Desenvolvimento Humano 

(IDH) que levam milhares de famílias maranhenses à miséria. Das unidades federativas 

brasileiras, o Maranhão aparece em penúltimo na classificação por IDH, com a média de 0,687, 

perdendo apenas para o Estado de Alagoas. O IDH do Maranhão é comparado com o do Iraque 

na plataforma Wikipedia2. 

A política é uma chaga. O IDH do Maranhão, inclusive, se deve ao fato de famílias 

políticas tomarem o poder e saquearem os cofres públicos por longas décadas. A corrupção 

desenfreada retirou a possibilidade de crescimento econômico do Estado e várias gerações 

foram impactadas com as velhas práticas políticas. Contudo, o verbo esperançar tem sido 

resgatado nos últimos anos e a mídia nacional ao invés de pautar homens decapitados em uma 

rebelião na penitenciária de Pedrinhas pauta agora a transformação de uma casa de veraneio, 

que servia para festas dos governantes, em um Centro de Referência em 

Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças, a Casa Ninar. Mais 

recentemente, o Estado foi destaque por ter a primeira cidade totalmente vacinada contra a 

Covid-19. Alcântara é uma cidade quilombola e foi o destaque da país em relação à vacinação. 

A comunicação no Maranhão é oligopolizada como em diversos outros Estados do 

Brasil. A família Sarney é detentora do maior sistema de comunicação do Estado, o Sistema 

Mirante de Comunicação. A Mirante tem impresso, TV e emissoras de rádio espalhados por 

todo o território, com repetidoras nas principais cidades do interior, com destaque para as 

cidades de Imperatriz, Balsas e Timon. Da capital São Luís, as cabeças de rede distribuem o 

material que é veiculado para a maioria da população. O Sistema conta com TV, Rádio, 

                                                           
2 https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_unidades_federativas_do_Brasil_por_IDH 
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Impresso e Web sob seu domínio. O Sistema Difusora de Comunicação, segundo maior sistema 

de mídia, também é monopolizado. 

Apesar de a mídia ser oligopolizada, as iniciativas alternativas entram em voga. As 

rádios comunitárias são a maioria em todas as cidades. Contudo, é importante ressaltar que 

parte dessas rádios comunitárias só conseguiram suas outorgas graças ao apadrinhamento 

político e religioso (ARAÚJO, 2016). Então, dizer que as RadCom são contrapontos 

hegemônicos no Maranhão não cabe neste discurso, todavia isso não significa dizer que todas 

fazem o mesmo papel. Como poderemos ver mais adiante, existem RadCom maranhenses que 

servem de baliza para uma comunicação realmente voltada à população e que se importam com 

o bem-estar da comunidade, elevando seus índices de cidadania. Essas rádios sofreram - e ainda 

sofrem - perseguições dentro e fora do dial por seu posicionamento livre de amarras. No 

capítulo que aborda as RadCom maranhenses, exploramos mais a fundo esse assunto como 

forma de demonstrar o apreço de algumas RadCom pela democratização da comunicação e 

ainda a atuação da Abraço/MA na luta por uma comunicação que preze realmente o 

comunitário. 

Esse breve levantamento busca aproximar o leitor deste trabalho com o Maranhão e suas 

práticas políticas que influenciam diretamente em como as mídias, tanto a comercial como a 

alternativa, se comportam. O debate sobre a democratização da comunicação é urgente, visto 

que os maiores sistemas de comunicação estão nas mãos de famílias políticas oligárquicas que 

não sofrem qualquer tipo de abjeção por suas condutas pautadas na parcialidade e na prática do 

jogo sujo da política.  

No próximo ponto detalhando os percursos metodológicos desta investigação. 

 

2.2 Percursos metodológicos 

 

A metodologia na Comunicação ainda é assunto para tamanhas discussões no meio 

acadêmico. Isso porque avaliar qual seria a melhor abordagem para dar conta de um objeto de 

investigação na Comunicação é um processo laborioso, visto que o campo é amplo e cheio de 

contradições. E mesmo após achar o método que dê conta de expressar suas ideias, a pesquisa 

ainda não estará concluída, como aborda Silveira e Córdova (2009): 
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A pesquisa é a atividade nuclear da Ciência. Ela possibilita uma aproximação e um 

entendimento da realidade a investigar. A pesquisa é um processo permanentemente 

inacabado. Processa-se por meio de aproximações sucessivas da realidade, 

fornecendo-nos subsídios para uma intervenção no real. A pesquisa científica é o 

resultado de um inquérito ou exame minucioso, realizado com o objetivo de resolver 

um problema, recorrendo a procedimentos científicos (SILVEIRA; CÓRDOVA, 

2009, p. 31.) 

 

A Comunicação ainda carece de análises originais para poder dar conta dos diversos 

fenômenos que a englobam. Duarte e Barros (2005) detalham que “talvez o desafio seja ainda 

maior, devido às características específicas desse campo acadêmico no Brasil, como 

relativamente pouco tempo de implantação, a centralização dos cursos de pós-graduação em 

algumas regiões ou universidades e o caráter neófito da produção científica da área”. Apesar 

desse cenário mudar a passos lentos, os processos metodológicos têm avançado nas pesquisas 

acadêmicas na busca por um método próprio de investigação. 

Assim como na Comunicação, encontrar métodos e técnicas de análises próprias na 

pesquisa em Jornalismo também são grandes dificuldades. Como ainda não é possível contar 

com metodologias específicas, é comum os pesquisadores e pesquisadoras procurarem em 

outras áreas de ensino mecanismos que ajudem na pesquisa em Jornalismo. Silva e Maia (2011) 

analisam esse problema: 

 

Em resumo, a falta de preocupação com metodologias mais apropriadas conduz à 

repetição de fórmulas metodológicas sem as considerações e adaptações necessárias. 

Aplicadas indistintamente a perguntas de pesquisa variadas e com escopos os mais 

diversos, essas fórmulas acabam por compor um quadro limitado de respostas, quase 

sempre circunscritas ao domínio do meio/mensagem, e também por encobrir a 

deficiência das metodologias de pesquisa em jornalismo. (SILVA e MAIA, 2011a. p. 

21). 

 

No radiojornalismo, essa tarefa se torna ainda mais desafiadora. O rádio é uma mídia 

mutável que pode ser observada de diversas maneiras, seja na recepção, na interação, na 

produção, no consumo, e em outras tantas modalidades que o rádio pode incorporar. Dos 

diversos métodos disponíveis que ajudam a pesquisar o rádio, Kischinhevsky (2016) advoga 

para uma abordagem multimétodos para analisar a comunicação radiofônica de forma completa 

e satisfatória. 
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A pesquisa científica no rádio, como esclarece Kischinhevsky (2012), pode ser abordada 

do ponto de vista tecnológico, cultural, social, político, econômico; como meio de comunicação 

local, regional, nacional e internacional, com distribuição em ondas hertzianas (em ondas 

médias, curtas e tropicais ou em frequência modulada), via satélite ou micro-ondas, via internet 

ou acoplado à TV por assinatura, disputando atenções com canais de música e serviços de rádio 

social. 

 

Pode ainda ser analisado a partir de chaves teóricas muito distintas, como estudos de 

recepção, economia política da comunicação, cibercultura, estudos de jornalismo, 

publicidade, educação, história, arte, musicologia, etnografia, interacionismo, 

microssociologia da fala, sociossemiótica. (KISCHNHEVSKY, 2016, p. 279) 

 

Sobre a possibilidade de pesquisa no rádio, Westerkamp (1995) detalha que “sob 

diversos aspectos, fazer rádio é semelhante a compor música. Mesmo cuidado com a forma e o 

conteúdo deve ser tomado ao fazer rádio, assim como ao criar uma peça musical”. A autora 

destaca que é preciso haver um equilíbrio nas definições, principalmente na questão do silêncio, 

já que pode “ser realçado ou destruído pelo som”. Westerkamp relata ainda que surgem, entre 

outras, as seguintes questões: “quando ter som e quando ter silêncio; qual o sentido de tempo a 

ser criado; que sons selecionar; o que falar e como falar; como reter as dimensões do silêncio 

sob um fluxo de som; como atrair e manter a atenção do ouvinte”. Todas essas ponderações 

precisam ser levadas em consideração ao implementar uma pesquisa no rádio. 

Essas reflexões são importantes para o radiojornalismo, sobretudo no que tange os 

efeitos dos recursos próprios da linguagem radiofônica, principalmente pela hipótese dos 

espaços sonoros, a multiplicidade de vozes, o silêncio, o ruído, o texto do repórter que forma a 

narrativa completa. Essas reflexões devem ser adicionadas ao escopo da observação para que a 

metodologia mais adequada se enquadre no objeto proposto, no caso desta dissertação mais 

focado nos produtos de radiojornalismo das RadCom. 

Em ambiente convergente, existe ainda mais um adendo: o rádio se expande e 

transborda, o que o deixa ainda mais complexo, pois une elementos sonoros e parasonoros da 

mídia sonora. Por isso, antes de traçar quais metodologias poderiam ser utilizadas neste estudo, 

procuramos dar alguns passos iniciais. O primeiro foi identificar as RadCom do Estado. Esse 

momento começou em 2019, quando a pesquisa ganhava corpo. Inicialmente, olhamos os dados 

da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Em seguida, observamos os registros 
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da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Maranhão, a Abraço/MA, e por fim 

coletamos dados expostos na dissertação de Nayane Brito (2017), que mapeou as iniciativas de 

rádios no sul do Maranhão. Ao todo, foram registradas 179 RadCom via Ministérios das 

Comunicações (MCom). A Abraço/MA estima cerca de 300 RadCom no Estado entre 

regularizadas e não regularizadas. A pesquisa de Brito identificou 48 iniciativas de rádio 

comunitária com e sem outorga no Sul Maranhense. 

Alcançado o objetivo inicial, demos o segundo passo: saber quais RadCom 

regularizadas maranhenses estão em plataformas digitais e redes sociais. A pesquisa levou em 

conta a análise prévia dos dados acima de Brito e da ANATEL. A Abraço/MA tem apenas uma 

estimativa, mas não conta com uma lista dessas RadCom. Nesse momento, que começou no 

primeiro semestre de 2020, utilizamos a plataforma de busca mais acessada, o Google.com. Na 

busca, levamos em consideração três pontos importantes para a pesquisa: 1 - se tem site próprio; 

2 - se tem perfil em redes sociais; 3 - se possui algum canal digital, como YouTube. Para isso, 

traçaram-se alguns caminhos: 

1. A primeira ação foi buscar o nome das rádios por meio do Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) dessas emissoras. A ideia era descobrir o nome fantasia no registro para 

então desvendar as plataformas digitais em que estavam inseridas ou não. Esse momento 

foi bastante difícil, já que as RadCom em sua maioria não inserem o nome fantasia na 

descrição do CNPJ. Por isso, foram observados todos os detalhes: nome do e-mail, nome 

do diretor ou diretora e endereço, etc. Para refinar ainda mais os dados, era marcada a 

opção “ao pé da letra” na ferramenta de busca com o objetivo de ter informações apenas 

daquela RadCom. O resultado desse processo ajudou a identificar 50 RadCom 

regularizadas com presença em ambiente digital (Figura 1). 
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Figura 1 - Mapa do Maranhão com RadCom em ambiente de convergência. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 
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Abaixo, listamos as RadCom que possuem alguma plataforma digital, seja ela site ou redes sociais (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - RadCom maranhenses que possuem alguma plataforma digital. 

Nome da emissora 

comunitária 

Cidade Links 

Rádio FM do Povo 

 

Apicum-Açu http://radiofmdopovo.blogspot.com/  

Rádio Portal dos Lençóis Apicum-Açu https://www.facebook.com/portaldoslencoisfm/ 

Rádio Zutil FM 87,9 Arame https://www.youtube.com/channel/UCzp32_P0IQqdG_YBZE5Hzeg/videos 

Rádio Progresso FM 87,9  

 

Arari http://www.progresso87fm.com.br/ 

 

https://www.instagram.com/radioprogressofm2/ 

 

Rádio Arca FM 

 

Açailândia http://arcafm87acailandia.acainews.com/  

 

https://www.facebook.com/arcafm87 

 

Rádio Rio Corda 104,9 FM 

 

Barra do Corda https://www.riocordafm.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/riocordafmdebarradocorda/ 

 

Rádio Cidade FM 

 

Carolina http://radiocidadecarolina.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/cidadefmcarolina/ 

http://radiofmdopovo.blogspot.com/
https://www.facebook.com/portaldoslencoisfm/
https://www.youtube.com/channel/UCzp32_P0IQqdG_YBZE5Hzeg/videos
http://www.progresso87fm.com.br/
https://www.instagram.com/radioprogressofm2/
http://arcafm87acailandia.acainews.com/
https://www.facebook.com/arcafm87
https://www.riocordafm.com.br/
https://www.facebook.com/riocordafmdebarradocorda/
http://radiocidadecarolina.com.br/
https://www.facebook.com/cidadefmcarolina/
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http://www.cidadefmaovivo.com.br/ 

 

A Rádio Nova 87 FM 

 

Centro do Guilherme https://www.facebook.com/NovaFMCentrodoGuilherme/ 

 

http://radionova87.blogspot.com/ 

 

https://www.nova87.com.br/inicial 

 

http://www.nova102fm.com/ 

 

Rádio Babaçu 87.9 FM 

 

Cidelândia https://www.radiocida.com/ 

 

https://www.flickr.com/people/radiocida/ 

 

https://soundcloud.com/radiocida 

 

https://www.facebook.com/radiocidelandia 

 

https://myspace.com/radiocida 

 

https://www.instagram.com/radiocida/ 

 

https://www.facebook.com/radiobabacufm/ 

 

https://twitter.com/radiocida 

 

Rádio Cidade Livre FM 87.9 

 

Coelho Neto https://www.facebook.com/Radio-Cidade-Livre-FM-104154191248285 

 

http://www.cidadefmaovivo.com.br/
https://www.facebook.com/NovaFMCentrodoGuilherme/
http://radionova87.blogspot.com/
https://www.nova87.com.br/inicial
http://www.nova102fm.com/
https://www.radiocida.com/
https://www.flickr.com/people/radiocida/
https://soundcloud.com/radiocida
https://www.facebook.com/radiocidelandia
https://myspace.com/radiocida
https://www.instagram.com/radiocida/
https://www.facebook.com/radiobabacufm/
https://twitter.com/radiocida
https://www.facebook.com/Radio-Cidade-Livre-FM-104154191248285
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https://www.instagram.com/p/CSFThkMFm3z/ 

 

https://www.fmcidadelivre.com.br/?fbclid=IwAR1y9ojKZJuskyH2veOAtwkYElH

HOwKY5COhyZaril9zKPUHFlFInoVAUxo 

  

Rádio Alvorada FM 

 

Cururupu http://www.alvoradacpu.com.br/ 

Rádio Comunidade Viva 

106.3 FM 

Dom Pedro https://www.facebook.com/ComunidadeVivaFmOficial/?ref=page_internal 

 

https://www.comunidadevivafm.com.br/ 

 

https://www.instagram.com/comunidadevivafm106/?hl=pt-br 

 

https://www.youtube.com/channel/UCr7X8mcEde6FSKhPWwuoTSw/videos 

 

https://twitter.com/comunidade106 

Rádio Verdes Montes 106.3 

FM 

 

Esperantinópolis https://www.radioboaesperanca.com/ 

Rádio Liberdade 106.3 FM 

 

Estreito https://www.radioliberdadefm.net/ 

 

https://www.facebook.com/radioliberdade10690/ 

Rádio Cidade FM 87.9 

 

Fortaleza dos Nogueiras https://radiocidadefmfortaleza.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/Radio-Cidade-FM-737159336468445/ 

 

https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Cidade-FM-Fortaleza-dos-Nogueiras-

989959187827604/ 

https://www.instagram.com/p/CSFThkMFm3z/
https://www.facebook.com/ComunidadeVivaFmOficial/?ref=page_internal
https://www.comunidadevivafm.com.br/
https://www.instagram.com/comunidadevivafm106/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCr7X8mcEde6FSKhPWwuoTSw/videos
https://twitter.com/comunidade106
https://www.radioboaesperanca.com/
https://www.radioliberdadefm.net/
https://www.facebook.com/radioliberdade10690/
https://radiocidadefmfortaleza.com.br/
https://www.facebook.com/Radio-Cidade-FM-737159336468445/
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Cidade-FM-Fortaleza-dos-Nogueiras-989959187827604/
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Cidade-FM-Fortaleza-dos-Nogueiras-989959187827604/
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https://radiocidadefm2.webnode.com/ 

Rádio Aliança 

 

Grajaú https://www.radioaliancafmgrajau.com/ 

 

https://www.facebook.com/Melhor-Radio-119961248189492/ 

Rádio Diamantina FM 87.9  

 

Governador Edison Lobão https://fmdiamantina.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/fmdiamantina 

 

https://www.instagram.com/diamantina879/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCo1d-NmKAVKFB9a11n8i4Mw/featured 

Rádio Açaí FM 

 

Imperatriz https://www.tvradioacaifm.com/ 

 

https://www.youtube.com/c/TvA%C3%A7a%C3%ADFm/featured 

 

https://www.facebook.com/acaido.timoteo.3 

 

https://www.instagram.com/radioacaioficial/ 

 

https://www.facebook.com/acaidotimoteonews/ 

Rádio Maranhão do Sul 

 

Imperatriz https://www.radiofmmaranhaodosul.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/Radio-maranhao-do-sul-fm-1095057013965200/ 

 

Rádio Cultural 87.9 FM 

 

Lago da Pedra https://culturalfmonline.com 

 

https://www.youtube.com/channel/UC0tNF4AEy2EA2S74GLyBRVw/featured 

https://radiocidadefm2.webnode.com/
https://www.radioaliancafmgrajau.com/
https://www.facebook.com/Melhor-Radio-119961248189492/
https://fmdiamantina.com.br/
https://www.facebook.com/fmdiamantina
https://www.instagram.com/diamantina879/
https://www.youtube.com/channel/UCo1d-NmKAVKFB9a11n8i4Mw/featured
https://www.tvradioacaifm.com/
https://www.youtube.com/c/TvA%C3%A7a%C3%ADFm/featured
https://www.facebook.com/acaido.timoteo.3
https://www.instagram.com/radioacaioficial/
https://www.facebook.com/acaidotimoteonews/
https://www.radiofmmaranhaodosul.com.br/
https://www.facebook.com/Radio-maranhao-do-sul-fm-1095057013965200/
https://culturalfmonline.com/
https://www.youtube.com/channel/UC0tNF4AEy2EA2S74GLyBRVw/featured
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https://www.facebook.com/RadioCultural/ 

 

https://soundcloud.com/culturalfm-lagodapedra 

Rádio Redenção Fm 87,9  

 

Mata Roma https://www.instagram.com/radioredencaofm/ 

 

https://www.facebook.com/redencao.mataroma.75 

 

https://www.facebook.com/radioredencaofm 

Rádio Rio Uru Fm 104,9 

 

Mirinzal https://mirinzalapp.blogspot.com/p/blog-page_13.html 

 

https://www.facebook.com/R%C3%81DIO-RIO-URU-234837193876738/ 

 

http://www.radioriourufm.comunidades.net/ 

Rádio Balaiada 91.1 FM  

 

Nina Rodrigues https://www.balaiadafm.agoranoar.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/balaiada.ninarodrigues.9 

Rádio Rio Amapá FM  

 

Nova Colinas https://radio-rio-macapa-fm.negocio.site/ 

 

https://www.instagram.com/radioriomacapafm/ 

Rádio Máxima FM 87.9 

 

Paraibano https://www.facebook.com/fmmaxima87/?ref=page_internal 

 

http://www.fmmaxima.com.br/ 

Rádio Cidade FM 87.9 

 

Pastos Bons http://cidadefmonline.com.br/?fbclid=IwAR2czEmXun4oj_xbK7blhl4TcxZHIXyp

xXPzmky_CoGHdtC_wDyQSO4tGII 

 

https://www.facebook.com/cidadefmpastosbons/ 

https://www.facebook.com/RadioCultural/
https://soundcloud.com/culturalfm-lagodapedra
https://www.instagram.com/radioredencaofm/
https://www.facebook.com/redencao.mataroma.75
https://www.facebook.com/radioredencaofm
https://mirinzalapp.blogspot.com/p/blog-page_13.html
https://www.facebook.com/R%C3%81DIO-RIO-URU-234837193876738/
http://www.radioriourufm.comunidades.net/
https://www.balaiadafm.agoranoar.com.br/
https://www.facebook.com/balaiada.ninarodrigues.9
https://radio-rio-macapa-fm.negocio.site/
https://www.instagram.com/radioriomacapafm/
https://www.facebook.com/fmmaxima87/?ref=page_internal
http://www.fmmaxima.com.br/?fbclid=IwAR327Sd7nl1OlGiyW5qA5IKF5y1GS1U9ErW-63z5n_Ys565W1AxjSMHZbP8
http://cidadefmonline.com.br/?fbclid=IwAR2czEmXun4oj_xbK7blhl4TcxZHIXypxXPzmky_CoGHdtC_wDyQSO4tGII
http://cidadefmonline.com.br/?fbclid=IwAR2czEmXun4oj_xbK7blhl4TcxZHIXypxXPzmky_CoGHdtC_wDyQSO4tGII
https://www.facebook.com/cidadefmpastosbons/
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https://www.instagram.com/cidadefmpastosbons/ 

Rádio Comunidade FM 

 

Pedreiras https://www.facebook.com/comunidadefm87.9/ 

Rádio Babaçu FM Pio XII-MA 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicast1.radiobabaufm87&hl=pt

_BR&gl=US 

 

https://www.facebook.com/pages/R%C3%A1dio-Baba%C3%A7u-

FM/1483074742004925 

 

https://www.facebook.com/radiobabacufmpioxii/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCHpmHWwXq7ur5p1BKc5LLIQ/videos 

Rádio Porto FM 106,3 

 

Porto Franco http://www.radioportofm106.com.br/?fbclid=IwAR3hpwzcccX0O04GuCKU3n6fT

uaiLp_pan-zz-pydKdxuEE1ODFQidEFvW4 

 

https://www.facebook.com/portofm2020/ 

Rádio Portal FM 106.3 

 

Presidente Dutra http://www.portalfm106.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Portal-FM-1063-120821014745060/ 

 

https://www.facebook.com/RadioPortalFM106.3/ 

Rádio Primavera FM 87 

 

Riachão https://www.fmprimavera.com.br/ 

 

https://www.instagram.com/antoniofmprimavera/?igshid=iofekxqhr02f 

 

https://www.facebook.com/antonio.fmprimavera 

https://www.instagram.com/cidadefmpastosbons/
https://www.facebook.com/comunidadefm87.9/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicast1.radiobabaufm87&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicast1.radiobabaufm87&hl=pt_BR&gl=US
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A1dio-Baba%C3%A7u-FM/1483074742004925
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A1dio-Baba%C3%A7u-FM/1483074742004925
https://www.facebook.com/radiobabacufmpioxii/
https://www.youtube.com/channel/UCHpmHWwXq7ur5p1BKc5LLIQ/videos
http://www.radioportofm106.com.br/?fbclid=IwAR3hpwzcccX0O04GuCKU3n6fTuaiLp_pan-zz-pydKdxuEE1ODFQidEFvW4
http://www.radioportofm106.com.br/?fbclid=IwAR3hpwzcccX0O04GuCKU3n6fTuaiLp_pan-zz-pydKdxuEE1ODFQidEFvW4
https://www.facebook.com/portofm2020/
http://www.portalfm106.com.br/
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Portal-FM-1063-120821014745060/
https://www.facebook.com/RadioPortalFM106.3/
https://www.fmprimavera.com.br/
https://www.instagram.com/antoniofmprimavera/?igshid=iofekxqhr02f
https://www.facebook.com/antonio.fmprimavera
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Rádio Sucesso FM 87.9 

 

Santa Helena https://www.sucessofm87.com.br/ 

 

https://www.jmradio.com.br/radio/sucessof 

 

https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-sucesso-fm-879-313595858793119/ 

Rádio Dom Romero FM 87.9 Santa Luzia http://www.domromerofm.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/DomRomeroFm 

 

https://www.instagram.com/domromerofm/?igshid=y9zykt2v2ywm 

Rádio Tropical FM 89.3 

 

Santa Luzia do Paruá https://www.radiotropicalslp.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/radiotropicalfm89 

 

https://www.facebook.com/radio.tropical.slp 

 

http://radiotropicalfm893.blogspot.com/2016/04/em-santa-luzia-do-parua-duas-

novas.html?fbclid=IwAR3tmPjRmrDyqrnh8DYsjIc5SviPTXbgKbLBD0GACEc3E

E3iRZaYRvXjd6s 

 

Rádio Digital 87.9 FM 

 

Santa Luzia do Paruá https://www.radiodigital87.com/ 

 

https://www.facebook.com/Radio-Digital-FM-879-253472328337569 

 

Rádio Verdes Mares FM 

106.3 

São José de Ribamar http://www.radioverdesmares.com/ 

 

https://www.instagram.com/verdesmares106/ 

 

https://www.facebook.com/verdesmaresfm/ 

https://www.sucessofm87.com.br/
https://www.jmradio.com.br/radio/sucessof
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-sucesso-fm-879-313595858793119/
http://www.domromerofm.com.br/
https://www.facebook.com/DomRomeroFm
https://www.instagram.com/domromerofm/?igshid=y9zykt2v2ywm
https://www.radiotropicalslp.com.br/
https://www.facebook.com/radiotropicalfm89
https://www.facebook.com/radio.tropical.slp
https://www.radiodigital87.com/
https://www.facebook.com/Radio-Digital-FM-879-253472328337569
http://www.radioverdesmares.com/
https://www.instagram.com/verdesmares106/
https://www.facebook.com/verdesmaresfm/
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https://www.facebook.com/pages/R%C3%A1dio%20Verdes%20Mares%20FM%2

0106,3/339611386420729/ 

Rádio Regional Fm 106,3  

 

São João do Paraíso https://www.regional106.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/regional106 

Rádio Sertão Web 

 

São João dos Patos https://www.radiosertaoweb.com/ 

 

https://www.facebook.com/SertaoFm/ 

 

https://www.instagram.com/sertaowebb/ 

 

https://www.youtube.com/c/SERT%C3%83OWEBB/featured 

Rádio Comunitária Bacanga 

FM 106.3 

São Luís 

 

http://www.radiobacangafm.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/radiobacangafm/ 

 

https://www.instagram.com/bacangafmoficial/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UC6-WEE3oiideqnMj6MS6O7Q 

Rádio Ilha do Amor FM 106 São Luís https://www.ilhafm106slz.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/Ilhadoamorfm106.3 

 

https://www.instagram.com/ilhadoamorfm106.3/ 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilhadoamorfm.radio&hl=pt_BR

&gl=US 

 

https://www.facebook.com/pages/R%C3%A1dio%20Verdes%20Mares%20FM%20106,3/339611386420729/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A1dio%20Verdes%20Mares%20FM%20106,3/339611386420729/
https://www.regional106.com.br/
https://www.facebook.com/regional106
https://www.radiosertaoweb.com/
https://www.facebook.com/SertaoFm/
https://www.instagram.com/sertaowebb/
https://www.youtube.com/c/SERT%C3%83OWEBB/featured
http://www.radiobacangafm.com.br/
https://www.facebook.com/radiobacangafm/
https://www.instagram.com/bacangafmoficial/
https://www.youtube.com/channel/UC6-WEE3oiideqnMj6MS6O7Q
https://www.ilhafm106slz.com.br/
https://www.facebook.com/Ilhadoamorfm106.3
https://www.instagram.com/ilhadoamorfm106.3/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilhadoamorfm.radio&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilhadoamorfm.radio&hl=pt_BR&gl=US
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(continua) 

https://br.linkedin.com/in/radio-ilha-amor-fm-905971106 

Rádio Rio Neves 87.9 FM  

 

São Raimundo das 

Mangabeiras 

http://fmrioneves.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Comunit%C3%A1ria-FM-Rio-Neves-

360391863977667/ 

 

https://www.instagram.com/fmrioneves/ 

Rádio Planície 89.5 FM 

 

São Vicente Ferrer https://www.sistemaplanicie.com.br/ 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sistemaplanicie.radio&hl=pt_B

R&gl=US 

 

https://www.facebook.com/RadioPlanicieFM89.5/ 

Rádio Cidade FM Tasso Fragoso https://www.facebook.com/radiocidadefmtasso/ 

 

http://radiocidadetasso.com.br/ 

Liberdade FM  

 

Turilândia https://www.jmradio.com.br/radio/novaliberdade 

Rádio Dunas Mar FM 

 

Tutóia http://radiodunasomar.tk/ 

 

https://dunasmarfm87.blogspot.com/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCa1kjNHkYN9v--dcVS3mmOg 

Rádio Líder FM 104 

 

Vargem Grande https://www.radioetvlider.com.br/ 

 

https://www.youtube.com/user/TvliderVG 

 

https://br.linkedin.com/in/radio-ilha-amor-fm-905971106
http://fmrioneves.com.br/
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Comunit%C3%A1ria-FM-Rio-Neves-360391863977667/
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Comunit%C3%A1ria-FM-Rio-Neves-360391863977667/
https://www.instagram.com/fmrioneves/
https://www.sistemaplanicie.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sistemaplanicie.radio&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sistemaplanicie.radio&hl=pt_BR&gl=US
https://www.facebook.com/RadioPlanicieFM89.5/
https://www.facebook.com/radiocidadefmtasso/
http://radiocidadetasso.com.br/
https://www.jmradio.com.br/radio/novaliberdade
http://radiodunasomar.tk/
https://dunasmarfm87.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCa1kjNHkYN9v--dcVS3mmOg
https://www.radioetvlider.com.br/
https://www.youtube.com/user/TvliderVG
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https://www.facebook.com/TvLiderDifusora/ 

Rádio Comunitária Sacoã 

FM 

Viana https://www.radiosacoa.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Saco%C3%A3-FM-879-

101528835017406/?modal=admin_todo_tour 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjLPIJllmfcn0Dt2CMcC_xA?view_as=subscr

iber 

 

https://www.instagram.com/radiosacoafm/?hl=pt-br 

Rádio Cidade  

 

Vila Nova dos Martírios https://radiocidadefmdevilanova.blogspot.com/ 

 

https://www.facebook.com/cidadevilanova/?ref=page_internal 

 

https://twitter.com/JoseAlvesdeAr11 

 

https://www.instagram.com/radiocidadefmdevilanova/ 

Rádio Babaçu FM 87.9 

 

Vitória do Mearim http://www.babacufm.com.br/ 

 

https://www.facebook.com/radiobabacufm.vitoriadomearim 

Difusora FM 87.9 Zé Doca http://www.radcomdifusora.com 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

https://www.facebook.com/TvLiderDifusora/
https://www.radiosacoa.com.br/
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Saco%C3%A3-FM-879-101528835017406/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Saco%C3%A3-FM-879-101528835017406/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UCjLPIJllmfcn0Dt2CMcC_xA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCjLPIJllmfcn0Dt2CMcC_xA?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/radiosacoafm/?hl=pt-br
https://radiocidadefmdevilanova.blogspot.com/
https://www.facebook.com/cidadevilanova/?ref=page_internal
https://twitter.com/JoseAlvesdeAr11
https://www.instagram.com/radiocidadefmdevilanova/
http://www.babacufm.com.br/
https://www.facebook.com/radiobabacufm.vitoriadomearim


44 
 

2. Concluída a busca por CNPJ e evidenciadas as rádios comunitárias regularizadas em 

ambiente digital, o próximo passo foi destacar quais as plataformas nas quais estavam 

inseridas. A maioria possui página do Facebook. Apenas as rádios FM do Povo, de 

Apicum-açu, a Zutil FM, de Arame, a Alvorada FM, de Cururupu, a Difusora FM, de 

Zé Doca, a Dunas Mar FM, de Tutóia, a Liberdade FM, de Turilândia, e a Rio Amapá 

FM, de Nova Colinas, não possuem perfil na rede social. Todas as rádios podem ser 

acompanhadas ao vivo pelo agregador rádios.com.br. Esse site é o agregador mais 

famoso entre as emissoras. Outra observação importante, foi a de que após o início da 

pandemia muitas das RadCom criaram perfis em redes sociais. Das 50 que possuem 

algum site ou rede social, 20 delas surgiram em 2020 nesse ambiente de rede social. 

Apesar de promissora, a grande maioria utiliza das redes sociais para compartilhar 

memórias da emissora, não possuindo qualquer atualização das páginas com suas 

programações. No máximo, são inseridas fotos e compartilhados assuntos diversos em 

suas plataformas. Utilizar dessas plataformas para compartilhar conteúdos vai de 

encontro ao que Lopez (2016) conceitua de “espalhabilidade”, que é quando os produtos 

são compartilhados em diversas plataformas digitais com o objetivo de ampliar a 

recepção. A espalhabilidade nada mais é que esse movimento de compartilhar que gera 

outros comportamentos como o curtir, comentar, compartilhar... essas ações geram 

engajamento e ajudam o algoritmo a encontrar os ouvintes que podem agregar a essa 

publicação. 

 

3. Destacadas as plataformas, o passo seguinte foi descobrir se tinham produtos 

radiojornalísticos locais e hiperlocais compartilhados nesses meios. Foram observados 

todos os detalhes dos sites e redes sociais: se estavam atualizadas, quais os formatos, se 

eram ao vivo, online e offline; ou ainda por editoria e como compartilhavam esses 

produtos. Após essa refinada, foram identificadas 20 emissoras comunitárias 

maranhenses que compartilham produtos radiojornalísticos locais e/ou hiperlocais em 

seus sites e redes sociais (Figura 2). 
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Figura 2 - Mapa das RadCom maranhenses com produtos radiojornalísticos locais e 

hiperlocais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 

  

Este passo da pesquisa foi ao encontro com os dados coletados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), com os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNAD Contínua), que entrevistou milhares de brasileiros e brasileiras 

sobre o acesso à internet, televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal em 2019. 

De acordo com a mostra, a utilização da internet em todo o território cresceu de 74,7% em 2018 
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para 82,7% em 2019. Os menores percentuais de pessoas que utilizaram a internet foram 

observados na Região Nordeste (68,6%) e na Região Norte (69,2%). Os dados relataram ainda 

que 98,6% da população tem telefone móvel celular. Desses, 95,7% o utilizam para acessar à 

internet. Entre os motivos, 93,6% das pessoas afirmaram utilizar a internet para enviar ou 

receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes do e-mail, 90,4% para 

conversar por chamadas de voz ou vídeo e 94,6% para assistir vídeos, inclusive programas, 

séries e filmes. Apenas 61,3% disseram usar a internet para enviar ou receber e-mail. No caso 

do rádio, a Kantar Ibope Media divulgou que 98% dos usuários de internet no Brasil 

consumiram em 2019 algum tipo de streaming de áudio ou vídeo em um mês. A pesquisa 

descobriu que 83% das brasileiras e dos brasileiros escutam rádio. Três a cada cinco ouvintes 

escutam diariamente, numa média de quatro horas e 33 minutos sintonizados. Ao recortar o 

Nordeste, a Kantar indica que 83% dos nordestinos escutam o rádio, permanecendo nas ondas 

da radiodifusão por cerca de quatro horas. 

Superados esses passos, nos encaminhamos para as abordagens metodológicas que 

buscam dar conta do objeto desta dissertação. Primeiramente, utilizamos da análise documental 

como método e técnica. Esse momento é de resgatar a história da radiodifusão comunitária 

maranhense, ressaltar a importância de suas lutas pelo direito ao território, demonstrar como 

essas rádios veiculam seus produtos ao longo dessas décadas e de que forma elas vêm 

implementando o jornalismo radiofônico local e hiperlocal em suas cidades. Como Moreira 

(2008) discorre: 

 

O recurso da análise documental costuma ser utilizado no resgate da história de meios 

de comunicação, personagens ou períodos. As fontes mais comuns são os acervos de 

impressos (jornais, revistas, catálogos, almanaques). Mas também serve como 

expediente a consulta a documentos oficiais, técnicos ou pessoais (arquivos 

particulares reunindo originais), sendo esta última categoria mais rara e realizada 

apenas quando o acesso é permitido ao pesquisador (MOREIRA, 2008, p. 270). 

 

A análise de documentos auxilia não só a conhecer história, como também entender as 

relações de poder que ali possam existir (MOREIRA, 2008). Essas manifestações são 

importantes na hora de conhecer o empírico e suas nuances, destacando todos os pontos de 

interesse da pesquisa (OLIVEIRA, 2007). A análise documental é uma metodologia bastante 

utilizada, pois os dados costumam ser adquiridos sem barreiras financeiras e não correm riscos 

de ser alterados (BARDIN, 1997).  
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Para olhar o ambiente convergente dessas RadCom foi preciso ainda fazer uma 

abordagem quali-quanti, pois é imprescindível saber quantas são as emissoras comunitárias em 

ambiente convergente e quais os canais digitais e redes sociais essas rádios estão presentes. 

Assim, a pesquisa traz características qualitativas e quantitativas, por achar que ambas são 

complementares para os objetivos desta análise, sem necessariamente colocar um abaixo do 

outro. O resultado obtido compôs a Tabela 1 e as Figuras 1 e 2. Esse tipo de interpelação é 

defendido por Flick (2009): 

 

Um estudo poderá incluir abordagens qualitativas e quantitativas em diferentes fases 

do processo de pesquisa sem concentrar-se necessariamente na redução de uma delas 

a uma categoria inferior ou em definir a outra como sendo a verdadeira abordagem da 

pesquisa (...) Neste caso, as diferentes perspectivas metodológicas complementam-se 

para a análise de um tema, sendo este processo compreendido como a compensação 

complementar das deficiências e dos pontos obscuros de cada método isolado 

(FLICK, 2009, p. 43) 

 

Sobre os aspectos qualitativos, Flick (2009, p. 25) comenta que essa metodologia não 

se “baseia em um conceito teórico e metodológico unificado. Diversas abordagens teóricas e 

seus métodos caracterizam discussões e a prática da pesquisa”. Esse entendimento leva em 

consideração aspectos da subjetividade do pesquisador e ainda do objeto de estudo que são 

partes de todo o processo. Como explica o pesquisador, é preciso levar em consideração “as 

reflexões dos pesquisadores sobre suas próprias atitudes e observações no campo, suas 

impressões, irritações, sentimentos, etc.” (FLICK, p. 25). O pesquisador defende que deve 

haver uma união entre as pesquisas qualitativa e quantitativas por questões pragmáticas.  

Bryman (1992) reforça que a pesquisa qualitativa deve vir acompanhada da quantitativa, 

pois combinadas podem dar uma visão mais aproximada do real daquele objeto de pesquisa. 

No caso das RadCom em estudos, os passos qualitativos e quantitativos serviram de espinha 

dorsal da análise crítica dos resultados. Sem a abordagem quali-quanti, não seria possível 

destacar com destreza essas rádios em ambiente de convergência tecnológica e midiática. O 

autor explica que é preciso fazer uma abordagem estrutural dividindo “aspectos estruturais 

[que] são analisados com método quantitativos, e os aspectos processuais [que] analisados com 

o uso de abordagens qualitativas” (BRYMAN, 1992, p. 39). 

Antes de delimitar se uma RadCom tem produto radiojornalístico, é levado em 

consideração aspectos descritos por Lage (2006) sobre o que é notícia para tentar captar práticas 
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jornalísticas nas produções das emissoras. De acordo com Lages, “[...] do ponto de vista da 

estrutura, a notícia se define, no jornalismo moderno, como o relato de uma série de fatos, a 

partir do fato mais importante ou interessante; e de cada fato, a partir do aspecto mais importante 

ou interessante[...]” (LAGE, 2006, p. 17). 

Seguindo na linha de raciocínio, é agregado ao momento o conceito de Genro Filho 

(1987) ao dizer que “a notícia é a unidade básica de informação do jornalismo. São os fatos 

jornalísticos, objetos das notícias, que constituem a menor unidade de significação” (GENRO 

FILHO, 1987, p. 186). E para modelar o rádio nessa perspectiva é incorporada a visão de 

Meditsch (2001) ao definir o discurso radiofônico como “uma composição sonora invisível de 

palavra, música, ruído e silêncio, enunciada em tempo real” (MEDITSCH, 2001, p. 127). Todos 

esses conceitos foram levados em consideração para só então delimitar os produtos das 

emissoras radiofônicas comunitárias. 

A penúltima etapa do percurso metodológico ocorreu com a pesquisa de campo, onde 

foi feita a observação não participante. Esse momento foi de tamanha dificuldade, visto o 

cenário da pandemia da Covid-19. Mas crucial para a pesquisa, pois foi possível observar como 

os produtos são inseridos e compartilhados, além de ter a oportunidade de acompanhar de perto 

o trabalho de uma das RadCom estudadas. Por conta desse contratempo, optou-se por observar 

apenas uma rádio comunitária. Por sua relevância, por ser uma das pioneiras do Maranhão, por 

ter produtos radiojornalísticos locais e hiperlocais em ambiente de convergência e por ter todos 

os aspectos descritos por Luz (2006) sobre o que é uma emissora comunitária, escolhemos a 

Rádio Comunitária Bacanga FM, instalada na capital São Luís. A visita ocorreu no dia 28 de 

agosto de 2021, das 14h às 18h. Deveria acontecer o dia inteiro, mas durante a manhã, neste dia 

em especial, o diretor da rádio Luis Augusto Silva Nascimento relatou que por questões 

pessoais, teria apenas veiculação de música com uma lista automática de execução. 

A emissora, localizada na Avenida Moçambique, nº 9, bairro Anjo da Guarda, não 

possui uma fachada com o nome da rádio ou que dê a identificação da mesma. É apenas um 

prédio habitacional com alguns apartamentos dividindo espaço com a rádio. Ao chegar, bati no 

portão de ferro que dá acesso à rádio. Como não havia ninguém para abrir a porta, entrei e subi 

uma escada em formato espiral rumo ao primeiro andar das instalações. O ambiente da rádio 

conta com uma recepção, um estúdio e um banheiro. O estúdio tem ar-condicionado, um 

bebedouro e uma mesa central de cor branca que abriga dois microfones. Essa mesa é 

interligada a uma outra mesa, onde ficam todos os aparatos tecnológicos como computador, 
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Figura 3 - Luís Augusto, no estúdio da Rádio Bacanga FM. 

Fonte: Facebook da Bacanga FM 

mesa de som e outro microfone. A mesa de som possui entrada para três microfones, além da 

entrada para o telefone da redação. A sala também possui acústica com revestimento de espuma. 

A emissora tem um contato fixo, mas cada locutor oferece seu próprio número para contatos 

via mensagem instantânea. (Figuras 3, 4 e 5). 

 

 

Fonte: Facebook da Bacanga 

 

 

Figura 4 - Luís Augusto com entrevistados, no estúdio da Rádio Bacanga FM. 
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Figura 4 - Luis Augusto em entrevista, no estúdio da Rádio Bacanga FM. 

Fonte: Facebook da Bacanga FM 

Fonte: Facebook da Bacanga FM 

Fonte: Facebook da Bacanga FM 

 

 

 

Durante o momento em que acompanhamos a Bacanga FM, pudemos ver como é feita 

a programação do quadro Arquivo Musical, com a locução de Roberto Nilton e Luciana 

Roberta. O programa é veiculado diariamente, das 12h30 às 16h, dividido em três blocos. 

Apesar de não ser um programa radiojornalístico, o Arquivo Musical compartilha informações 

locais a cada bloco. As notícias locutadas e comentadas por Roberto Nilton, são retiradas, em 

sua maioria, de sites jornalísticos, como a Agência Tambor e o Imirante.com. Também veicula 

notícias que julgam importantes da Rádio EBC. A redação recebe notícias e pedidos musicais 

pelo WhatsApp do locutor, que compartilha áudios que os moradores mandam durante a 

programação. Por ser deficiente visual, Roberto Nilton conta com a ajuda da assistente de som, 

Luciana Roberta, para organizar a programação musical e de notícia. O programa costuma 

receber entrevistados, mas por conta da pandemia da Covid-19 não estão mais acontecendo 

entrevistas ao vivo. 

Um dia depois dessa visita fomos prestigiar o lançamento do livro “Vozes do Anjo: do 

alto-falante à Bacanga FM”, do professor de Comunicação da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), Ed. Wilson Araújo. Esse livro, que faz parte das referências desse trabalho, 

traçou toda a história da rádio comunitária Bacanga FM, desde o seu nascimento até os dias 

atuais. No capítulo de análise dos produtos, contamos um pouco da história da Bacanga e como 

ela se desenvolve na atualidade com a programação no ambiente digital. 

Figura 5 - Estúdio da Rádio Bacanga FM. 
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Feita a observação, no capítulo de descrição dos produtos serão detalhados como as 

rádios comunitárias maranhenses em ambiente de convergência fazem o uso de tecnologias 

emergentes como celular, computadores, notebooks e tabletes; o uso de meios de 

correspondências eletrônicas como fóruns, e-mail, mensagens instantâneas; e o uso de redes 

sociais, blogs, microblogs e sites noticiosos. Essas constatações levam em consideração as 

descrições de Canavilhas (2014) sobre webjornalismo, que aqui se tornam categorias de 

análises: hipertextualidade, multimedialidade, interatividade, memória, instantaneidade, 

personalização e ubiquidade. 

Além da observação dos produtos radiofônicos, foi verificado ainda como estes são 

distribuídos. Este momento revelou quais plataformas digitais e redes sociais são utilizadas para 

a disseminação dos produtos radiofônicos, onde destacamos o uso do Facebook por essas 

emissoras. A rede social é a mais comum entre elas, servindo de base para o compartilhamento 

de seus produtos. A plataforma ainda é utilizada para realizar a publicidade que as emissoras 

têm. A exemplo da Rádio Bacanga FM, algumas dessas RadCom compartilham em tempo real 

suas programações por meio da plataforma. A população comparece e comenta nas postagens 

das RadCom, mostrando que essas ferramentas tem um grande potencial de recepção. 

A última etapa do percurso metodológico foi a verificação do problema de pesquisa, por 

meio das compreensões retiradas das análises das produções. Neste tópico, foi problematizada 

a potencialidade da convergência tecnológica e midiática das emissoras comunitárias 

maranhenses para a ampliação do contato com o ouvinte. Análises iniciais apontam uma notável 

falta de estrutura técnica, tecnológica e econômica que impõe limitações às rádios comunitárias 

no ambiente convergente. A falta de pessoas capacitadas para desenvolver essas 

potencialidades também foi observada. 

Apesar da convergência ainda ser subutilizada por essas emissoras, essas limitações 

podem ser contornadas com o domínio das tecnologias populares como computadores, celulares 

smathphone, e ainda pelas redes sociais e canais digitais, que fazem parte da estratégia de 

pequenos, médios e grandes meios de comunicação. Esse movimento pode equalizar a 

concorrência com as demais. A passos lentos, essas RadCom percebem a importância de 

ampliar seu espectro digital. A pandemia da Covid-19 despertou essa necessidade, já que a 

pesquisa aponta que a maioria delas criou alguma página na internet em 2020 por conta do 

distanciamento social que impossibilitou o trabalho dessas emissoras em estúdio. A demanda 
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por uma emissora em ambiente convergente foi posta em prática mesmo com pouca ou 

nenhuma desenvoltura para tanto. Mais detalhes constam nas conclusões deste trabalho. 

Por fim, reiteramos que esta pesquisa empírica sobre a convergência nas rádios 

comunitárias do Maranhão visa apontar colaborações aos estudos do radiojornalismo, mais 

precisamente ao radiojornalismo comunitário. Identificar como essas rádios utilizam os aportes 

tecnológicos no Estado além de inédito, como já descrito anteriormente, contribui para entender 

como a comunicação comunitária está sendo exercida no Maranhão em ambiente de 

convergência. 

 

3 “ESTAMOS CONECTADOS COM VOCÊ!” O RADIOJORNALISMO E AS 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

Este capítulo se dedica a esclarecer como as Tecnologias da Comunicação e Informação 

(TICs) têm se inserido no radiojornalismo. Citamos como esses processos impuseram novas 

práticas nos produtos e como as ferramentas disponíveis podem significar um avanço para o 

rádio. Abordamos ainda como na história do rádio o veículo precisou se adaptar em diversos 

momentos para sobreviver. A começar pelo próprio nascimento, onde o meio demorou a decolar 

como mídia de massa. Agora, mesmo com diversos meios, o rádio ainda impera nos lares 

brasileiros e continua a avançar. 

 

3.1 Jornalismo em ambiente convergente 

 

O Jornalismo tem passado por intensas modificações desde a criação do ciberespaço. A 

convergência das mídias e das tecnologias vem pautando novos conceitos e com eles outras 

perspectivas para as mídias. Em ambiente de convergência, a própria etimologia da palavra 

jornalista é tensionada já que de acordo com o dicionário jornalista significa “analista de um 

dia”. E como pode ser facilmente observado, as diferentes mídias são influenciadas pelo poder 

das redes sociais e canais digitais que ditam o ritmo da informação diariamente. Atualmente, as 

redações são forçadas a produzir um jornalismo cada vez mais rápido, sem o devido tempo de 
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apuração de uma situação. Ser analista de um dia já não cabe na definição de jornalista. 

Ramonet (2004) argumenta que esse modelo retira o tempo de estudo da informação, 

transformando-a em mercadoria. Para o autor: 

 

Não é um discurso que tenha vocação ética de educar o cidadão ou de informar, no 

bom sentido da palavra, o cidadão pois tem essencialmente e antes de mais nada uma 

perspectiva comercial. Compra-se e vende-se informação com o objetivo de obter 

lucros. Esta é uma lei importante, de modo que a informação não se move em função 

das regras de informação - o que faria da verdade, por exemplo, uma referência 

suprema -, mas em função das exigências do comércio, que fazem do ganho, ou do 

interesse, o imperativo supremo. (RAMONET, 2004, p. 247) 

 

Para o jornalismo, essas transformações tecnológicas podem acarretar em acúmulo de 

tarefas, extinção de cargos e funções, estabelecimento de metas de produtividade e alto 

investimento em tecnologia e softwares, que representam “automatização das tarefas, tornando-

as mais ágeis e rápidas, de forma a permitir que, no mesmo período de trabalho, um mesmo 

profissional assuma outras atribuições" (FONSECA; SOUZA, 2006, p. 5). O avanço das 

tecnologias da informação e da comunicação deixam em evidência a prática da automação, 

mostrando como as redações estão inserindo gradativamente os mais variados softwares para 

assumir funções. 

A ‘robotização’ ou automação do jornalismo é uma prática antiga e assunto pautado por 

diversos críticos que a consideram como uma forma de sepultamento da profissão. Meehan 

(1977) e Glahn (1970) escreveram, há meio século, que as notícias meteorológicas eram 

construídas por software. No final do século XX, algumas pautas de Economia e Desporto 

também contavam com essa forma de escrita (MEEHAN, 1977). Lindén (2017) e  Levy (2012) 

ironizam ao dizer que as notícias automatizadas podem ganhar um Pulitzer. 

Porém, há quem considere a automação algo benéfico. Mesmo a notícia saindo num 

formato clichê, sem a capacidade de aprofundamento de um certo assunto, os softwares têm um 

potencial para auxiliar nos trabalhos diários, como pautar meteorologia, deixando livres os 

repórteres para explorar matérias investigativas. Uma medida que pode impactar positivamente 

na qualidade do jornalismo (VAN DALEN, 2012, p. 653). 

Esses softwares se apropriam da subjetividade do trabalhador que tem que transferir 

parte da sua intelectualidade à máquina que necessita de uma interação maior entre ambos. 
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Como Antunes (2003) descreve: “Nesse processo, o envolvimento interativo aumenta ainda 

mais o estranhamento e a alienação do trabalho, amplia as formas modernas de reificação, 

distanciando ainda mais a subjetividade do exercício de uma vida autêntica e indeterminada”. 

Ciro Marcondes Filho (2000) descreve que o jornalismo está indistintamente técnico, deixando 

de lado as habilidades investigativas ou linguísticas: 

 

O trabalho aumentou, o contingente foi reduzido, as responsabilidades se tornaram 

mais individuais. Aos poucos a mística do contrapoder se esvai. Chantageado pelo 

desemprego, os jornalistas de posição intermediária na empresa e os precários (frilas, 

repórteres-redatores, focas) perdem rapidamente de vista o fascínio da profissão. Mas 

não só eles: mesmo tarimbados jornalistas de informação política e geral estão 

reconhecendo o recuo de seu prestígio (MARCONDES FILHO, 2000, p. 58). 

 

A liberação da internet comercial a partir de 90 ampliou os recursos tecnológicos, 

revogou conceitos impostos sobre consumo e usabilidade social dos meios, transformando 

profundamente as redações. Nesse ambiente, a hegemonia de veículos de comunicação de 

massa foi posta em xeque. O jornalismo nunca esteve tão presente no cotidiano, num período 

de tempo tão curto, como nos dias atuais. A internet, principal alicerce do digital, tensiona a 

sociedade sobre o debate que engloba, entre outros assuntos, o direito à comunicação, como 

estima nossa constituição, e a imparcialidade, como rege o código de ética jornalística. 

A internet comercial possibilitou ainda a digitalização e a convergência de acervos 

informacionais, os distribuindo de forma global. Cada vez mais processos digitais e 

convergentes são evidenciados na sociedade, aflorando aspectos denominados por Henry 

Jenkins (2016) como Cultura de Convergência. Em sua pesquisa, Jenkins observa que a 

sociedade está hiperconectada e que esse movimento leva os meios de comunicação a estarem 

presentes em dois ambientes, analógico e digital, num movimento de hibridização. As mídias 

de massa por sua vez passaram a traçar estratégias para englobar o digital, na busca da 

aproximação com esse público que faz parte de bolhas espessas e cada vez menos acessíveis. 

O autor descreve que a convergência midiática “[...] representa uma transformação cultural, à 

medida que os consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões 

em meio a conteúdos midiáticos dispersos” (JENKINS, 2016, p. 26). 

Jenkins (2016) destaca que a convergência nasce primeiro em nossas cabeças para 

depois ganhar corpo no digital, se manifestando em diversas modalidades, numa espiral de 
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acontecimentos. Para Jenkins, a convergência “[...] é uma palavra que consegue definir 

transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 

falando e do que imaginam estar falando” (JENKINS, 2008, p. 27). Brittos (2002) corrobora 

com o pensamento de Jenkins destacando a convergência como a multiplicidade da oferta, ou 

seja, a mídia que estava presente apenas em uma plataforma pode estar também em sítios da 

internet, em aplicativos e smartphones, tudo ao mesmo tempo. 

Scolari (2008) aborda que no ambiente convergente “o usuário pode escolher entre 

diferentes conteúdos, manipulá-los, reproduzi-los, retransmiti-los e regular seu tempo de 

consumo” (SCOLARI, 2008, p. 97). Garciá Ávilés (2007) assegura que é impossível na 

atualidade compreender a comunicação sem considerar a convergência midiática, pois esses 

processos estão imbricados nas redações.  

Salaverría e Negredo (2008) relatam que a convergência na prática jornalística é um 

processo multidimensional facilitado pelo acesso às tecnologias de informação e comunicação 

nos âmbitos tecnológico, empresarial, profissional e editorial numa integração de espaços, 

métodos de trabalho e linguagens que antes eram desconectadas. É fato que o jornalismo está 

em constante mutação desde o surgimento dos veículos - no caso do rádio em particular desde 

seu início, na década de 20 (LOPEZ, 2007). Portanto, a convergência para os meios não é uma 

novidade: 

 

A convergência não é uma novidade no desenvolvimento dos meios de comunicação, 

sempre foi essencial no processo de transformação em todos os tempos, embora a 

observada na contemporaneidade tenha características diferenciadas por força dos 

recursos oferecidos pela tecnologia digital. (DEL BIANCO, p. 17. 2012) 

 

Contudo, esse pensamento de Jenkins é contestado por pesquisadores como Garson 

(2019) que relata um certo tom de amorosidade do pesquisador ao falar da relação entre 

consumidores e as mídias hegemônicas, que mesmo no ciberespaço3, ainda detém poderes 

intocáveis. Para o autor, é preciso pressionar a grande mídia em ambiente convergente antes de 

conceituá-la, o que não ocorreu na pesquisa de Jenkins, segundo Garson.  

                                                           
3 Termo que foi idealizado por William Gibson, em 1984, no livro Neuromancer, referindo-se a um espaço virtual 

composto por cada computador e usuário conectados em uma rede mundial. 
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Um exemplo prático ocorreu na utilização de plataformas digitais nas eleições no Brasil. 

Com a utilização de robôs e disparos em massa, uma rede de mentiras contaminou a opinião 

pública concedendo o título de presidente a um candidato vil e oportunista. Essas ferramentas 

poderiam barrar esse processo, como foi visto logo após o pleito. Sendo assim, a convergência 

ainda precisa ser amplamente discutida e urgentemente reconfigurada para evitar tais manobras 

num futuro próximo. 

Na busca por um perfil histórico do jornalismo praticado na internet, Mielniczuck 

(2003) o identificou em três fases: a primeira, é uma cópia do impresso para a internet, sem 

nenhuma diferenciação em seu conteúdo. Num segundo momento, ocorreu o aperfeiçoamento 

da internet, mas ainda incidia uma dependência do material vindo do veículo impresso. Nesta 

fase, começam a surgir links, fóruns, debates e a utilização de hipertexto em alguns casos. Já a 

última fase é determinada por um jornalismo rápido, dinâmico, com a interação do público e 

com produtos desenvolvidos exclusivamente para a web. Além disso, as notícias começaram a 

apresentar recursos multimídia, interatividade, sons e vídeos. 

Essa digitalização dos processos comunicacionais implicou diretamente em mudanças 

substanciais no dia a dia das redações. Todas as etapas de apuração e distribuição da pauta 

passaram (e continuam a passar) por uma reformulação devido às possibilidades ofertadas pelas 

tecnologias emergentes (LOPEZ, 2010, p. 18). Canavilhas e Palácios (2006) conceituam o 

Jornalismo Digital em sete características, são elas: 

a. Personalização: Com este recurso é ofertado ao usuário a possibilidade de 

perfilar os produtos jornalísticos de acordo com seus interesses individuais. Com ele pode-se 

pré-selecionar temas, hierarquizar conteúdos e dividir por editorias e temáticas. 

b. Interatividade: Como o nome sugere, o usuário online pode interagir com o 

conteúdo de diversas maneiras, como e-mail, comentário nos portais, compartilhamento em 

redes sociais ou ainda durante programação ao vivo. 

c. Multimedialidade: No contexto online, a multimedialidade dá a convergência 

aos formatos jornalísticos. Por exemplo, numa matéria pode conter foto, imagens, texto, áudio, 

hiperlink, etc. ampliando a experiência do consumidor. 

d. Memória: A memória deu um ingrediente importante ao jornalismo em 

ambiente digital. Se antes era complicado recorrer a assuntos do passado, no ambiente digital 
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ele se torna mais facilmente acessível. A memória dá ao usuário um maior aprofundamento de 

temas, bem como o acompanhamento de assuntos correlacionados. 

e. Hipertextualidade: Esta característica específica do jornalismo online traz a 

interconexão de textos por meio de links. Assim, a partir do texto noticioso é possível criar links 

que recuperam informações de outros sites ou material de arquivo do veículo de comunicação, 

por exemplo, levando o leitor a outras plataformas. Serve como complemento do material 

exposto. 

f. Instantaneidade: Esta característica levou o jornalismo em ambiente digital a 

se transformar numa ferramenta rápida que precisa ser atualizada a cada nanosegundo por conta 

da demanda social conectada que é cada vez mais veloz. Essa possibilidade levanta diversas 

problemáticas com o que pode ser chamado de jornalismo rápido. A busca pelo “furo” tem 

ultrapassado limites que são alvos de constantes debates, como por exemplo a ética na 

informação. 

g. Ubiquidade: Também chamada de portabilidade ou mobilidade, a ubiquidade e 

o jornalismo se estabelecem como fatores induzidos pelas tecnologias móveis e pelos processos 

de geolocalização. As mudanças caracterizadas pela digitalização de artefatos e processos 

desencadeiam novos comportamentos no consumo e na produção de notícias. O jornalismo 

móvel, ubíquo, enquadra-se no contexto denominado por Santaella (2008, p. 97) de “cultura da 

mobilidade” como uma “variação avançada da cibercultura” originada pelas tecnologias móveis 

como GPS, celulares, smartphones e outros aparelhos caracterizados pela portabilidade e a 

conexão sem fio. 

 Nessa perspectiva, Canavilhas e Santana (2011) realizaram uma pesquisa onde 

exploraram a evolução do jornalismo para plataformas móveis. Os autores descreveram que o 

jornalismo voltado para plataformas móveis se encontrava na “fase de emancipação” com o 

desenvolvimento de aplicativos específicos com “conteúdos informativos multimidiáticos, 

georeferenciados e abertos à colaboração dos usuários por meio de comentários ou envio de 

conteúdos” (CANAVILHAS; SANTANA, 2011, p. 56). Os autores destacaram que houve um 

crescimento em relação a oferta de sites e aplicativos mobile durante o tempo estudado, porém 

com sutil inovação tecnológica, sendo a integração das mídias sociais e a consequente 

participação ativa dos usuários a novidade mais representativa. Os pesquisadores reafirmaram 

mudanças nas rotinas das redações e nas relações com o público. A partir desse estudo, eles 

apresentaram seis características como principais dos conteúdos jornalísticos produzidos para 



58 
 

plataformas móveis, a partir das características do Jornalismo Digital: acessibilidade, 

instantaneidade, multimedialidade, hipertextualidade, interatividade e globalidade.  

O conceito de jornalismo para plataformas pode ser apreciado como concreto visto que 

os aplicativos estão em franco crescimento, com grandes empresas de comunicação elaborando 

suas próprias plataformas midiáticas para se aproximar cada vez mais do internauta. O uso dos 

algoritmos reorganiza a ideia de como esses espaços são franqueados, uma vez que essa 

tecnologia é capaz de perfilar o usuário do ambiente digital. Inclusive, há algoritmos próprios 

para delimitar informações de acordo com suas preferências, oferecendo ao usuário uma 

experiência familiar em ambiente de convergência. 

 O jornalismo em ambiente convergente precisa estar atento a uma certa ideia de 

passividade do receptor. Com as ferramentas tecnológicas disponíveis, hoje é possível produzir 

e compartilhar conteúdo próprio, que vai de encontro ao praticado nas redações. Se antes a 

colaboração era um ponto forte no jornalismo, com o desenvolvimento do ciberespaço esse 

modelo se torna imprescindível. Como mostra Barsotti (2014): “O jornalista está perdendo o 

monopólio da informação, os leitores ganharam ferramentas de vigilância que permitem 

fiscalizá-lo, multiplicam-se as experiências de conteúdo produzido pelo público e o fluxo de 

informação agora é contínuo”.  

Rangel (2008) questiona se o conteúdo para o jornalismo de plataforma deve ser uma 

reprodução do publicado em outras mídias, alterando-se apenas o formato, ou se toda a 

cobertura jornalística deve ser pensada para esse ambiente, destacando a prática do live 

streaming (ao vivo), com transmissões de áudio e vídeo, citada por Silva (2008), e que até então 

era usada apenas no rádio e na televisão, em forma de broadcasting. Dispositivos como 

smartphones e tabletes tem sua particularidade nos estudos voltados para o surgimento de 

inovações no jornalismo, na medida em que essas plataformas têm potencialidade de geração 

ou reconfiguração no modo de produção, publicação, circulação, consumo e recepção de 

conteúdos, podendo ascender novos formatos e gêneros, além de influenciarem o surgimento 

de novos modelos de negócios. 

Salaverría (2004) afirma que o jornalismo precisa se esforçar para não repetir formatos 

e perpetuar antigas rotinas sem uma autocrítica. O autor lembra que a principal função do 

profissional é desenvolver produtos multimídia e não editar e redigir textos. Para isso, é preciso 

elevado conhecimento dos códigos escrito e audiovisual: “agora, um jornalista deve saber 
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contar histórias indistintamente com palavras, imagens ou sons; esse é o traço de 

multimedialidade” (SALAVERRÍA, 2004). 

A disponibilização de novas ferramentas digitais torna possível fazer jornalismo de 

várias formas. Alguns exemplos como jornalismo de dados, gamificação, acessibilidade, fact 

checking entre outras modalidades estão em voga no atual momento do ciberespaço. Sendo 

assim, ampliar o discurso sobre como se adaptar às novas modalidades se faz preciso, pois, cada 

ferramenta tem sua própria desenvoltura e o jornalismo não possui um ‘manual’ de como se 

comportar nesse meio. Claro que delimitar qual formato é mais aceitável não é um horizonte 

visto que as plataformas têm particularidades, mas encontrar um meio termo pode ser a maneira 

mais saudável de realizar esse processo. Mas é preciso compreender cada suporte, pois como 

Salaverría (2005) descreve: “O suporte que determina os processos editoriais e linguagens de 

cada tipo de jornalismo” (SALAVERRÍA, 2005:16). 

Santaella (2007) descreve que os meios técnicos digitais impulsionam novas formas de 

produzir conteúdo. Ao transformar o produto, a percepção cognitiva humana também muda. 

“Na medida em que a emergência de novos aparatos técnicos possibilita o surgimento de novos 

modos de produzir linguagem, os aparatos cognitivos humanos transformam-se pari passu.” 

(SANTAELLA, 2007, p. 83). Como a autora relata, o “casamento entre meios” origina formatos 

híbridos: “Processos comunicativos e formas de cultura que nelas se realizam devem pressupor 

(...) também as misturas entre linguagens que se realizam nas mídias híbridas de que o cinema, 

a televisão e, muito mais, a hipermídia, são exemplares” (ibidem, p. 78). Essas combinações já 

são visíveis no jornal, em revistas, no cinema e na televisão, mas de forma muito sutil quando 

comparadas à grande hibridização permitida pela digitalização e pela relação hipermidiática. 

 

O jornal, por exemplo, é, entre outras coisas, uma união, que deu certo, entre o 

telégrafo, a foto e a modificação qualitativa da linguagem escrita no espaço gráfico. 

O vídeo-texto (...) nasceu da combinação de um banco de dados com o telefone e um 

terminal de vídeo. Enfim, o universo midiático nos fornece uma fartura de exemplos 

de hibridização de meios, códigos e sistemas sígnicos. São esses processos de 

hibridização que atuam como propulsores para o crescimento das linguagens 

(SANTAELLA, 2007, p. 81). 

 

 Algumas diferenças fundamentais no formato de apresentação de notícias na web foram 

apontadas por McAdams (2005). Como ela aborda, apesar de “elementos como áudio e fotos 

serem utilizados em outros meios, a habilidade de combinar estas formas online marca uma – 
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mas não a única – diferença significativa entre os meios noticiosos online e os demais” 

(McADAMS, 2005, p. 19). Os produtos multimídias permitem ao internauta experimentar outro 

ponto de vista. No caso da TV, por exemplo, o infográfico animado pode ser interativo e 

acionado por controle na web. Sendo assim, produtos já existentes no jornalismo se modificam 

na internet, disponibilizando pacotes informativos integrados com navegação que pode ser não 

linear, no caso os multimídias. 

Mas a modificação no formato do jornalismo não advém das tecnologias digitais, é 

bastante anterior (SANTAELLA, 2007): “A hipermídia não incide apenas no modo como se 

produz e reproduz a escrita, ela é uma nova maneira de se produzir o texto escrito na sua fusão 

com outras linguagens, colocando em questão a natureza mesma da escritura e seus potenciais” 

(SANTAELLA, 2007, p. 294). Para a autora, do design digital e da hipermídia emergem outras 

formas de pensamento heterogêneas e não-lineares, que acarretam mudanças individuais e 

sociais que ainda não se pode precisar. Mas o que é certo é que os profissionais devem 

desenvolver habilidade e competência nessa linguagem multimídia. 

A convergência, portanto, tem sido tratada como uma das emergências no jornalismo. 

Isso porque o tema não só é atual como está em constante mutação. Como podemos perceber 

ao longo dos parágrafos, há um desafio ao jornalismo em ambiente de convergência tecnológica 

e midiática. Percebeu-se que a avalanche comunicacional é capaz modificar estruturas sólidas, 

transpor antigos conceitos pré-estabelecidos e modificar o debate sobre as mídias de massa. 

Como Soria (2014) aborda: “La convergencia  es el epicentro de una reflexión teórica y práctica 

para ganar la batalla al tsunami que la revolución digital e internet han provocado en los medios 

de comunicación”. 

Colocar a audiência como foco é uma das novidades que a convergência trouxe para o 

jornalismo, que até pouco tempo não conhecia quem o recebia. Além de uma novidade, a 

audiência como ponto central se torna uma manobra pela continuação do jornalismo como 

balizador da sociedade. Hoje se percebe que a comunicação não está centrada nas redações, nos 

estilos redacionais ou ligadas a linhas editoriais. A partir do momento em que detém o poder 

de modificar e compartilhar informação de diversas maneiras, o jornalismo é obrigado a mudar 

a visão capacitista que se tinha do interlocutor. O olhar sobre um certo assunto ganha a anuidade 

de opiniões que, a depender do debate, faz com que a pauta ganhe outros rumos, que se façam 

novas histórias. A multimedialidade age como esse balizador de informações e ações, facilitada 

pela internet, base para que a convergência ocorra. 
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Os processos de hibridização de técnicas e tecnologias e o sincretismo de linguagens 

alcançam e padronizam as informações jornalísticas, de utilidade pública, os 

repertórios musicais, a programação de entretenimento e os conteúdos publicitários 

de todos os veículos partícipes da indústria cultural. Cada nova tecnologia que é 

inserida no cotidiano organizacional, profissional, e também nas redes coletivas do 

ciberespaço irá alterar o modo de trabalho e de produção dos veículos, poderá 

melhorar a qualidade do conteúdo ou alterar o formato e a definição da mensagem 

emitida, ampliar as possibilidades de interação com o público etc. Ou seja, a mudança 

tecnológica e a forma de apropriação social que ela incorpora incidem diretamente no 

resultado econômico, no modo de atuação profissional e no mercado de trabalho, nos 

sentidos das linguagens, nos efeitos estéticos e nos processos comunicativos dos 

meios. E, sobretudo, repercutem na maneira do público receber, interpretar e interagir 

com as mensagens recebidas. (MAGNOLI, 2010, p. 55) 

 

Sob esses aspectos, o comportamento da sociedade deve ser levado em consideração ao 

buscar compreender como esse amontoado de softwares e hardwares são capazes de influenciar 

a produção da informação, onde o jornalismo está ancorado. É preciso ainda pressionar o 

mercado por uma fórmula para ampliar o acesso às fatias financeiras, base de sustentação de 

qualquer veículo de comunicação. Assuntos com urgência de debate, como incitamos 

brevemente nesta escrita, mas que não aprofundaremos por não ser parte do objeto deste estudo. 

Em vistas, a inserção da web 2.0 na sociedade provocou uma grande transformação nos 

sistemas de troca de informações que conhecíamos até agora. Albert Einstein afirmou que três 

grandes bombas haviam explodido durante o século XX: a bomba demográfica, a bomba 

atômica e a bomba das telecomunicações. Roy Ascott, um dos pioneiros da arte em rede, 

chamou de “segundo dilúvio”, o das informações (LÉVY, 1999).  

Bauman (1999) relata que a velocidade dos meios de comunicação e as tecnologias 

emergentes encurtaram as distâncias, que já “não importam, ao passo que a ideia de fronteira 

geográfica é cada vez mais difícil de sustentar no “mundo real””. O autor considera que “o 

aparecimento da rede mundial de computadores pôs fim - no que diz respeito à informação - à 

própria noção de viagem (e de distância a ser percorrida), tornando a informação 

instantaneamente disponível em todo o planeta, tanto na teoria como na prática”. 

O jornalismo tem experimentado essa interface entre a mídia de massa e mídia de 

funções pós-massiva na construção da relação do espaço urbano e a mobilidade no jornalismo. 

A reapropriação destas ferramentas tecnológicas e digitais para a produção jornalística 

introduziu critérios e conceitos que estão sendo amplamente discutidos dentro e fora do âmbito 

acadêmico. (SILVA, 2008, p. 1). Entre as mídias de referência que estão passando por este 
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processo convergente está o rádio, o centenário entre as mídias e o mais forte candidato a se 

adaptar ao modo de convergência midiática. Isso porque o rádio tem passado por outras batalhas 

pela sobrevivência, mas sempre se destacando pelo seu poder de adaptação.  

Neste próximo ponto, abordaremos como o radiojornalismo tem se inserido no digital e 

como esse momento convergente pode representar uma oportunidade para a mídia radiofônica. 

Mostramos, ainda, como a convergência pode representar um caminho de oportunidades para 

o radiojornalismo, visto que o digital rompe barreiras geográficas, levando os produtos 

radiofônicos para todo o globo.  

 

3.2. O radiojornalismo e o ciberespaço 

 

Das mídias tradicionais, o rádio é o que apresenta uma história diretamente ligada à 

evolução das tecnologias de informação e comunicação e é o meio que mais prontamente se 

adapta aos processos impostos pelo ciberespaço. O transistor, por exemplo, foi peça 

fundamental para a sobrevivência do rádio após a chegada da TV, pois deu a ele a portabilidade, 

permitindo assim que o ouvinte o acompanhasse por meio do usual radinho de pilha. O rádio 

então ganhou espaço privilegiado no dia a dia da população, disputando a audiência diretamente 

com a TV. 

Essa experiência de superação decorrente da convergência tecnológica ocorreu quando 

o rádio se viu perdendo verbas publicitárias com a popularização da TV. Segundo Zuculoto 

(2012), naquele momento o veículo enfrentou “[...] um declínio, passando de uma era de 

espetáculo para uma fase de simples ‘vitrolão’, em que se limita a rodar discos em praticamente 

toda sua programação, isto na maioria das emissoras” (ZUCULOTO, 2012, p. 30). O rádio 

então buscou se reinventar e investiu em uma programação mais voltada aos serviços, como 

lembra Ortriwano: “[...] o rádio aprendeu a trocar os astros e estrelas por discos e fitas gravadas, 

as novelas pelas notícias e as brincadeiras de auditório pelos serviços de utilidade pública” 

(ORTRIWANO, 1985, p. 21). Com a digitalização, como detalha Zuculoto (2012), ocorreu a 

retransmissão dos conteúdos na internet e, em seguida, o surgimento de webrádios na rede: “A 

programação radiofônica, até então, repleta de artistas e músicos, passou a dar mais espaço ao 

jornalismo e à prestação de serviço” (ZUCULOTO, 2012. p. 35). 
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Portanto, a convergência tem acompanhado o rádio desde a sua invenção. Um dos vários 

exemplos relevantes deste momento é a figura do estúdio, outrora um espaço reservado para 

executar a locução dos conteúdos e interagir com as/os ouvintes que enviavam cartas aos 

programas. Não havia imagens, aguçando o imaginário de quem estava atento às vozes viajantes 

das ondas sonoras. A sonoplastia era feita manualmente. A cafeteira e o gravador eram os 

melhores amigos das/dos radialistas, juntamente ao bloquinho de nota e a caneta esferográfica 

azul ou preta, geralmente parte do “jabá4” das empresas que pagavam publicidade. A/O 

radiojornalista em campo não precisava fazer o registro fotográfico ou em vídeo da cena, ou 

entrar numa ‘live’, dando o espaço necessário para a apuração do acontecimento com foco nas 

técnicas radiofônicas. 

A partir da interação com o ambiente digital todo esse processo se transformou e 

continua a se transformar. O rádio agora pode ser convergente, as pautas podem chegar via 

aplicativo de mensagem instantânea ou no e-mail; às vezes os próprios seguidores da emissora 

pautam um assunto nas redes sociais quando a/o radiojornalista está em outra matéria. É preciso 

estar sempre atento ao mundo real e ao mundo digital. O estúdio virou pano de fundo para 

apresentação em streaming de redes sociais e canais digitais, revelando a face do rádio. Os 

softwares fazem a sonoplastia em poucos botões. O gravador, o bloco de notas e a caneta são 

agregados ao telefone celular, que para além das funções primárias de cada um desses itens, 

desvelou novas práticas na profissão por meio do aparelho conectado à internet. O ouvinte agora 

pode interagir de forma direta na programação radiofônica em ambiente digital, aumentando o 

poder de participação na programação. 

Nesse ambiente convergente, a/o radiojornalista precisa estar conectado dentro e fora da 

emissora, cobrir a cena em áudio, vídeo, foto e dependendo do acontecimento, entrar com uma 

‘live’. É preferível ter um perfil nas redes sociais e ficar cauteloso para não ser “cancelado”. A 

Web 2.0 é capaz de perpassar da captação da pauta até a repercussão da mesma. Dessa soma, 

apenas o café continua o mesmo: forte, consistente e sem açúcar para dar gás à produção.  

Mas para todo esse processo de convergência acontecer e se desenvolver no rádio - e 

em todas as outras mídias analógicas - é indubitável o uso da internet como estratégia para 

avançar no digital e ganhar espaço nessa embaraçosa rede, como explica Debora Lopez (2007): 

 

                                                           
4 Jargão do jornalismo para descrever o presente que se ganha, geralmente de empresas ou agências. 
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De todos os suportes digitais, a internet se apresenta como o espaço propulsor de uma 

nova rádio que exige a atualização das estratégias, conceitos e hábitos de trabalhos 

tradicionais do meio para atender às novas demandas informativas de uma sociedade 

convergente e global. E através da internet é possível conquistar também os demais 

suportes digitais (LOPEZ, p. 2. 2007). 

 

A internet, por sua vez, só pode ser utilizada com o auxílio de outras tecnologias 

emergentes como o computador e o telefone celular, que tornaram-se ferramentas 

indispensáveis na sociedade e consecutivamente nas emissoras. Scolari (2015) argumenta que 

a comunicação móvel proporcionada por essas tecnologias emergentes está no centro dos 

processos de convergência: [...] é necessário compreender que um novo meio de comunicação 

entrou no ecossistema de mídia, um meio com os seus próprios modelos de negócios, gramática, 

práticas de produção e dinâmicas de consumo. (SCOLARI, 2015, p. 183). 

Assim como o rádio, todas as mídias analógicas iniciaram seus passos no digital 

espelhando as mesmas ações já praticadas nas redações, sem nenhuma ou pouquíssimas 

alterações. Meditsch (2001), na busca por particularidades do rádio, ainda considerando a 

internet em fase pré-histórica, definiu a mídia radiofônica a partir de três características 

indissociáveis: um meio de comunicação sonoro, invisível e que emite em tempo real. Somamos 

a esse modelo, como forma de ajudar a pensar o radiojornalismo em ambiente convergente, a 

concepção de Calabre (2004) ao descrever o rádio como um meio individual: 

 

Cada ouvinte era tocado de forma particular por mensagens recebidas 

simultaneamente por milhões de pessoas. O novo meio de comunicação revolucionou 

a relação contínua do indivíduo com a notícia, imprimindo uma nova velocidade e 

significação aos acontecimentos. (CALABRE, 2004, p. 9). 

  

Ser sonoro, invisível, instantâneo e íntimo do ouvinte dá ao rádio um significado próprio 

mesmo dentro do ambiente de convergência onde as mídias coexistem. Pois, como 

Kischinhevsky (2016) destaca, o rádio já não é mais o mesmo: 

  

O rádio é hoje um meio de comunicação expandido, que extrapola as transmissões em 

ondas hertzianas e transborda para as mídias sociais, o celular, a TV por assinatura, 

sites de jornais, portais de música. A escuta se dá em frequência modulada (FM), 

ondas médias (AM), curtas e tropicais, mas também em telefones celulares, tocadores 

multimídia, computadores, notebooks, tabletes; pode ocorrer ao vivo (no dial ou via 

streaming) ou sobre demanda (podcasting ou através da busca em arquivos ou 
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diretórios). Se o transistor já havia deslocado o rádio da sala de estar, empurrando-o 

para o quarto, a cozinha e as ruas, agora o rádio a pilha tem novos companheiros, que 

permitem não apenas a escuta em múltiplos ambientes e temporalidades, mas também 

a produção, a edição e a veiculação de áudios com agilidade crescente e muitas vezes 

sem fronteiras (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 14). 

 

Desta forma, a inovação do rádio no ciberespaço ancora-se em muitos terrenos – da 

narrativa às práticas – mas mantém seu vínculo de proximidade ao cotidiano da audiência, 

tratando de temas que afetam os ouvintes e contando suas histórias de vida. O jornalismo de 

rádio, então, tem na forma – de contar ou de chegar ao público – seu principal potencial 

inovador (LOPEZ, 2019). Como Del Bianco (2012) reforça:  

 

Diante da fragmentação da audiência é necessário buscar o ouvinte onde estiver. E a 

melhor forma de atraí-lo é pelo conteúdo significativo que apresente vínculos com o 

local, a comunidade, o entorno do seu cotidiano. Esse é o grande diferencial do rádio: 

o sentido de proximidade, o localismo. (DEL BIANCO, 2012, p. 35 e 36). 

 

Nair Prata (2008) identifica o meio radiofônico digital em dois tipos: o primeiro retrata 

as emissoras hertzianas com transmissão na web, que seriam rádios que já possuem concessão 

pública e que disponibilizam seu conteúdo no ambiente digital, já o segundo diz respeito às 

emissoras que existem exclusivamente na internet, ou seja, estações que estão disponíveis 

apenas para acesso no ambiente digital. 

 

Na internet essa tendência à segmentação é ainda maior, com foco num público cada 

vez mais específico. O próprio modo de fazer rádio na web proporciona o surgimento 

de emissoras voltadas a nichos altamente seletivos, multiplicando o número de 

emissoras a tal ponto que cada pessoa pode montar o seu próprio arquivo de áudio, as 

chamadas emissoras pessoais (PRATA, 2008, p. 30) 

 

Esse ambiente fragmentado, como detalha a autora, faz com que a audiência seja 

dificilmente captada, sem uma fórmula clara de como aproximar os ouvintes das plataformas 

digitais que navegam em bolhas específicas produzidas pelos algoritmos presentes nas redes 

sociais das quais fazem parte. As que nascem diretamente na internet, as chamadas Nativos 
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Digitais5, têm maiores chances de cooptar esse público visto que são voltados para esse meio. 

Mesmo assim, nascer e se desenvolver na internet não dá a certeza absoluta de ganho de público 

orgânico, já que não há uma receita pronta para o sucesso. Outra forma de ampliar o público é 

com a compra dos perfis, uma prática usual, mas que se tem como horizonte para plataformas 

que estão iniciando em ambiente convergente. 

Lopez (2010) descreve esse rádio em ambiente digital – que ainda tem no som seu 

principal fundamento, mas que se mostra cada vez mais diversificado em sua linguagem e 

suportes – como hipermidiático. Segundo a autora, o rádio hipermidiático:  

 

Vai além da transmissão em antena, ampliando sua produção através da internet e dos 

dispositivos de rádio digital, mas que ainda mantém sua raiz no conteúdo sonoro. [...] 

O conteúdo multiplataforma, embora importante, não se apresenta como fundamental 

para a compreensão da mensagem. Trata-se de uma produção complementar, de 

aprofundamento, detalhamento, memória ou utilidade pública (LOPEZ, 2010, p. 140).  

 

Assim, o foco do rádio hipermidiático continua sendo o som, no entanto, explora os 

recursos das tecnologias de informação e comunicação e oferece ao seu ouvinte outras 

possibilidades: maior interatividade, maior alcance geográfico, conteúdos multimídia 

complementares, arquivos em podcast, entre outras. Nesse formato, o radiojornalismo All News, 

ganha fôlego, já que ele precisa do maior número de ferramentas tecnológicas para oferecer ao 

público uma experiência sonoradigital 24h por dia. Jornalismo All News dedica toda a sua 

programação para notícias, reportagens, comentários, análises e informações gerais, com ênfase 

no jornalismo de prestação de serviço e de utilidade pública (CAMPOS, 2020). 

Lopez (2010) explica que a convergência no radiojornalismo tem implicado diversas 

mudanças que perpassam desde a apuração da pauta ao compartilhamento da mesma, num 

processo multidimensional. Trata-se do que Faus Belau (2001) fala, especificamente no rádio, 

como o contexto mutante, que traz para o debate o “algo a mais”, as consequências da 

tecnologia para a reflexão sobre o jornalismo, para suas rotinas e para suas técnicas. (FAUS 

                                                           
5 Em 2001, o termo nativo digital foi utilizado pela primeira vez por Marc Prensky, escritor e palestrante 

americano em educação. A expressão foi criada no início do século XXI para definir aqueles que cresceram em 

uma cultura digital e que, por isso, teriam habilidades diferenciadas, como processar múltiplas vias de 

informação e usar intuitivamente as ferramentas tecnológicas. 
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BELAU, 2001, p. 16). Sem dúvida, o momento radiofônico atual é complexo como poucos na 

história do meio e requer atenção. 

As alterações que hoje se observam nas redações colocam em pauta o que o 

radiojornalismo tinha por concreto. A internet se tornou uma fonte de informação e algumas 

emissoras não têm mais repórteres de rua. A descrição do cenário da pauta, utilizado como meio 

crucial para a informação, também se modifica. Os softwares se desenvolveram ao ponto de 

serem capazes de implementar na imaginação do ouvinte-internauta o cenário da pauta como 

se o/a jornalista estivesse no local, deixando o processo cada vez mais robotizado. Como aborda 

Lopez (2010), o radiojornalismo hoje possui duas estratégias de transmissão da informação que 

trabalham com formas de apuração: 1) a atualização constante através do hard news; e 2) o 

aprofundamento do acontecimento através de coberturas especiais, seja no caso de notícias 

inesperadas ou de coberturas pré-produzidas. 

Percebe-se então que os canais digitais e as redes sociais penetram no tecido social e 

consequentemente nas redações, transformando profundamente as relações. Esse movimento 

tira do rádio seu suposto imediatismo, fazendo com que o meio seja pautado por outras mídias, 

como as redes sociais. Transforma ainda o contato com o ouvinte que deixa de lado sua postura 

passiva para uma troca bilateral da comunicação radiofônica. Como descrevem Ribeiro e 

Meditsch (2006):  

 

No início, a convergência se deu com o auditório e as cartas de ouvintes. Num segundo 

momento, foi com o telefone, o que criou um novo gênero de programas, o popular 

phone-in, e até um novo formato de programação, o talk rádio. No radiojornalismo 

brasileiro, de público elitizado, a comunicação passou a privilegiar a convergência 

com o fax, e mais recentemente com o e-mail. A convergência com o celular permitiu 

o desenvolvimento de experiências como a do “ouvinte repórter” (RIBEIRO; 

MEDITSCH, 2006, p. 02).  

 

Zuculoto (2007) acredita que, ainda que a rede propicie uma “pluralidade de canais, 

grande volume e velocidade de transmissão de informação” não necessariamente ela 

apresentará uma pluralidade de discursos ou as informações necessárias ao cidadão. 

Essas novas exigências na construção e disponibilização do conteúdo radiojornalístico 

são incorporados pelas empresas de comunicação fazendo com que o rádio deixe seu restrito 

campo eletromagnético para ir além, trazendo consigo imagens e textos: 
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Os suportes de distribuição e exibição de conteúdo se multiplicam, se diversificam, 

agregam mensagens diferentes ao áudio, incorporam outras rotinas de produção e 

gestão, e impõem novas formas de consumo [...] Para responder a estas novas 

condições de funcionamento, muitas são as vezes em que concordam que o verdadeiro 

desafio do rádio atual volta a estar no conteúdo e nos modos de apresentá-los à 

audiência” (MARTÍNEZ-COSTA; MORENO MORENO, 2004, p. 20). 

 

Para Kischinhevsky (2016, p. 2) estamos falando de um rádio expandido, com novos 

serviços e canais de distribuição que “transborda para mídias sociais e microblogs, que 

potencializam seu alcance e a circulação de seus conteúdos”. Um rádio que extrapola os limites 

das ondas sonoras para apropriar-se de outras linguagens e suportes, com o objetivo de 

concorrer pela audiência do público da internet. O autor aborda que a convergência das mídias 

“[...] acarreta novas sociabilidades, mas não podemos esquecer que o rádio permanece um 

mosaico para composições da sociedade, franqueando espaços para sotaques, regionalismo e 

manifestações culturais de caráter local” (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 16). Assim, esse rádio 

se utiliza das ferramentas multimidiáticas para ampliar o acesso dos ouvintes em ambiente 

digital. Utiliza-se desses meios para angariar novos formatos e linguagens, buscando se adaptar 

aos processos digitais. O rádio expandido fortalece a instantaneidade visto que os canais de 

distribuição se multiplicam. Sua abrangência e penetração ganham novas perspectivas podendo 

transmitir via streaming para todo o planeta. 

Outro fator relevante para o debate do radiojornalismo em ambiente de convergência 

são as smart speakers6, uma tecnologia emergente capaz de reproduzir a voz humana. Esses 

aparelhos, ao acionado por comando de voz, podem ler notícias balizadas pelo uso de 

algoritmos. A problemática dessa tecnologia é que até o momento poucas mídias foram 

inseridas no radar de intermediação da big data, franqueando os espaços para uma mídia seleta 

(KISCHINHEVSKY; LOPEZ, 2019). Mas como os autores destacam, pode haver aí uma 

possibilidade para o rádio: 

 

Diferentemente da TV e da internet, que roubaram as atenções da audiência, os smart 

speakers são acionados primordialmente por voz. Este fato, em princípio trivial, na 

prática faz toda a diferença, ao recuperar a relevância da comunicação sonora num 

ambiente cada vez mais ocupado por dispositivos que se desenvolveram em torno de 

                                                           
6 São inteligências artificiais de voz capazes de reproduzir a voz humana. Atualmente, essa tecnologia é capaz de 

ler notícias como os locutores de rádio captando o material por meio de big data. 
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telas e que exigem uma série de habilidades táteis – abrir e fechar janelas e apps com 

rápidos gestos utilizando um ou mais dedos, por exemplo (KISCHINHEVSKY; 

LOPEZ, 2019, p. 127). 

 

Ferraretto (2009) ilustra que as tecnologias emergentes trouxeram novas perspectivas 

ao rádio, com destaque para a ampliação da interatividade. Antes do avanço das tecnologias 

emergentes, o rádio era o único meio de comunicação de massa capaz de interagir de maneira 

direta com a população. A popularização das TICS ofertou ao rádio a possibilidade de 

transmissão de uma mensagem local em esfera mundial, dando maior abrangência e penetração 

aos conteúdos radiofônicos (CUNHA, 2004, p. 11). Castells (2003) define esse movimento 

como “Glocalização”, quando uma programação local é disponível de forma global. Essa 

ascensão das TICS ofertou ainda a inserção de telefones celulares com acesso à banda larga 

móvel, o que mudou radicalmente a estrutura da sociedade e consecutivamente da mídia sonora. 

Ao passar para o convívio nas redações, o telefone móvel despertou modalidades de gênero e 

formatos. Atualmente, com o uso do WhatsApp, é possível perceber que o ouvinte se torna mais 

próximo da programação, seja mandando mensagem de texto, ou áudio, ou foto, ou vídeo, de 

forma instantânea. 

Heródoto Barbeiro e Paulo Lima (2003) definiram o ouvinte em ambiente de 

convergência como “ouvinte-internauta”, pois podem acessar rádios de várias partes do mundo 

e oferecer uma contribuição para o aprimoramento da mídia global: 

 

Com a rádio na internet o internauta é, ao mesmo tempo, operador de áudio, editor-

chefe, repórter, editor de reportagem, âncora, programador etc. [...] Nasce o ouvinte-

internauta conectado via web com o rádio globalizado, que ajuda a derrubar as 

fronteiras nacionais. (BARBEIRO; LIMA, 2003, p. 47). 

 

Neste cenário, a linguagem radiofônica passa por constantes transformações. Durante 

19 séculos nossa sociedade desenvolveu sua linguagem por meio da escrita. Nos últimos 200 

anos, fundou-se a linguagem eletrônica. A linguagem multimídia agora é o carro-chefe no 

mundo digital. A partir dessa linguagem foi possível familiarizar ainda mais o ouvinte-

internauta com a programação. Manovich (2001, p. 41) descreve que essas mudanças na 

linguagem das mídias estão diretamente relacionadas com as transformações sociais. Se a lógica 

da “velha mídia” corresponde a uma sociedade industrial de massa, a nova mídia serve à lógica 
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de uma sociedade pós-industrial, com valores reajustados, reformulando assim a linguagem. Na 

sociedade industrial, supõe-se, que todos deveriam gostar das mesmas coisas e compartilhar as 

mesmas crenças. Na sociedade pós-industrial os cidadãos podem construir seu estilo e 

selecionar suas ideologias a partir de um número quase infinito de escolhas. Aí entra a 

linguagem multimídia capaz de delimitar o gosto de cada ouvinte levando-o para dentro de 

bolhas sociais. 

Assim, essa gradativa consolidação da telefonia celular e da internet banda larga fez 

com que ocorressem outros modos de acesso à informação, de linguagem e de relacionamento 

com a mídia derivados destas tecnologias emergentes. As emissoras de radiojornalismo passam 

então a buscar não apenas o segmento específico do dial, mas se conscientizam da necessidade 

de estarem com o sinal disponível também no digital, independentemente do suporte técnico 

utilizado. (FERRARETTO, 2012, p. 17-18).  

Jung (2007) destaca que, das mídias, o rádio foi a que mais se beneficiou nesse contexto 

digital, aumentando sua penetração, sem exigir a atenção direta do ouvinte, como as outras 

mídias necessitam. 

  

O rádio caiu na rede mundial de computadores, definitivamente, e de lá não sai mais. 

Não vai sumir, como muitos imaginavam. Vai evoluir. Nesse momento, é o veículo 

que mais se beneficiou com a internet. Aumentou o alcance e proporciona facilidades, 

à medida que o som ‘baixa’ com maior rapidez se comparado à imagem, além de não 

exigir a atenção do internauta que, enquanto ouve o programa, pode continuar 

navegando. (JUNG, 2007, p. 66). 

 

Como visto, essa atual fisiologia das mídias gira em torno do crescente acesso à internet. 

No Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

83,8% dos brasileiros têm acesso à internet, seja ela móvel ou fixa. Isso equivale a mais de 176 

milhões de cidadãos e cidadãs acima de 10 anos que têm algum tipo de acesso. Nesse sentido, 

a pesquisa de opinião de 2021 da Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria 

com o Instituto MDA, mostrou que 36,7% dos brasileiros preferem buscar informações por 

meio de veículos tradicionais. O dado preocupante é que 36,5% dos entrevistados relataram 

buscar informações nas redes sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter). Esses 

números eram, respectivamente, 43% e 34,4%, em janeiro de 2020. As redes sociais que os 
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entrevistados disseram mais acessar são: WhatsApp, 54,9%; Facebook, 45,5% e Instagram 

37,2%. E para 75,6% das pessoas a imprensa é muito influente na formação da opinião pública. 

A mostra revela que, caso a imprensa não encontre meios para continuar singular na 

busca por informações, as redes sociais tendem a ultrapassar os veículos tradicionais, ao ponto 

que a imprensa possa ficar obsoleta como formadora de opinião. A mídia tradicional, em um 

primeiro momento, precisará continuar se ajustando às redes sociais como forma de 

sobrevivência. A urgência de um debate sobre como o jornalismo está enquadrado nesse 

esquema se faz presente. 

No horizonte digital, em se tratando do rádio, a Kantar Ibope Media divulgou que 98% 

dos usuários de internet no Brasil consumiram em 2019 algum tipo de streaming de áudio ou 

vídeo em um mês. A pesquisa descobriu que 83% das brasileiras e dos brasileiros escutam rádio. 

Três a cada cinco ouvintes escutam diariamente, numa média de quatro horas e 33 minutos 

sintonizados. Ao recortar o Nordeste, a Kantar indica que 83% dos nordestinos escutam o rádio, 

permanecendo nas ondas da radiodifusão por cerca de quatro horas. 

O apogeu da internet mostrou que é preciso reformular conceitos e reaver o formato do 

plano de negócios para que o rádio dê conta desta urgente demanda. O que se percebe no atual 

momento são rádios migrando do AM para o FM, fixando suas ideias em ambiente convergente, 

mas sobrevivendo com a publicidade vinda em sua grande maioria do analógico. Ideia como o 

financiamento coletivo pode servir de horizonte para essas rádios, mas nada que supere as 

expectativas que o mundo digital é capaz de oferecer. A maior parcela da publicidade ainda fica 

estancada nas grandes mídias sociais, como o poderoso Facebook. É preciso haver ainda uma 

nova plataforma que dê a autonomia financeira para o rádio sem necessariamente ter que 

pertencer a redes sociais, ou então uma forma de balizar os ganhos para que os grandes 

monopólios não perdurem. 

Mesmo um século depois de sua primeira experiência no Brasil, e passadas três décadas 

do início da internet comercial no país, o rádio (e todas as outras mídias analógicas) ainda busca 

estratégias comerciais para se manter nesse ambiente de convergência tecnológica e midiática 

como meio de massa e financeiramente rentável. O rádio, definido como “meio de comunicação 

que utiliza emissões de ondas eletromagnéticas para transmitir à distância mensagens sonoras 

destinadas a audiências numerosas” (FERRARETTO, 2001, p. 23) passou a ver suas 

características reformuladas no cenário da digitalização, como afirma o autor: “A internet é 

novo suporte para o rádio, e também um contexto para ele” (FERRARETTO, 2007, p. 36). 
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Desse modo, o desafio do radiojornalismo atualmente se instala em como sobreviver ao mundo 

digital, em constante mutação e como continuar original frente às tendências do mercado 

financeiro e de uma sociedade cada vez mais espessa. 

Como expressam diversos autores, o radiojornalismo é uma fonte inesgotável de 

sustentação para a mídia radiofônica, e em tempos de convergência midiática tem servido de 

carro-chefe para a manutenção das redações. Visto que os programas musicais, por mais 

atrativos que sejam, não competem diretamente com as plataformas streams7 que ampliam o 

acesso aos conteúdos audiovisuais. Mais precisamente, o radiojornalismo local e hiperlocal tem 

tomado a frente desse debate, uma vez que essas ferramentas têm aproximado cada vez mais o 

ouvinte-internauta de sua realidade local. Ao contrário do que muitos especularam, a tendência 

tecnológica não tem levado o ouvinte-internauta para longe da sua realidade, muito pelo 

contrário, ela tem aproximado cada vez mais quem acompanha a emissora das pautas e 

situações locais, ressaltando o poder de aldear do rádio. 

Neste próximo capítulo, abordaremos como as rádios comunitárias estão inseridas em 

ambiente de convergência tecnológica e midiática, contando ainda um pouco de sua história 

como forma de amparar o leitor para o momento em que estamos. As RadCom que tem em sua 

história uma intensa luta pela democratização da comunicação, pelo acesso à informação, tem 

neste capítulo convergente da nossa história a oportunidade de compartilhar um espaço que 

outrora o foi negado, seja pela lei que delimita seu raio de atuação, seja pela perseguição de 

diversos governos que não tem em seu norte a democracia como fator de crescimento. 

 

4 “MANDA UM ZAP AÍ!”: RÁDIOS COMUNITÁRIAS E A CONVERGÊNCIA 

TECNOLÓGICA E MIDIÁTICA 

  

Nesta seção, nos dedicamos a explorar como as rádios comunitárias são inseridas em 

ambiente de convergência tecnológica e midiática. Antes disso, traçamos um breve relato 

histórico com o objetivo de alinhar o leitor ou leitora sobre a luta das RadCom pela 

democratização da comunicação, por uma comunicação livre e com pluralidade de vozes. 

Abordamos ainda como as tecnologias emergentes podem servir de base para que novos passos 

                                                           
7 A palavra stream significa fluxo de dados 
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sejam dados rumo à evolução da mídia radiofônica comunitária. São levantados 

questionamento sobre o que é uma rádio comunitária e como elas servem de baliza para o 

processo de cidadania das comunidades onde são inseridas. 

 

4.1 Na trincheira da democracia: RadCom, uma história de luta e resistência 

 

O rádio é o jornal de quem não sabe ler; é o mestre de quem não pode 

ir à escola; é o divertimento gratuito do pobre; é o animador das novas 

esperanças; o consolador do enfermo; o guião dos sãos, desde que o 

realize com espírito altruísta e elevado. (Roquete Pinto apud 

TAVARES, 1997, p. 8) 

 

As rádios comunitárias brasileiras surgem da luta do povo pelo direito a ter voz. 

Enquanto “piratas”, no início de sua história, e durante o auge da ditadura militar, essas vozes 

incomodavam (e continuam a incomodar) principalmente àqueles que detêm o poder sobre a 

comunicação no país (OLIVEIRA, 1998). Para além das polêmicas, as rádios comunitárias 

servem de conexão local x local, independente do espaço físico, falam com o sotaque e o jeito 

de cada lugar onde a emissora é instalada. E nascem de vozes suprimidas pela mídia tradicional, 

como explica Berti (2019): 

 

Em nosso país nascem da inspiração de movimentos sociais e políticos latino-

americanos que, desde o meio da década de 50 do século 20, procuraram formas 

alternativas de dar lugar de fala às suas demandas, revertendo o discurso hegemônico 

dos meios de comunicação tradicionais, inclusive dos próprios meios sonoros 

(BERTI, 2019, p. 19.) 

 

Na história da radiodifusão comunitária na América Latina, o Brasil foi um dos últimos 

países a embarcar nas ondas da RadCom. A primeira emissora comunitária do continente (ou 

até do mundo, como sustentam alguns teóricos) surgiu em 1947, a Rádio Sutatenza, em Boyacá, 

Colômbia (GHEDINI, 2009). Luz (2011) descreve que as rádios comunitárias latinas se 

basearam em três conceitos durante seus primeiros passos: 
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1. Rádios Revolucionárias – Com viés político, de ideologia de esquerda, de resistência, 

“mobilizadora do povo”; 

2. Rádios controladas por Igrejas Católicas – Na América Latina a história das rádios 

comunitárias tem relação direta com as Igrejas Católicas. Elas utilizavam do meio para 

mobilizar e organizar trabalhadores contra o poder repressor e também divulgavam a 

doutrina católica, como forma de garantir o poder religioso; 

3. Rádios Livres – Sem padrão definido, pautada na luta pela democratização da 

comunicação, rebelde e anarquista. Esse tipo de rádio hoje se concentra em sua maioria 

nas universidades. 

As rádios livres antecedem as rádios comunitárias no Brasil. Elas tomaram rumos 

distintos a partir de 1990, quando militantes brasileiros que faziam radiodifusão por meio de 

rádios livres perceberam experiências na América Latina de rádios comunitárias – movimento 

que era feito de forma mundial à época (LUZ, 2011). Logo após, essas rádios livres foram 

paulatinamente transformadas em rádios comunitárias. 

Luz (2011) explica que é difícil delimitar qual seria a rádio comunitária pioneira no 

Brasil por dois motivos: 1) até 1990 muitas rádios se mesclavam entre livres e comunitárias; 2) 

como se mantinham como “rádios piratas” muitas delas não compartilhavam o endereço por 

medo de repressão. De acordo com Ghedini (2009), a pioneira no Brasil surgiu em fevereiro de 

1991, a Rádio Comunitária Novos Rumos, localizada em Queimados, Rio de Janeiro 

(GHEDINI, 2009, p. 56). 

As RadCom, portanto, são modalidades de rádio relativamente novas em relação às 

rádios comerciais. Nasceram de lutas por liberdade de expressão, pela expansão da 

comunicação e pela democratização da mesma. Resistem por entender que é possível realizar 

uma comunicação livre de amarras capitalistas, que ajudam a sociedade a ter pensamento crítico 

e interferem nas manobras políticas que insistem em manter privilégios da classe burguesa. E 

se ampliam diariamente como demonstração de força por um sistema onde as pessoas sejam 

vistas com igualdades de direitos e deveres, sem menosprezar quaisquer grupos 

independentemente de cor, raça ou condição sexual. 

Por ser um país com uma longa tradição de política autoritária, o Brasil tem uma 

comunicação refletida desse sistema. O sistema caracterizado pela marginalização da população 

(em sua maioria preta e pobre) e do clientelismo nunca operou para mudar suas estruturas. Daí 
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a necessidade de lidar com a comunicação por outra visão, captada principalmente pelas 

RadCom: 

 

Os processos de libertação e os processos de democratização parecem partilhar um 

elemento comum: a percepção da possibilidade da inovação entendida como 

participação ampliada de atores sociais de diversos tipos em processo de tomada de 

decisões. Em geral, estes processos implicam na inclusão de temáticas até então 

ignoradas pelo sistema político, a redefinição de identidades e vínculos e o aumento 

da participação, especialmente no nível local. (SANTOS, 2003, p. 59) 

 

Essa participação democrática só é possível com os atores sociais participando do debate 

que necessita ser plural, respeitando todas as vozes. Por isso a importância de todos e todas 

terem acesso aos meios de comunicação alternativos e populares, em especial as RadCom, por 

meio de políticas públicas que permitam esse acesso. Diferentemente do que ocorre em outras 

modalidades de comunicação radiofônica, numa RadCom é explorada a liberdade de vozes, 

promovendo uma informação de utilidade de todo um público.  

Feito esse pequeno relato histórico, agora é importante responder: o que é uma rádio 

comunitária? Em definição livre, as rádios comunitárias fazem parte da comunicação mediada 

por som, com emissoras classificadas em: convencionais, públicas, educativas, livres, de poste, 

entre outras, por meio de ondas hertzianas ou por bits (BERTI, 2019). Cada modalidade de 

emissora tem seu modo de transmitir, podendo ser polissêmicas, plurais e coletivas (assim se 

espera). Fazem isso por intermédio de sonoridades e processos comunicacionais, geralmente 

massivos e com vivências. 

Nunes (2001) aponta um conceito de rádio comunitária autêntica: é preciso ter gestão 

coletiva, participação plural e programação elaborada pela população. Esses são os pontos 

fundamentais para o exercício alternativo da cidadania, de acordo com a pesquisadora. Nunes 

ainda traz referências e reflete sobre o papel das rádios comunitárias no século 21, lamentando 

a interferência política (partidária) e comercial na participação das comunidades nas rádios 

comunitárias, além do proselitismo religioso. 

Luz (2007) argumenta que existem seis passos para identificar uma rádio comunitária, 

são eles: autonomia, pluralidade, comunicação comunitária, sem fins lucrativos, de controle 

social e difusor de ideias (LUZ, 2007, p. 22). Ainda de acordo com Luz, uma RadCom tem o 

papel de provocar reflexões, formular propostas com a população, educar, promover a arte e a 
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cultura e mostrar a realidade da região onde é inserida. Para Lopéz Vigil (2003), na rádio 

comunitária “se encontra a pérola mais preciosa, a característica inegociável desses projetos: o 

serviço à comunidade, os objetivos sociais pelo quais lutamos. Aí está a essência do 

comunitário” (LÓPEZ VIGIL, 2003, p.506). 

No universo radiofônico, as rádios comunitárias brasileiras surgem como contraponto à 

mídia hegemônica e em defesa dos interesses das comunidades. O termo comunidade aqui 

proposto vai além da definição de localização, comunidade é um sentimento de pertencimento 

que se conserva para além de distâncias geográficas. Um anseio transformador, que faz com 

que laços nunca sejam rompidos. A questão do afeto é um ponto crucial ao se tratar de rádios 

comunitárias. Por delimitarem um espaço relativamente menor que as outras modalidades de 

rádio, as RadCom conseguem formar “comunidades de afeto” onde estão instaladas. As 

questões centrais da comunidade, como falta d’água, infraestrutura, educação, espaço de 

convivência, tornam o ouvinte mais perto do locutor, fazendo com que o comunicador ou 

comunicadora acabe se tornando parte da família. São inúmeros os exemplos de locutores que 

ganham destaque nas comunidades em que vivem por serem próximos dos ouvintes. 

Não obstante, a luta das rádios comunitárias por autonomia passa por vários momentos. 

Um deles é o proselitismo religioso e seu uso particular por meio de políticos e empresários, o 

que é proibido por meio da Lei nº 9.612/98. Apesar da lei, esses grupos acabam usando de suas 

influências para dominar as concessões como forma de ampliar interesses particulares nos 

lugares onde as antenas são inseridas. É sempre importante destacar que o uso das rádios 

comunitárias deve ser voltado para a emancipação da comunidade, característica essencial deste 

meio. Peruzzo (1999) destaca a importância de uma mídia comunitária para o local onde está 

inserida. 

  

As experiências mostram que a comunicação popular participativa dá seu aporte à 

edificação de uma cultura e uma educação democrática. Ela ajuda a conhecer, resgatar 

e valorizar as raízes do povo. Altera as dimensões do comportamento cotidiano. 

Socializa o direito de expressão e dos conhecimentos técnicos. Desmistifica os meios. 

Promove a criação coletiva. Difunde conteúdos diretamente relacionados à vida local. 

Dá voz, pela própria voz, a quem era considerado sem voz. (PERUZZO, 1999, p. 302). 

 

Peruzzo (2010) descreve que existem no Brasil, pelo menos, quatro modelos de rádios 

com aspectos comunitários, são elas: Rádios Comunitárias, Rádios Livres Comunitárias, Rádio 
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de Alto-Falante e Rádios Virtuais Comunitárias. Todas intrinsecamente ligadas pela luta “para 

conquistar o direito à comunicação ao exercitarem a liberdade de expressão e o empoderamento 

das tecnologias que ajudam a viabilizá-lo” (PERUZZO, 2010, p. 2).  

Detoni (2004) descreve as rádios comunitárias como “revolução no ar” e afirma que “a 

população se apodera do rádio como o veículo de expressão de suas culturas e anseios, fazendo 

dele um instrumento de inclusão e de desenvolvimento local” (DETONI, 2004, p.278). Raddatz 

(2005) avalia que a radiodifusão comunitária, “por ser ainda um veículo de comunicação que 

centra sua pauta mais no local do que em outras esferas têm seu próprio ritmo e define-se mais 

pela documentação do que está mais próximo de si, constituindo cotidianamente uma memória 

coletiva do espaço de fronteira” (RADDATZ, 2005, p.7). 

Enquanto meio de proximidade, as rádios comunitárias funcionam como espaço da 

memória coletiva. Na atualidade, pegando o exemplo de grande parte das rádios do país, as 

comunitárias que coexistem em ambiente digital também podem aproveitar dessas ferramentas 

convergentes para auxiliar o debate público e expor acontecimentos locais e hiperlocais, 

ignorados pela mídia de referência, por meio de técnicas do jornalismo, como defende Oliveira 

(2019). 

  

Se o jornalismo alimenta-se de fatos - ou alterações, mudanças nos ambientes -, os 

conteúdos passam a ser o resultado de elaborações feitas a partir do tratamento dado 

aos acontecimentos que, na origem, têm as ações e alterações produzidas – por 

sujeitos, individuais e coletivos - sobre ou em determinado espaço. A ação/voz destes 

diversos sujeitos contribui, assim, para criar ou alterar um espaço. Destas ações e 

alterações alimenta-se o jornalismo, também o local e o regional. (OLIVEIRA, 2019, 

p. 65). 

 

Berti (2019) comenta que entre todas as construções desde o início das lutas sociais 

pelas RadCom, arrefecidas na década de 70, passando por fortalecimento, maior liberdade e 

organização mais precisa na década de 80, foi no período seguinte, na década de 90, a 

consolidação das lutas da radiodifusão comunitária. Com a sua consolidação, e após diversos 

embates dentro e fora do campo político, foi instituída a Lei nº 9.612/1998 com o objetivo de 

regulamentar a rádio comunitária e determinar como ela deve funcionar, uma medida que não 

agradou a todas e a todos das RadCom por entenderem ser uma forma de calar a potência de 

uma emissora comunitária. 
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Uma parte do movimento acreditava que, havendo legislação, os que lidavam com 

rádios comunitárias não seriam mais tratados como bandidos. A outra parte opinava que a 

existência de uma legislação faria o enquadramento de todas em limites fechados, 

estrangulando o acesso a um espaço limitado na radiodifusão. [...] Uma legislação tiraria o 

caráter de liberdade e anarquismo que caracteriza a rádio livre. (LUZ, 2004, p. 150). 

Mesmo delimitando o alcance para um quilômetro, potência máxima de 25W, vetando 

sua participação em fatias publicitárias no mercado, num claro sufocamento, os poderosos da 

comunicação não conseguem calar as comunidades que a cada dia se organizam mais pelo 

direito a se comunicar. A popularização da internet e das tecnologias emergentes amplia essas 

vozes, o que deixa ainda mais incomodados os coronéis da mídia brasileira. A publicidade pode 

agora ocorrer de várias formas e o financiamento coletivo dá um ânimo para as RadCom 

sobreviverem em um país com tamanha desigualdade. 

Segundo o Ministério das Comunicações (MCom, 2020), que regulamenta as rádios 

comunitárias no Brasil, esse tipo de radiodifusão é regido pela Lei 9.612, de fevereiro de 1998, 

que criou o serviço de radiodifusão comunitária pelo Decreto nº 2.615, também de 1998. No 

âmbito do Ministério das Comunicações (MCom), o Serviço de Radiodifusão Comunitário tem 

como norma a Portaria nº 4.334/2015 (Norma 1/2015), que traz todas as regras sobre como 

serão processados os pedidos de outorga e, igualmente, como o serviço deverá ser prestado 

(MCom, 2020). 

Já nos primeiros artigos a Lei versa quais os fundamentos de uma RadCom: 

I. Dar oportunidade para difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos 

sociais da comunidade; 

II. Oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a 

cultura e o convívio social; 

III. Prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil, sempre 

que necessário; 

IV. Contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e 

radialistas; 

V. Permitir a capacitação das pessoas para o exercício do direito de expressão. 
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Além dessas definições, a Lei descreve quais os objetivos das rádios comunitárias: 

I. Dar preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas em 

benefício do desenvolvimento da comunidade; 

II. Promoção das atividades artísticas e jornalísticas na comunidade e a integração 

dos membros da comunidade atendida; 

III. Respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família, favorecendo a 

integração dos membros da comunidade atendida; 

IV. A RC deve abrir espaços plural e democrático. 

 Adiante, o texto destaca o que não pode haver numa rádio comunitária: 

I. Proselitismo religioso ou político; 

II. Pertencer a empresário, religião ou partido; 

III. Discriminar raça, religião, sexo, preferências sexuais, convicções político-

ideológico-partidários e condição social dos membros da comunidade; 

IV. Transformar a rádio numa fonte de lucro; 

V. Fazer da rádio um negócio secreto 

Por fim, listamos seis pontos que julgamos importantes para diferenciar as rádios 

comunitárias das comerciais (LUZ, 2007): 

1. Têm autonomia e não se subordinam a grupos; 

2. São plurais e respeitam as diferenças e opiniões; 

3. São comunitárias, todos participam sem distinção; 

4. Não têm fins lucrativos: o recurso que entra tem de ser reinvestido na própria 

rádio; 

5. Têm controle social: o Conselho da Comunidade é que administra e decide sobre 

o destino da rádio; 

6. São difusoras de ideias: valorizam aspectos culturais. 
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Antes da lei de regulamentação, as rádios tidas como irregulares do ponto de vista 

jurídico foram duramente perseguidas, tendo seus equipamentos apreendidos e os locais 

fechados. Essa repressão ainda é notada atualmente, expondo que muitos avanços precisam 

acontecer para a atuação plena das rádios comunitárias. O dossiê “Querem calar a voz do povo” 

(SJPDF, 2005, p. 47) aponta que agentes da Polícia Federal (PF), armados de fuzis e 

metralhadoras, invadiam estúdios e residências onde operavam as rádios que não possuíam 

outorgas. Os presentes eram detidos e levados para interrogatórios. O dossiê revela a truculência 

quando se trata de parte das rádios comunitárias brasileiras que não se dobram aos poderosos 

políticos e comerciantes e ressalta a importância da constante organização do movimento. 

Mesmo com a regulamentação muitas rádios comunitárias ainda padecem na busca pela 

outorga, processo esse que tende a durar anos caso a RadCom não possua apadrinhamento 

político ou religioso (LIMA; LOPES, 2007). Esse movimento sinaliza como as RadCom são 

direcionadas de acordo com o poder político ou religioso do lugar. E mesmo regularizada, 

muitas comunidades não conseguem ser abrangidas por suas RadCom já que a potência 

permitida é insuficiente para a demanda e a lei permite apenas uma emissora por bairro. Há 

lugares como o eixo Itaqui-Bacanga, em São Luís, que engloba 47 bairros num total de 136 mil 

habitantes. Nesses lugares, apenas uma rádio comunitária não seria suficiente para atender às 

necessidades da comunidade. Na Rocinha, no Rio de Janeiro, para driblar essa dificuldade a 

comunidade se reuniu para criar o projeto Mídia Rocinha, que reúne iniciativas alternativas à 

comunicação hegemônica. Projetos como esse nascem de uma dificuldade em ter uma mídia 

alternativa, como mostra Peruzzo (2010): 

 

Convém ressaltar que emissoras comunitárias entram em funcionamento sem 

permissão legal porque num primeiro momento não existia lei para o setor. E, num 

segundo momento, porque o processo de autorização pelo Ministério das 

Comunicações não funciona de modo ágil (há casos de até 3, 5 ou até 11 anos de 

espera) e transparente (nem sempre quem obtém a autorização é a associação 

comunitária mais representativa e atuante). (PERUZZO, 2010, p. 10) 

 

Apesar da criação da lei e da segurança jurídica que deveria ser proporcionada por ela, 

muitos desafios ainda fazem parte do dia a dia das emissoras comunitárias. Como forma de 

debater os assuntos relacionados à comunicação, foi realizada de forma pioneira em 2009 a I 

Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), onde deram-se passos importantes para 

assegurar avanços para as rádios comunitárias. Entre outros temas, foram debatidos e 
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deliberados o aumento da faixa de canais e potência, a destinação de verbas publicitárias, 

agilização nos processos de outorgas, descriminalização das rádios sem outorga e anistia aos 

comunicadores com processos (PERUZZO, 2010, p. 13).  Infelizmente, passados 12 anos da 

conferência, muita coisa não se concretizou e outras tantas ainda precisam mudar. Uma delas, 

que retira o fôlego da radiodifusão comunitária, diz respeito à sustentabilidade do meio, já que 

o Art. 18 da Lei 9.612/98 deixa as emissoras restritas apenas ao apoio cultural local, vetando 

qualquer voo econômico fora da região onde é instalada a antena. 

Como Berti (2014) revela, a força da lei não foi capaz de harmonizar a comunicação 

comunitária, muito pelo contrário, apenas pouca parcela das RadCom conseguiu a sonhada 

concessão:  

 

As legalizações, porém, não consolidaram as rádios comunitárias no paraíso 

comunicacional. Primeiramente, porque o paraíso foi para poucas emissoras. Menos 

de 5% das rádios comunitárias que atuavam no país, na época, não foram legalizadas. 

Até o final da segunda década do século 21, passados mais de 20 anos do início das 

primeiras legalizações, estima-se que ao menos haja cinco emissoras não legalizadas 

para cada uma legalizada. (BERTI, 2014, p. 25) 

 

Após a criação dessa lei, apenas em 2016 o Governo Federal criou o Plano Nacional de 

Outorgas – PNO, documento que tenta promover uma distribuição justa nas concessões das 

rádios comunitárias do país, inclusive tentando garantir que todos os municípios sejam 

contemplados pelo menos por uma emissora comunitária radiofônica regularizada, evitando 

assim os chamados desertos de notícias. Em 2018, um novo PNO foi apresentado e o antigo 

revogado. De acordo com o Governo Federal, a revogação ocorreu por falta de pessoal para 

analisar centenas de processos intempestivos relativos à renovação de outorga do serviço de 

radiodifusão comunitária. Essa obrigação foi determinada na Lei 13.424/2017, que prorrogou 

os prazos de outorgas da radiodifusão. 

Outro argumento apresentado foi que o Plano Nacional de Outorgas vigente para o 

serviço de radiodifusão comunitária contemplava 1.414 municípios, entre os quais muitos não 

possuíam Cadastros de Demonstração de Interesse registrados pelas entidades locais. Além 

disso, foi significativo o número de municípios cujos editais foram publicados, mas que não 

tiveram nenhum pedido para execução do serviço de radiodifusão comunitária protocolado. 

Esses desdobramentos indicam que o movimento das RadCom ainda não é levado a sério pelo 
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Governo Federal, deixando as cidades sem cobertura midiática por questões político-

partidárias-ideológicas. 

Manobras como essas são utilizadas ao longo do tempo como uma forma clara para 

tentar desestabilizar o movimento da radiodifusão comunitária ao ponto que representantes 

políticos partidários e religiosos se apoderam dessa mídia. Associações como a Abraço são 

importantes para barrar essa artimanha e evitar que a mídia alternativa seja dominada pelas 

mesmas pessoas que detém da mídia hegemônica. No Maranhão, a família Sarney é dona do 

maior grupo de comunicação do Estado, o sistema Mirante de Comunicação. O sistema conta 

com canais de televisão nas cidades São Luís, Imperatriz, Cocais e Balsas; emissoras de rádio 

em São Luís, Santa Inês e Imperatriz; o impresso O Estado do Maranhão e o portal 

Imirante.com. A sua concorrente, o Sistema Difusora de Comunicação, primeiramente foi 

franqueado pela família Lobão, apadrinhados políticos da família Sarney. Percebe-se então que 

a mídia do Maranhão é controlada por duas famílias políticas que se mantêm interligadas ao 

longo dos tempos. 

De acordo com dados do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, o Brasil conta com 4.175 rádios comunitárias regularizadas. Por regiões, são 

divididas da seguinte forma: Sul, com 932; Sudeste, com 1.477; Norte, com 335; Nordeste, 

como 1.413. O número não é atualizado desde fevereiro de 2021. No Maranhão, ao todo são 

179 emissoras regularizadas. Desses, 17 estão com portarias autorizadas, oito em decretos 

legislativos, seis com pedidos de renovação de licença definitiva expedida, uma em fase de 

licenciamento, nove em fase de licenciamento decreto, 32 tem licença definitiva, 106 com 

licença definitiva expedida e uma com licença provisória expedida. No Sul do Maranhão, de 

acordo com a pesquisadora Nayane Brito (2017), existem 49 rádios comunitárias, dessas, 19 

funcionam sem outorgas. As rádios comunitárias podem chegar a 300 emissoras entre 

regularizadas e não regularizadas de acordo com a Abraço/MA. 

Cabe informar que o Espaço do Radiodifusor Comunitário está inativo no portal oficial 

do Governo Federal, o que dificultou a pesquisa dos dados oficiais. Em setembro de 2020 foi 

enviado um e-mail para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações8 questionando a 

ausência do Espaço do Radiodifusor Comunitário, parte do site que ancora os dados sobre a 

                                                           
8 Até setembro de 2020, os assuntos do extinto Ministério das Comunicações eram tratados no atual Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovações. O governo recriou o Ministério das Comunicações após essa data. 

https://www.gov.br/mcti/pt-br
https://www.gov.br/mcti/pt-br
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radiodifusão comunitária no país - em Julho de 2021 o espaço ainda estava inativo. No primeiro 

momento, recebemos a seguinte resposta: 

  

Prezado: 

Em razão da alteração da Pasta e reestruturação do Ministério das Comunicações, o 

site está sendo adaptado. 

Havendo necessidade, favor entrar em contato com o atendimento: 61 2027.6554 / 61 

2027.6397 ou 61 2027.6033. 

Att., 

CGRC 

 

No próximo tópico abordaremos como o jornalismo é inserido na realidade dessas 

RadCom e como as técnicas jornalísticas são necessárias para dar mais visibilidade e 

notoriedade aos assuntos relacionados às comunidades. Comentamos ainda como o jornalismo 

é imprescindível para que os assuntos ganhem o olhar apurado que as técnicas necessitam. É 

descrito ainda como o jornalismo pode servir de contraponto ao poder hegemônico, que em sua 

maioria detêm a comunicação. 

 

4.2 O Radiojornalismo praticado nas rádios comunitárias 

 

O radiojornalismo praticado nas rádios comunitárias tem como foco aproximar a 

população dos assuntos que os rodeiam. Como meio local, as RadCom desenvolvem em sua 

grade de programação um viés de fiscalizador do bairro, das situações cotidianas que acontecem 

no entorno da antena, que vai ao encontro com as principais necessidades do povo. Tem como 

essência destrinchar métodos de ampliação das políticas públicas, na busca pela cidadania, pela 

uma qualidade de vida. Diferentemente das emissoras comerciais, as RadCom têm em seu 

radiojornalismo o compromisso com a comunidade, com o local em que vivem, sem linha 

editorial amarrada com os patrocinadores. Realiza a comunicação normativa, que como explica 

Wolton (2004): 
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É a vontade de intercambiar para compartilhar algo em comum e compreender-se. A 

palavra “norma” não implica um imperativo, mas sim um ideal buscado pelos 

indivíduos. A vontade de compreensão mútua é, nesse caso, o horizonte dessa 

comunicação. E quem fala em compreensão mútua pressupõe também a exigência de 

regras, códigos e símbolos. Ninguém ‘aborda’ naturalmente a pessoa alheia. O 

objetivo da educação e da socialização é fornecer a cada um as regras necessárias para 

entrar em contato um com os outros. (WOLTON, 2004, p.32) 

 

Essa presença transformadora no processo de comunicar das RadCom é percebida por 

Marcondes Filho, que a descreve como “o fato de receber o outro, a fala do outro, a presença 

do outro, o produto do outro, e isso transformar internamente” (MARCONDES FILHO, 2008, 

p. 8). E é esse tipo de comunicação que é viabilizada por meio do radiojornalismo das RadCom. 

Ao explorar essa dinâmica de intercambiar discursos, a comunicação comunitária eleva ao seu 

nível máximo os seus objetivos principais. Como explica Silva (2002), trata-se de uma 

‘comunicação perfeita’: 

 

Comunicação perfeita será aquela que se desempenhe num contexto ideal de fala para 

o qual uma condição é o que chamaremos de simetria dialógica, ou seja, uma situação 

em que tanto emissor quanto receptor tenham possibilidades de locução e, portanto, 

da produção de sentidos. Aliás, o sentido será o resultado do entendimento de ambos 

e não apenas a supremacia ou melhor performance de um dos locutores (SILVA, 2002, 

p, 267). 

 

As fontes jornalísticas em sua maioria são formadas pelos próprios cidadãos e cidadãs 

que procuram a rádio para informar, para falar do seu pequeno negócio ou debater sobre 

melhorias para sua rua, escola, posto de saúde. A notícia tem outro peso em uma comunidade: 

o de estimular o morador ou a moradora em busca de uma transformação social. Para isso, na 

RadCom é buscada a pluralização das fontes, dando espaço igual às vozes, independentemente 

do interlocutor, como forma de garantir um debate democrático dentro da esfera da 

comunicação, sem maior ou menor grau de importância. O que se busca numa comunicação 

comunitária é essa empatia ao relacionar o assunto às suas fontes.  

Por meio dessa ferramenta de comunicação, a comunidade pode se apropriar de 

situações e melhorar as condições do lugar. Além do mais, é estratégico ter uma RadCom no 

bairro, seja para expor situações, seja para compartilhar causos ou buscar ajuda. Mesmo quando 

se trata de assuntos particulares, como o nascimento do filho ou da filha, a RadCom serve como 

elo entre o interlocutor e a comunidade. Ou seja, a RadCom não fala para a comunidade, ela é 
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a comunidade em movimento. Neste sentido, Luz (2004) descreve: “A rádio comunitária é mais 

que um espelho como foi sugerido no passado para o jornalismo, ela é a comunidade e suas 

realidades, incluindo o imaginário, o simbólico, o transcendente, a cultura, etc.”. 

Peruzzo (1998) eleva algumas vantagens de se utilizar o rádio como veículo da 

comunidade: pode-se ouvi-lo sem interromper as atividades cotidianas; a mensagem do rádio 

chega aos locais mais remotos; o custo de instalar uma emissora é baixo. Além da facilidade de 

se obter um receptor, como o tradicional “radinho de pilha” e, mais recentemente, os telefones 

celulares que, mesmo os modelos mais simples, têm receptores de rádio. Por comunicação 

comunitária, a pesquisadora descreve: 

 

A comunicação comunitária - que por vezes é denominada de popular, alternativa ou 

participativa - se caracteriza por processos de comunicação baseado em princípios 

públicos, tais como não ter fins lucrativos, propiciar a participação ativa da população, 

ter - preferencialmente - propriedade coletiva e difundir conteúdos com finalidade de 

desenvolver a educação, a cultura e ampliar a cidadania. Engloba os meios 

tecnológicos e outras modalidades de canais de expressão sob o controle de 

associações comunitárias, movimentos e organizações sociais sem fins lucrativos. Por 

meio dela, em última instância, realiza-se o direito de comunicar ao garantir o acesso 

aos canais de comunicação. Trata-se não apenas do direito do cidadão à informação, 

enquanto receptor - tão presente quando se fala em grande mídia -, mas do direito ao 

acesso aos meios de comunicação na condição de produtor e difusor de conteúdos 

(PERUZZO, 2009, p. 55). 

 

Nesse sentido, Peruzzo (2002) ressalta o sentimento de pertencimento à comunidade 

onde se vive e destaca que o veículo radiofônico potencializa a educação e a cidadania: “As 

relações entre educação e comunicação se explicitam, pois, as pessoas envolvidas em tais 

processos desenvolvem o seu conhecimento e mudam o seu modo de ver e relacionar-se com a 

sociedade e com o próprio sistema dos meios de comunicação de massa” (PERUZZO, 2002, p. 

219). 

A relação entre a comunicação e a comunidade faz parte de uma teia de acontecimentos 

sociais, que se concretiza para ajudar a alcançar os objetivos para a melhoria do povo. E mesmo 

hoje, com o amplo desenvolvimento do ciberespaço, as RadCom mantém em sua gênese a 

prática do jornalismo voltado para a comunidade, como forma de ampliar o debate que ocorre 

longe da mídia de referência. O ambiente digital proporciona uma ampliação da voz, rompendo 

barreiras geográficas, e as RadCom utilizam este espaço para pautar o local, o próximo, o 

regional. Um jornalismo que difere de outras mídias. O que a convergência das mídias trouxe 
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de novidade para a radiofonia comunitária é o alcance que outrora foi negado, seja pela falta de 

outorga, seja pelo alcance de apenas um quilômetro que a lei dá direito. Mas a sincronia com 

assuntos ao redor, da comunidade, do local persiste nas ondas comunitárias. Por local, Peruzzo 

(2003) caracteriza: 

 

Ao nosso ver, ao mesmo tempo em que o local indica possuir as dimensões de 

proximidade e de familiaridade, ele não permite ser tomado com contornos territoriais 

precisos, pelo menos não como conceito universal, principalmente na perspectiva dos 

meios de comunicação que, com os avanços tecnológicos, podem se deslocar do local 

ao universal num mesmo processo comunicativo. Desse modo, os elos de proximidade 

e familiaridade ocorrem muito mais pelos laços de identidades de interesses e 

simbólicas, do que por razões territoriais, ainda que, em algumas situações, a questão 

geográfica seja peça importante na configuração da localidade (PERUZZO, 2003, p. 

4). 

 

Assim, entende-se que o local vai para além da esférica geográfica, já que esse local 

pode ser ampliado no espectro digital. O local nesse sentido é refletido pela prática da 

comunicação voltada para sua região. E mesmo que o ouvinte não esteja fisicamente, ele tem o 

sentimento de pertencimento que aproxima a mídia do seu dia a dia. O ambiente digital trouxe 

essa relação entrelaçada, estimulando a prática do local como forma de gerar redes de afeto que 

atingem diretamente o ou a ouvinte, mas sem necessariamente estar no ambiente em que é 

relatado o fato. Online ou offline, a informação chega ao morador ou moradora que hoje pode 

buscar sua informação, sem precisar esperar por isso. Em ambiente digital, a memória é uma 

ferramenta que amplia a ligação entre o ouvinte e a mídia. 

Para Beltrão (2013), esse estilo de comunicar trata-se do jornalismo de interior, prática 

identificada na radiodifusão comunitária, que aproxima as pautas da comunidade, trazendo 

assuntos de seu interesse que são, em sua maioria, excluídos da grande mídia. O autor comenta 

que o jornalismo de interior possui um estilo redacional “[...] mais generoso e florido do que o 

jornal metropolitano[...]” (BELTRÃO, 2013, p. 38). Tem caráter próximo, sem seguir regras 

pré-estabelecidas nas grandes redações, deixando fluir o regionalismo típico da mídia de 

interior. 

Partindo dos estudos e apontamentos de Beltrão, podemos salientar então alguns 

aspectos presentes no jornalismo de interior praticado em rádios comunitárias: 

- Noticiário voltado às questões da comunidade;  
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- Envolvimento dos atores sociais com as pautas; 

- Equipe pequena e multifuncional com estilo de produção referente ao jornalismo 

praticado na mídia de referência. 

Ao defender o termo imprensa de interior, Assis (2013) explica que “interior” leva em 

consideração a distância dos locais, geralmente de pequeno e médio porte, das metrópoles e 

megalópoles. Podemos destacar, então, que interior consiste em território que não são os das 

capitais e que pode estar situado tanto na parte interna das unidades federativas, quanto no 

litoral e na fronteira entre estados (províncias, em alguns casos) ou na divisa entre países 

(ASSIS, 2013, p. 14). 

Os apontamentos de Assis (2013) buscam detalhar o que é a imprensa de interior pois, 

segundo ele, os termos “jornalismo de interior” e “imprensa local” não equivalem ao termo 

interior que leva em sua característica aquilo que é de interesse das comunidades que vivem 

próximas a esses meios de comunicação. Em outras palavras questiona, por exemplo, se o que 

ocorre em São Paulo, maior cidade brasileira, não seria também um fato local. Ou mais, se 

noticiários sobre Recife, considerada a maior capital do Nordeste, não se enquadraria no 

conceito de regional, assim como pode se dar com acontecimentos de qualquer outra grande 

cidade nordestina, haja vista que temos por hábito associar o agrupamento de estados do 

Nordeste a um ambiente com marcas de regionalidade. (ASSIS, 2013, p. 14-15). 

Para Rosembach (2006) a expressão máxima de uma RadCom é a comunicação popular, 

aquela feita pelo e para o povo, com expressões regionais, que captam a voz daquela gente, sua 

cultura e modo de viver em sociedade. Como o autor destaca, essa comunicação popular é 

realizada por movimentos populares que pautam uma comunicação plural, democrática e livre 

de amarras. Chama-se ainda de comunicação alternativa, já que não é feita a partir da 

representação da mídia hegemônica. 

 

Nesse patamar, a “nova” comunicação representou um grito, antes sufocado, de 

denúncia e reivindicação por transformações, exteriorizado, sobretudo em pequenos 

jornais, boletins, alto-falantes, teatro, folhetos, volantes, vídeos, audiovisuais, faixas, 

cartazes, pôsteres, cartilhas, etc. (PERUZZO, 1999, p. 115) 
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Rosembach (2006) nomeou a prática como jornalismo comunitário. Para o pesquisador, 

uma emissora comunitária, que pratica o jornalismo comunitário, deve possuir os seguintes 

elementos: 

a) O foco está nos fatos que ocorrem dentro da comunidade; 

b) É praticado por membros da comunidade; 

c) A redação e a linguagem são acessíveis ao público; 

d) Há capacitação dos moradores em técnicas de jornalismo; 

e) É ligada à conscientização e mobilização na luta pela transformação da estrutura 

econômica e social do país, além de entretenimento; 

f) É democrático; possibilita o debate entre os membros da comunidade e a participação 

de todos, todas e todes. 

Todo esse processo comunicacional que ocorre dentro das RadCom tem como objetivo 

maior, como ressaltamos aqui em diversos momentos, promover cidadania, a espinha dorsal da 

radiodifusão comunitária. Na luta por cidadania e garantia de direitos, é imprescindível para 

uma comunidade poder contar com uma comunicação alternativa que reivindiquem melhorias 

de acesso à informação, educação, cultura, lazer, etc. Por cidadania, trazemos aqui a definição 

de Cidadania Ativa, que de acordo com Amaral (2012) significa a ideia de defesa de causas de 

uma sociedade civil cidadã, para a qual os media contribuem – focando aqui nas emissoras 

comunitárias.  

 

O conceito de cidadania ativa – não sendo novo pois já Platão falava nele - é aqui 

entendido como contrário à ideia de uma cidadania mínima, fraca, instrumental que 

mais não significa que o direito (político) à não exclusão e a pertença a uma massa de 

população como um símbolo e um simples atributo (Santos, 1999, p. 17-20). 

 

 A ruptura da barreira geográfica imposta pela internet dá às comunidades a oportunidade 

de exercer a cidadania ativa com maior fluidez. Essa é uma oportunidade que o digital oferece 

às rádios comunitárias de ampliar sua voz e seus ideais. As rádios que convergem para a internet 

acrescentam no debate público e expõem assuntos locais, de interesse das comunidades, que 

ficam de fora do espelho dos grandes jornais. Assim, esse jornalismo comunitário, local e altivo 
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garante a voz daqueles que foram excluídos da mídia de referência geralmente concentrada nas 

grandes cidades. Sem a internet, esses canais de informações tinham dificuldades de emitir suas 

informações para longas distâncias, dificultando o compartilhamento de assuntos de interesse 

tanto com a comunidade, como de quem está geograficamente longe, mas que tem na 

comunidade seu apreço, seu local. 

Em ambiente digital, as RadCom transformam-se em rádio social, uma modalidade de 

rádio que “se apresenta como espaço de fruição e também como canal de distribuição de 

conteúdos radiofônicos (musicais e/ou informativos), através da formação de redes de amizades 

e comunidades virtuais” (KISCHINHEVSKY, 2012, p. 427). Como ressaltamos ao longo deste 

trabalho, a convergência das mídias tem ampliado o espectro do rádio, o levando para outras 

bolhas sociais. Esse rádio social eleva o debate sobre a comunicação comunitária e como ela 

pode formar redes de afeto, para além das pautas do cotidiano. 

Para além de uma antena, a rádio comunitária gera um sentimento de pertencimento, 

sentimento esse que instiga o morador ou a moradora a procurar assuntos que digam respeito 

ao lugar em que vivem ou viveram, sintonizado na emissora de sua preferência. A evolução do 

ambiente digital traz para o ouvinte que não pertence mais ao local físico continuar próximo do 

local onde fincou traços de afeto, onde tem lembranças e para onde pensa em retornar. 

Aproveito a oportunidade para eternizar um momento que ocorreu durante uma escuta 

que fiz para a pesquisa que apresentei durante o 18º Encontro Nacional de Pesquisadores em 

Jornalismo (SBPJOR) de 2020, no dia 6 de junho, durante a live do programa “Chucalhada”, 

da Rádio Bacanga FM, de São Luís, quando um dos moradores do complexo Itaqui-Bacanga 

mandou um áudio via WhatsApp para a rádio falando que só ia parar de escutar a Bacanga FM 

quando morresse, e completou: “e mesmo assim se tiver internet eu escuto a Bacanga de onde 

eu tiver”, disse em tom de alegria (MORAES, 2020, p. 10.). 

Esse tipo de relato prescreve o quanto é de suma importância para uma RadCom estar 

em ambiente de convergência tecnológica e midiática, visto que esse movimento vai para além 

de uma simples publicação em redes sociais, canais digitais, vai ao encontro com as referências 

que a comunidade tem daquele espaço, daquela mídia. A exemplo do que acontece na Bacanga 

FM muitas outras utilizam dessas plataformas para ampliar sua sintonia com o ouvinte que hoje 

está presente no mundo digital. 
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Numa RadCom é possível ainda encontrar traços do jornalismo hiperlocal (SANTOS; 

CARVALHO; LOURANÇO, 2016). Esse modelo de jornalismo foca nos acontecimentos 

minuciosos, como o trânsito na rua, a pauta de botequim, como forma de explorar os vários 

assuntos que rodeiam uma comunidade. Conta com ajuda do cidadão ou cidadã que passa a 

atuar como ‘jornalista’ do seu próprio bairro, são os repórteres-amadores. Repórter-amador, 

como descreve Borges (2015), é aquele morador não especialista no jornalismo, mas que possui 

um relacionamento íntimo com a informação, que interage com a imprensa de referência, dentro 

e fora da internet, para produzir sua própria notícia. São moradores que geralmente tomam a 

frente nas redes sociais quando não há um veículo alternativo que sirva de referência daquele 

lugar, como uma RadCom. Wolf (1987) indica que o valor-notícia no hiperlocal é formado por 

um conjunto de elementos que vai dar amparo à informação para que ela chegue à condição de 

notícia. O repórter-amador tem na notícia um produto de interatividade social maior, já que não 

se submete aos filtros das empresas de comunicação, nem à sua linha editorial. 

O jornalismo hiperlocal é uma prática comum em rádio comunitária, mas a convergência 

das mídias tem feito essa modalidade se destacar porque ela busca suprir as necessidades de 

informações cada vez mais próximas. Como Santos, Carvalho e Louranço (2006) detalham: 

 

Jornalismo hiperlocal se refere a um movimento de renovação de perspectivas de 

atuação dos veículos de comunicação. E isso inclui desde as grandes corporações até 

as iniciativas independentes de mídia. Isso significa que a perspectiva do hiperlocal 

tem potencial de renovação na atividade jornalística tanto às grandes organizações 

midiáticas que pretendem ampliar seu escopo de audiência quanto ao jornalista 

independente/empreendedor que pretende consolidar e conformar novos públicos. 

(SANTOS; CARVALHO; LOURANÇO, 2016, p. 3). 

 

Por jornalismo hiperlocal, podemos exemplificar aqui a ideia do The Local, uma 

produção do The New York Times em parceria com a City University of New York (CUNY), que 

teve como objetivo concentrar o jornalismo nas microrregiões, nesse caso reunindo três 

comunidades de New Jersey e duas do Brooklyn. A iniciativa possibilitou ao jornal explorar 

pautas e temas não contemplados pelo modelo tradicional de cobertura que não considera as 

“realidades específicas” e as “necessidades de indivíduos situados em territórios circunscritos” 

(ZAGO, 2009). 

Em linhas gerais, o jornalismo hiperlocal pode ser definido como uma modalidade de 

cobertura e produção jornalísticas de conteúdos sobre uma comunidade específica contando 
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com a colaboração dos moradores. Esta modalidade permite, ainda, a experimentação de 

recursos digitais que conciliam textos, produção audiovisual (vídeos, podcast) fotografias, 

infográficos, mapas em um gerenciador de conteúdo de fácil acesso e manuseio, como o blog, 

como é feito pelo The Local. (ZAGO, 2009). 

No Brasil, Magaly Prado (2012) realizou de forma pioneira uma experiência com 

jornalismo hiperlocal, na Avenida Paulista, no formato de Walk Rádio Hiperlocal, com alunos 

da graduação em jornalismo da Faculdade Cásper Líbero. Prado detalha que o radiojornalismo 

hiperlocal se trata de uma “cobertura de uma região geográfica específica, tendo os jornalistas 

a colaboração dos moradores e/ou frequentadores" (PRADO, 2012). De acordo com a 

pesquisadora, essa experiência do hiperlocal tende a “ir saciando curiosidades, quarteirão por 

quarteirão, sobre os prédios mais altos ou descobrir o que mais se vende nas bancas e lojas de 

uma das avenidas mais movimentadas da cidade” (PRADO, 2012). 

Prado (2012) relata que essa experiência levou os alunos a questionarem como o 

jornalismo pode ser pautado em pequenos locais, com assuntos que vão desde o fluxo de uma 

rua até as crônicas de uma conversa de esquina. Uma modalidade de jornalismo que busca 

diminuir as distâncias entre o que é pautado na mídia de referência com aquilo que pode ser 

pautado por todas as mídias numa certa região. 

A pandemia da Covid-19 tem ampliado de forma significativa o jornalismo hiperlocal 

em rádios comunitárias brasileiras. Como exemplo, podemos citar a experiência da Rádio 

Rocinha FM e da Rádio Bacanga FM, onde ambas focaram nas informações hiperlocais para 

ampliar o debate sobre o vírus. A Rocinha FM promoveu o quadro “De médico a paciente: 

como enfrentar a Covid-19”, com notícias sobre o que acontecia na região e ainda técnicas de 

profilaxia contra o novo Coronavírus com participação de especialistas. Já a Bacanga FM 

utilizou de parte de sua programação oficial para detalhar números de infectados no bairro e 

onde poderiam encontrar ajuda (MORAES, 2020). 

O jornalismo hiperlocal, numa visão otimista, pode ser uma ferramenta útil para o 

desenvolvimento do jornalismo praticado na radiodifusão comunitária, que cada vez mais está 

presente no campo digital, no ambiente convergente. Por prescrever situações do cotidiano, o 

hiperlocal se torna atrativo ao comunicador ou comunicadora, e a pandemia da Covid-19 

reiterou como esse tipo de informação é imprescindível para o dia a dia de uma comunidade. 
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Outra modalidade de jornalismo que pode ser encontrado nas RadCom é o jornalismo 

móvel. O jornalismo móvel é praticado em dispositivos móveis, como o celular, com acesso à 

internet. Encontram-se ainda em televisores, consoles de jogos e computadores que reproduzem 

a internet. O jornalismo móvel também modificou a compreensão de tempo e lugar. Uma 

modalidade que ganhou fama na mídia em geral a partir do lançamento do primeiro IPhone, em 

2007, quando trouxe a novidade das funções do computador para a palma da mão. Segundo 

Borges (2015), isso mudou completamente a maneira de informar, a exemplo da Primavera 

Árabe que foi transmitida com o auxílio do celular. 

Silva (2013) classifica a evolução do jornalismo móvel em cinco momentos. O primeiro 

é marcado pela Tele-analógica (1960-1970) no qual a estruturação da produção da notícia tem 

fortes traços do telégrafo sem fio, do gravador de rolo, das ondas do rádio, da câmera fotográfica 

e do vídeo. O rádio e o impresso foram os mais beneficiados neste momento, tendo a rotina de 

produção voltada a uma mídia por vez. Na segunda fase, chamada de Portátil-analógica (década 

de 80), surgem os gravadores analógicos portáteis, mas com limitação na transmissão, com 

rotina ainda direcionada a apenas um suporte por vez. 

No terceiro momento (década de 90) é a vez da Mobilidade Expansiva que tem como 

novidade os dispositivos mais variados como câmeras digitais, notebooks, palmtops e o uso de 

rede de telefonia digital para envio de voz e texto. A rotina produtiva já não é a mesma com a 

inserção de conteúdos multiplataformas. A quarta fase é a Ubíqua (anos 2000) com a expansão 

do relacionamento do jornalismo e a mobilidade com redes sem fio, como wifi, 3g e 

computadores portáteis. As rotinas mudam novamente com mais responsabilidades para o 

jornalista em produzir conteúdo para mais de um tipo de mídia. 

A quinta e última fase é a Alta Perfomance e Era Pós-PC (de 2010 até os dias atuais) 

com tecnologias de captação e transmissão da informação cada vez menores, de melhor 

qualidade e capacidade de envio e recepção de mensagens. O momento demarca ainda o uso de 

nuvem e aplicativos. 

No Brasil, tivemos diversas experiências de jornalismo móvel, sendo a mais 

representativa as manifestações de 2013 que contou com a ajuda da internet como motor de 

mobilização. Àquele tempo, grupos foram formados em diversas plataformas para balizar o 

discurso e organizar as manifestações. Por meio das mais diversas plataformas, mais fortemente 

o Facebook, milhões de pessoas se conectaram como forma de fazer o discurso acontecer. O 
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jornalismo seguiu a tendência e passou a realizar suas transmissões no formato streaming, 

ampliando a cobertura para o digital. 

Outro momento de destaque desse jornalismo móvel aconteceu em 2010, quando o 

jovem Renê Silva, de apenas 17 anos, relatou um intenso tiroteio que estava ocorrendo no 

Morro do Adeus, no Rio de Janeiro. Por meio do seu Twitter, Renê compartilhou de dentro da 

favela informações que chegaram quase que instantaneamente a milhares de pessoas. Esse tipo 

de acontecimento mostra as formas das redes sociais para a produção e compartilhamento de 

informações, desestabilizando diretamente as estruturas da hegemonia da informação. 

Mais recentemente podemos acompanhar como a plataforma TikTok foi capaz de mexer 

nas estruturas das eleições estadunidenses. Por meio de vídeos que exploravam os mais diversos 

assuntos, desde conspirações a investigações de dados oficiais, milhares de perfis começaram 

a se organizar para boicotar o principal evento de Donald Trump, esvaziado por conta dessa 

movimentação. Após essa organização, o então atual presidente tentou barrar a plataforma do 

país, ameaça que foi derrubada pelo atual presidente Biden. Contudo, é importante destacar que 

as redes sociais serviram para alavancar a carreira política de Trump, o levando para a 

presidência do país. 

A mobilidade no jornalismo somada à convergência das tecnologias e das mídias tem 

pautado mudanças estruturais ao jornalismo comunitário, mas também tem dado oportunidades 

para a mesma. Se antes era possível fazer um jornalismo voltado para a comunidade, para o 

local, hoje com a tecnologia móvel é possível ainda ampliar esse espectro transformando a 

mídia comunitária num balizador de discurso, fazendo acontecer o debate democrático seja por 

meio do dial ou do digital. São diversos os exemplos de RadCom que encontraram em 

plataformas digitais ou redes sociais o alcance que tanto buscavam. Hoje, mais que nunca, as 

RadCom estão presentes no dia a dia do ouvinte-internauta independentemente de onde ele 

esteja, já que uma RadCom é uma comunidade de afeto. Oportunizar que essas mídias 

alternativas estejam de igual com a mídia hegemônica vai de encontro ao debate da 

democratização da comunicação, do acesso à informação de qualidade. 

No próximo capítulo exploramos como este momento de franco crescimento 

tecnológico tem impactado as RadCom e como elas estão surfando nas ondas dos 

acontecimentos tecnológicos para a ampliação do seu produto local.  
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4.3 Rádios Comunitárias e as tecnologias emergentes 

 

Com quase um século promovendo cidadania, o meio radiofônico comunitário brasileiro 

tem cumprido com maestria sua missão de ampliar aspectos locais e hiperlocais, numa 

comunicação voltada para a população no local onde a antena é fincada, que busca contar seus 

causos e compartilhar sua cultura. Em momento de convergência tecnológica e midiática, a voz 

da “nossa cidade” como cita Beltrão (2013) é amplificada e agora as RadCom podem ser 

escutadas em qualquer lugar, a qualquer hora, basta um clique. Essa facilidade tem trazido para 

as páginas digitais e redes sociais da radiofonia comunitária os ouvintes que não estão mais 

fisicamente naquele lugar, mas que levam o veículo consigo no pensamento. Por meio das 

tecnologias emergentes, os ouvintes-internautas têm a possibilidade de ficar por dentro do que 

acontece em seu lugar de origem, formando assim uma grande teia de afetos. 

As emissoras podem ser online ou offline, sendo as online de maior predominância. As 

online fazem sua programação ao vivo no dial e em sítios de internet ou em redes sociais, por 

meio de streamings, levando a participação a patamares superiores podendo ser ouvidas de 

qualquer lugar do globo, seja pelo computador ou por outra tecnologia que tenha acesso à 

internet. Elas podem se dividir em estáticas e dinâmicas9. As offline são ancoradas em blogs e 

não disponibilizam sua programação ao vivo. Estão ali mais para garantir um ambiente no 

ciberespaço do que necessariamente ampliar o seu espectro. Utilizam as plataformas mais como 

processo administrativo, de organização de sua história, servindo de memória para a emissora. 

Trigo-de-Souza (2002, p. 23) delimita uma terceira modalidade: o rádio virtual. De acordo com 

o pesquisador, o rádio virtual é aquele que existe somente no ciberespaço e disponibiliza sua 

programação com periodicidade definida; são atualizadas semanalmente ou mensalmente, e 

podem possuir sites com programação ao vivo, 24 horas. 

O radiojornalismo comunitário praticado nas RadCom ganha novas perspectivas com 

as tecnologias emergentes. O ao vivo da feira pode ser feito por meio de uma live no Instagram, 

a inauguração de um sebo pode vir acompanhada de cobertura em tempo real via Twitter, ou 

ainda pode-se gravar com moradores e fazer a postagem no Instagram ou Facebook. Pode-se 

ouvir a RadCom favorita diretamente do site próprio ou por meio de agregadores disponíveis 

                                                           
9 Termos relacionados à Física. Estática é aquela parada, sem novidade ou com pouca interação. As dinâmicas 

são as que têm constante movimentação, se transformam e proporcionam participação e interação do ouvinte-

internauta. 
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gratuitamente. As redes sociais e os canais digitais têm oferecido uma oportunidade ímpar das 

RadCom entrarem no radar de referência quando se trata de comunicação, servindo de suporte 

de informação para a população interessada num certo local, mas que não estão fisicamente 

naquele espaço para sintonizar na emissora. 

Como meio próximo, local e tendo sua história forjada com viés anti-sistêmico, as rádios 

comunitárias possuem maior prestígio no âmbito de onde atuam, se destacando da mídia 

hegemônica. Elas encontraram nas tecnologias emergentes a forma de ampliar o debate público, 

evidenciando ainda mais as potencialidades de uma comunidade. Talvez aí esteja a primeira 

oportunidade de fato para as RadCom balizarem o discurso com a grande mídia, objeto que 

outrora parecia tão longínquo, mas que agora é um horizonte para aqueles e aquelas que 

acreditam que a comunicação comunitária pode mudar a realidade de um povo. Mesmo com 

poderes hegemônicos intocáveis - ainda que em ambiente digital - essa parece ser uma chance 

de se sobressair como mídia de referência, o que já pode ser percebido na atualidade. Veículos 

alternativos, como o Mídia Ninja, já são destaque em comunicação, chegando próximo às 

grandes empresas. Um exemplo de como a comunicação local pode ressoar globalmente pode 

ser visto também no Movimento Zapatista: 

 

Esforços locais (...) ressoaram globalmente. Como um grupo indígena reivindicando 

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

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

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

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

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

forma de ‘globalização dos povos’ (LECHNER; BOLI, 2005, p. 155-156). 

 

A questão espacial é modificada quando uma emissora comunitária insere sua 

programação em plataformas digitais e redes sociais. A definição de um quilômetro por antena 

imposta pela Lei 9.612/98 se torna anacrônica e obsoleta no novo cenário, visto que no digital 

a escala é global, ou seja, tudo que é feito em um ambiente local é amplamente divulgado e 

compartilhado, extrapolando os limites e derrubando as barreiras geográficas impostas. Essa 

nova maneira de compartilhar informações é o que dá ao ambiente convergente a sua maior 

novidade. 
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As escalas em que a atividade humana pode ser orquestrada é algo que depende 

pesadamente, (...) das inovações tecnológicas (...) bem como de várias condições 

político-econômicas mutáveis (...) [e] está claro que as escalas hierárquicas em que as 

atividades humanas estão sendo atualmente organizadas diferem das de, por exemplo, 

trinta anos atrás. ‘Globalização’ designa em parte um importante aspecto dessa 

mudança (HARVEY, 2004, p. 109-110). 

 

A internet então se mostra como ponte entre a participação mais ativa das RadCom em 

ambiente digital e os ouvintes que estão inseridos neste mundo. A popularização de telefones 

celulares com acesso à internet banda larga viabiliza a participação no ciberespaço das 

emissoras radiofônicas comunitárias e dos seus ouvintes que a cada dia se agregam mais às 

plataformas disponíveis. Por mais que as tecnologias não alcancem 100% da população, grande 

parte dela é afetada de alguma forma, como exemplifica o IBGE. De acordo com o Instituto, 

pelo menos um aparelho tecnológico com acesso à internet - aqui destacamos o celular - está 

presente nos lares dos brasileiros e das brasileiras. A informação pode estar na palma da mão, 

sendo balizada pelo uso de algoritmos e softwares. 

O uso da internet, por meio da conectividade e inclusão que proporciona, tem potencial 

para causar grandes impactos nos princípios de identidade coletiva, comunidade e democracia 

por meio dos ciberativistas os quais, para Malini e Antoun (2013, p.24), “são sujeitos 

aparelhados e interfaceados (em sites, blogs e perfis em redes sociais, etc.) que buscam, fora do 

modus operandi dos veículos de massa, produzir uma comunicação em rede que faz alimentar 

novos gostos, novas agendas informativas e novos públicos”. 

O sucesso das Tecnologias da Informação e Comunicação na comunicação comunitária 

para Pringle e David (2002) vem de quatro elementos essenciais: a consciência de comunidade, 

as habilidades, o acesso público e um conteúdo local apropriado. A consciência da comunidade 

se dá a partir do momento em que se ela se entende como ator social da transformação que tanto 

almeja. Assim, passa a ocupar os espaços midiáticos, que em ambiente de convergência pode 

ampliar seu discurso. As habilidades devem ser levadas em consideração para a implementação 

das TICS. Mesmo em locais longínquos, os jovens possuem uma destreza maior com o 

ambiente tecnológico, o que pode ajudar a estruturar uma emissora comunitária. O que pode 

dificultar nesse caso é uma infraestrutura inadequada, visto que muitos lugares ainda não 

possuem acesso à internet. E por último, o conteúdo propriamente dito, feito de maneira local, 

para aquela localidade. Por mais que a internet tenha se mostrado global, as RadCom 

permanecem pautando aspectos locais e hiperlocais. Mas é preciso se atentar na produção de 

produtos locais e atrativos. Sobre essa problemática Peruzzo (2004) descreve: 
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As limitações em relação ao conteúdo da comunicação popular escrita e de áudio são 

gritantes, tanto na linguagem quanto na variedade da programação ou dos materiais 

divulgados. No que diz respeito à primeira, ela é quase sempre dura e pesada. Talvez 

devido ao afã de “conscientizar” a qualquer custo e rapidamente, transmitem-se 

discursos abstratos, prepotentes ou doutrinários. Além disso, os textos e as falas 

costumam ser demasiadamente longos (PERUZZO, 2004, p. 151). 

 

Assim, é possível perceber que as TICs podem ser ferramentas do processo de 

comunicação comunitária, mas que seu uso e eficiência ainda dependem da forma de utilização 

dada a elas e da capacitação das pessoas para que possam tirar o melhor proveito das 

potencialidades de cada uma. 

Com a convergência das mídias e o alcance cada vez maior das tecnologias da 

informação e comunicação, é possível mencionar uma maior presença de RadCom no radar 

digital. Emissoras comunitárias desenvolvem seus próprios sites onde compartilham uma 

programação voltada ao ouvinte-internauta, e possuem suas próprias redes sociais com perfis 

em vários segmentos midiáticos, como os gigantes Facebook e YouTube. Mesmo com pouca 

desenvoltura, a presença desses veículos nas plataformas é de suma importância para 

influenciar outras RadCom a trilhar o mesmo caminho. No ciberespaço, as emissoras podem 

galgar uma presença maior até mesmo na localidade onde estão fisicamente instaladas, 

ampliando assim o que é passado no dial. 

Inseridas no digital, as ferramentas tecnológicas com os conteúdos multimídias passam 

a ser utilizadas nos produtos radiofônicos. Nos sites, por exemplo, a utilização de hiperlinks 

pode ampliar a interatividade do ouvinte-internauta que tem nessas ferramentas a possibilidade 

de explorar os diversos conteúdos disponíveis nas plataformas digitais. O player da 

programação ao vivo é um diferencial trazido pelo conteúdo multimídia. A recepção é 

ampliada, visto que o livre manifesto por meio de comentários acontece de forma direta, com 

apenas a plataforma servindo de conexão entre o ouvinte e o comunicador ou comunicadora. A 

produção ganha novos atores tecnológicos, podendo operar com destreza nas externas ou em 

programa em tempo real. Como dizem Packer e Jordan (2001, p. 28), interatividade é a 

“capacidade do usuário de manipular e afetar diretamente a experiência da mídia e de se 

comunicar com outros através dela” e em ambiente convergente essa capacidade é ampliada. 
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Assim, as tecnologias emergentes têm pautado desafios para as RadCom ao ponto que 

tem ofertado possibilidades de ampliar sua voz, seus objetivos e sua perspectiva educativa. O 

ciberespaço vem como um propulsor de ideias, daí aumenta a importância de a comunidade do 

entorno perceber-se como agente político para que mudanças elementares possam ocorrer de 

fato, acarretando cada vez mais as melhorias para o seu local e para sua região. Denis de Moraes 

(2001, p.141) descreve esse movimento como cibermilitância, quando se fortalece a cidadania 

e questionam-se as hegemonias constituídas por meios das tecnologias emergentes. Para 

Marciel e Ritter (2005) essas mudanças fazem parte da era Global: 

 

Estamos em plena era Global. Período no qual estamos diariamente expostos às 

culturas, às facilidades do computador, da internet e do satélite bem como das 

discussões ambientais. As novas tecnologias estão presentes em toda parte, a qualquer 

momento, servindo para “melhoria” da qualidade de vida do ser humano, 

transformando nossos modos de ser e de viver. Tecnologias capazes de curar e 

erradicar enfermidades graves, de descobrir as semelhanças entre os primatas e o 

homem, de alterar as informações genéticas dos organismos vivos, criar animais e 

plantas iguais aos seus progenitores, de transformar a biodiversidade. (MARCIEL, 

RITTER, 2005).  

 

A junção entre RadCom e tecnologias emergentes pode resultar no aumento do capital 

social, visto que a comunidade pode se juntar com mais facilidade para litigar melhorias. Por 

capital social, Putnam (1993) refere-se a características da organização social, como as redes, 

normas e confiança, que facilitam a coordenação e cooperação para benefício mútuo. O autor 

ainda ressalta que localidades com forte engajamento cívico, onde os moradores participam das 

eleições, se mantêm informados e participam das atividades locais são regiões mais bem-

sucedidas. Essas são características fundamentais para que haja a consolidação da cidadania em 

uma comunidade. Gumucio-Dagron (2011) lista cinco características para que a comunicação 

possa ser utilizada para contribuir com a mudança social e o desenvolvimento, são elas: 

participação comunitária e apropriação; língua e pertinência cultural; geração de conteúdos 

locais; uso de tecnologias apropriadas; convergências e redes. 

Ao apropriar-se dessas tecnologias, os agentes da comunicação - aqui vão para além do 

comunicador ou da comunicadora comunitária - balizam as informações que são repassadas no 

ciberespaço e as utilizam para lidar com as problemáticas de suas localidades. Os conteúdos 

podem ser reformulados e reproduzidos de acordo com a demanda social de cada espaço. Esses 

produtos podem vir de diversas frentes. As agências de notícias são as fontes mais populares 
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entre as RadCom, pois oferecem às emissoras um conteúdo radiofônico pronto para divulgação. 

Esses produtos, no entanto, podem ser manipulados para readequar às suas realidades. A Rádio 

Nacional da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, é uma das fontes para as RadCom. O 

site possui o download gratuito do material que é veiculado oficialmente na emissora estatal e 

é atualizado diariamente. 

Existem ainda iniciativas de interconexão entre as rádios comunitárias, como é o caso 

da ALER10 (América Latina en Red). No site da entidade é explicado que o movimento nasceu 

no início dos anos 90 como forma de aproximar as RadCom da América Latina, seus projetos 

e objetivos. A ALER tem uma audiência de mais de 12 milhões de ouvintes com cobertura da 

América Central e América do Sul e parte da América do Norte, além de 187 receptores de 

satélites e outras 117 afiliadas. Também são encontrados produtos disponíveis para download 

e a plataforma ainda recebe materiais das afiliadas. No Brasil, entre as iniciativas temos a Teia 

de Comunicação Popular do Brasil que busca essa aproximação entre os veículos que praticam 

a comunicação comunitária e popular como forma de divulgar a luta dos trabalhadores e 

trabalhadoras do país. Como destacam no site: “Queremos estimular a articulação de diversas 

experiências de comunicação popular, para uma ação que permita ampliar a visibilidade e 

fortalecer os processos de insurgência e de lutas sociais que ocorrem em diferentes regiões do 

país, criando uma rede de solidariedade, para incentivar e apoiar a produção de comunicação 

popular”. Outro site que permite esse intercâmbio é o RadioTube, uma iniciativa da 

Organização Não Governamental (ONG) Criar Brasil, que conta com uma rede de mais de 1,4 

mil emissoras comunitárias, comerciais e web de todas as regiões do país. A ideia da iniciativa 

é desenvolver projetos para que essas emissoras possam se capacitar para estar tanto em 

ambiente tecnológico como no dial. 

Focado nas rádios comunitárias, temos a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, 

a Abraço, que serve de ponte entre as RadCom de todo o país. No site, emissoras podem se 

filiar para receber os materiais disponibilizados pela associação. O site possui uma aba de 

arquivo de áudio para download que ao clicar é direcionado para um arquivo no Dropbox que 

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

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

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

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

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

pela democratização da comunicação, pelo desenvolvimento humano sustentável e pela construção de sociedades 

mais justas, igualitárias e democráticas. Informações disponíveis em: http://www.aler.org/quienes.htm. Acesso 

em 20/09/21. 
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está desatualizado. O site possui a indicação da Central de Mídias, que oferece ambiente de 

download gratuito, mas igualmente desatualizado. O forte do site da Abraço está no vídeo, onde 

a associação faz upload semanal de material divulgado nas redes sociais. No Maranhão, a 

Agência Tambor disponibiliza seus áudios nas plataformas Soundcloud e Spotify. Apesar de 

ter seus conteúdos nesses ambientes, a Agência não disponibiliza para download no site. 

A educação promovida ao longo de décadas pelas RadCom ganha novos aspectos, visto 

que as possibilidades no digital aumentam. A educação libertadora, proclamada pelo educador 

Paulo Freire, tem no ciberespaço mais uma oportunidade de implementação. Juntamente com 

as rádios escolas, uma rede entre as RadCom do país poderia ajudar a suprir essa tamanha 

necessidade de alfabetização do nosso país. A pandemia da Covid-19 desvelou possibilidades 

no digital com a criação de plataformas voltadas para a educação. Após a pandemia, essas 

ferramentas continuarão a fazer parte do ambiente escolar, onde as rádios estão presentes. 

Somada à vivência da comunidade escolar com a tecnologia emergente, essas plataformas 

podem ajudar a superar os péssimos índices de analfabetismo do Brasil. 

A ideia de colaboração massiva entre as RadCom é facilitada no digital. Desde o 

surgimento da web tem-se levado em consideração a prática da coletividade. Em tese, a internet 

é um grande aglomerado de informações vindas de diversos lugares, de diversas culturas, 

juntando aspectos diversos da sociedade e as especificando em bolhas de acesso. Os grupos, os 

fóruns e recentemente os fandoms tem mostrado o poder colaborativo da internet. Mas ao 

mesmo tempo é levantado o questionamento de até onde essa colaboração é sustentada 

democraticamente, visto que os softwares de maior potência são criados por aglomerados 

midiáticos, não diferente do que já acontece no dial com a manutenção de poder. A internet 

permite oferecer a sua opinião, porém quem baliza até onde sua opinião vai chegar são os 

algoritmos, ferramentas essas que estão de posse de poucos grupos. Daí a importância de 

argumentar até onde a internet é realmente um lugar de todos, todas e todes, ou se ela, assim 

como acontece com as mídias hegemônicas, está apenas ampliando a voz de quem já tinha. 

A circulação do material radiofônico na internet se dá de diversas maneiras. Seja por 

sites, redes sociais ou qualquer plataforma digital é preciso estar atento às particularidades de 

cada ferramenta tecnológica. Por exemplo, o Twitter é diferente do Facebook no modelo de 

oferecer os produtos. Raquel Recuero e Gabriela Zago (2011) buscaram no Twitter a 

compreensão de valor na “economia do retweet”, quando uma parcela de participante da rede 

assume um papel de propulsor daquela informação, gerando benefício coletivo, angariando 
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reputação e capacidade de influência. O retuíte pode ser visto como uma moeda de troca ou 

motor de serviço hierarquizado. 

 

Quando alguém faz um RT, está repassando uma informação que acredita que sua 

rede ainda não tenha recebido. Está, portanto, provendo acesso a algo que considera 

relevante. Essa ação de filtragem coletiva mantém a informação circulando e a leva a 

lugares mais distantes na rede. Gera, portanto, um benefício público, coletivo, 

decorrente da estrutura da rede. Entretanto, como o retweet também possui 

referencialidade, ele também gera bens privados, pois a visibilidade dos atores que 

são retuítados pode gerar um número maior de seguidores, tipos diferentes de 

reputação e mesmo credibilidade. Enquanto esses valores são gerados pela difusão de 

informações que está construindo bens que são públicos, é apropriada privativamente 

pelos indivíduos. [...] Para acrescentar valor, muitos optam por fazer comentários 

pessoais, e mesmo incitar conversações. (RECUERO; ZAGO, 2011) 

 

A distribuição do jornalismo nessas plataformas ainda é alvo de amplos debates 

acadêmicos sobre os caminhos que se passam entre o produto e sua disseminação. Segundo 

Elias Machado (2008), “a disseminação de informações no ciberespaço depende cada vez mais 

de sistemas dinâmicos, múltiplos e inteligentes de circulação, em contraposição aos sistemas 

estáticos e centralizados, adotados nos primeiros anos pelos ciberjornalistas” (idem, ibidem). O 

rádio social (KISCHINHEVSKY, 2008), os microblogs e as mídias sociais potencializam a 

distribuição de áudios consumidos e redistribuídos por múltiplas redes online, fazendo essa teia 

de aglomerados tecnológicos acontecerem de forma síncrona e assíncrona, a depender da 

modalidade e especificidade da emissora comunitária. Ferramentas essenciais para que as 

RadCom tenham novos olhares sobre o produto que é feito e distribuído de maneira online. 

O ambiente digital dá às RadCom brasileiras a possibilidade de formar redes, de debater 

seus projetos em comum e realizar esses intercâmbios de saberes. Todo esse movimento 

descrito é vetado por Lei, já que elas não podem formar cadeias de rádio no dial, salvo em 

momentos de catástrofe e ainda assim precisariam da autorização do Governo Federal. Mas no 

ambiente convergente a Lei não é aplicada. Por mais que a tecnologia tenha sido utilizada pelo 

capitalismo para ampliar as desigualdades em nome da manutenção de poderes, não se esperava 

“todo tipo de resultado não pretendido” (HARVEY, 2004, p. 114). 

Dessa maneira, como abordado anteriormente, o conceito de convergência de Jenkins 

(2016) como suposta ampliação de acesso à comunicação acontece, mas não de forma 

significativa quando se trata de comunicação comunitária. O que se pode observar é a existência 

de poucas rádios comunitárias ocupando o ambiente convergente. Evidência disso intercorre 
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nos números que revelam metade das RadCom fora de um dos agregadores gratuitos mais 

populares do meio - e também de mais fácil manuseio - o www.radios.com.br. No site, pode-se 

ouvir apenas 2.165 RadCom de um total de 4.175 antenas outorgadas. Contando com aquelas 

que não possuem outorga, que passam das 30 mil (BERTI, 2017), podemos revelar que a 

predominância ainda é pouca. Outros fatores como falta de internet banda larga e computadores 

devem ser levados em consideração ao falar da falta dessas emissoras em sites e redes sociais. 

Apesar de a internet chegar a grande parte dos brasileiros e brasileiras, o acesso ainda é desigual, 

e as rádios comunitárias estão em lugares que às vezes não possuem essa cobertura. 

Para ampliar a existência desses veículos em ambiente de convergência tecnológica e 

midiática é preciso perpassar por alguns percalços, entre eles a manutenção dos espaços físicos 

e a participação mais ativa da população, pois percebe-se ao longo dos anos a passividade da 

audiência, modelo esse que vem se transformando neste capítulo digital da história das mídias, 

com fortes tendências do ouvinte-internauta ficar cada vez mais próximo da mídia radiofônica. 

E a falta de uma receita fixa impede que as RadCom possam adquirir produtos tecnológicos 

para garantir sua fatia no ciberespaço. 

Um potente aliado de uma RadCom em ambiente convergente pode ser o telefone 

celular. Por ser popular, relativamente barato e parte das tecnologias emergentes da maioria dos 

brasileiros e das brasileiras, essas emissoras têm como se desenvolver usando aplicativos e 

softwares gratuitos disponíveis para Android e para IOS. O gênero pode variar, saindo do usual 

modelo tradicional para o famoso do momento, o podcast, dando assim outros passos no digital. 

Os softwares de edição podem auxiliar na produção e no compartilhamento desses produtos. 

Entre os aplicativos populares gratuitos disponíveis para celulares destacamos o Anchor, do 

Spotify, que permite a gravação e edição de matérias sonoros para a transformação e publicação 

no formato podcast. O aplicativo é bastante pedagógico e desenvolvido com essa finalidade, de 

ampliar o número de podcasts no Brasil. 

Um meio popular de acompanhar uma RadCom em ambiente digital é o aplicativo 

Rádios Net, do site rádios.com, que oferece aos ouvintes a programação ao vivo das RadCom 

cadastradas totalmente gratuito. De acordo com o Play Google, que ancora o aplicativo, já 

foram realizados mais de 10 milhões de downloads. O tamanho do app é de 11 megas e tem 

avaliação 4.6. Em sua versão paga, o valor varia de R$ 5,99 a R$ 99,99 e permite que o ouvinte 

grave e faça o download do áudio no formato MP3. Entre os aplicativos pesquisados, esse é o 

que aparece como mais acessado e/ou baixado. 

http://www.radios.com.br/
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Para os comunicadores e comunicadoras que querem se aventurar nas tecnologias de 

edição, o aplicativo WavePad Music and Audio Editor é um editor de áudio gratuito que reúne 

funcionalidades profissionais que vão além de cortar e juntar arquivos. Pode remover ruídos, 

tocar em modo reverso, incluir fade in e fade out e equalizar. O usuário consegue ainda gravar 

áudios diretamente do aplicativo e inserir efeitos sonoros. A solução suporta arquivos nos 

formatos MP3 e WAV, com taxas de amostragem de 6 a 192 kHz, estéreo ou mono. Todo 

conteúdo produzido pode ser baixado para usos diversos. 

Em ambiente de  convergência midiática, o site www.radios.com.br é um agregador 

gratuito de emissoras de diversas modalidades. Ele se mostra mais popular na categoria de 

acordo com pesquisas da Google. Na aba “comunitárias”, é possível acompanhar 2.165 

RadCom. O agregador, além de possibilitar a escuta ao vivo da programação, ainda oferece a 

métrica de ouvintes por meio de gráficos de acessos e uma estatística geral onde o comunicador 

ou a comunicadora pode observar a audiência por meio do número de visitação. É possível ver 

um ranking das RadCom mais ouvidas. O site ainda disponibiliza para as emissoras spots 

gratuitos de divulgação. 

Neste próximo capítulo iremos explicar como as rádios comunitárias maranhenses 

nasceram, suas histórias de luta e como elas estão se organizando em ambiente de convergência 

tecnológica e midiática. Procuramos explorar como essas RadCom podem encontrar uma baliza 

entre seus objetivos e o que é implementado de fato com o auxílio de plataformas digitais e 

redes sociais. Se no dial as RadCom já são ícones de resistência contra a hegemonia de 

conglomerados midiáticos, no digital elas encontram forças para ir além. E as rádios 

comunitárias maranhenses entram nessa linha de ações, visto que o Maranhão é continental e 

conta com mais de 300 RadCom entre regularizadas e não regularizadas. Entender como esse 

processo convergente atinge seus produtos é alvo do próximo debate, que afunila na região, 

mas que dá horizontes para emissoras de outras regiões. Como observamos mais à frente, as 

emissoras maranhenses já dão passos largos no ambiente digital, conseguindo transformações 

sociais por meio da ponte tecnologia x população. 

 

5 “AGORA TAMBÉM NO DIGITAL”: AS RÁDIOS COMUNITÁRIAS DO 

MARANHÃO E O AMBIENTE DE CONVERGÊNCIA 

 

http://www.radios.com.br/
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 Neste seguimento, resgatamos a história do movimento de radiodifusão comunitária 

maranhense, uma breve história de sua luta histórica contra a mídia hegemônica e na busca por 

equalizar o debate político do Estado. Ainda inserimos informações dos principais passos dados 

para a consolidação da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Maranhão 

(Abraço/MA). Por fim, debatemos como essas RadCom dão seus passos na convergência 

tecnológica e midiática, com foco em suas produções locais e hiperlocais, e ressaltamos a 

importância das tecnologias emergentes para a ampliação do seu contato com os ouvintes 

internautas. 

 

5.1 Breve história de luta e resistência das rádios comunitárias maranhenses 

 

 As rádios comunitárias maranhenses nascem da vontade do povo de mudar a realidade 

local e ajudar a promover a cidadania. O movimento que se iniciou por volta de 1996 teve como 

base principal contrapor o discurso hegemônico reverberado pela mídia de referência, 

monopolizada no Estado, e ainda ampliar o debate sobre a democratização da comunicação, o 

que culminou no início das atividades da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária 

do Maranhão, a Abraço/MA (ARAÚJO, 2016). A partir de então essas iniciativas se 

transformaram nas rádios comunitárias na capital São Luís e no interior do Estado. 

Araújo (2011) assinala que foi na década de 1980 que o Maranhão presenciou a chegada 

do rádio por meio da Frequência Modulada (FM). Segundo o autor, até então o Maranhão 

contava apenas com as emissoras AMs devido, principalmente, aos custos que eram mais baixos 

que os das FMs. Mas antes das emissoras oficiais existiram as chamadas “rádios cipó”, sistemas 

de som compostos por alto-falantes instalados em postes de energias e interligadas por fios, 

geralmente localizados em bairros afastados do Centro, quase sempre pertencentes à igreja 

católica.  As rádios cipós funcionam há mais de 30 anos no Estado.  

No Maranhão, uma das mais antigas “rádios cipós” está localizada no município de João 

Lisboa. Ela foi criada em março de 1987 pela Associação de Moradores da Cidade Nova e no 

início o sistema possuía apenas duas ‘bocas de voz’ (aparelhos em forma de cone com grande 

potencial de amplificação do som projetado) e um equipamento de transmissão que havia sido 

doado à rádio (SOUSA; COSTA, 2018, p. 25). Hoje, o sistema é formado por 33 caixas de som 

espalhadas na área urbana do município usando 13.900 metros de fios (REIS; MOREIRA, 2019, 
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p. 315-316). Esse tipo de mídia, segundo a Associação das Rádios Via Cabo do Maranhão 

(Assovima), soma mais de 100 em todo o Estado. 

No caso das RadCom, as primeiras articulações visando à organização do movimento 

ocorreram em setembro de 1996, quando foi realizado o I Encontro para a Implantação de 

Rádios Comunitárias. À época, profissionais de comunicação, sindicalistas e militantes dos 

movimentos populares deram o passo inicial que posteriormente consolidaria na criação da 

Abraço-MA, ocorrida durante um congresso realizado na cidade de Caxias, em 1998. Esse 

congresso reuniu cerca de 350 pessoas de todas as regionais para discutir e debater novos rumos 

da comunicação do Estado. Palco da Balaida, a cidade foi escolhida por ser uma das primeiras 

a erguer uma antena de radiodifusão comunitária.  (ARAÚJO, 2016, p. 28). 

A partir desse evento foram feitas propostas para ampliar o acesso à comunicação no 

Maranhão e como dar suporte para que essas RadCom promovessem a cidadania pautadas na 

democratização da comunicação. Foi então que se regulamentou a Abraço/MA, associação que 

tem como objetivo auxiliar os comunicadores e comunicadores a ampliar sua voz e/ou 

implementar uma RadCom em seu município. Além das palestras de orientação, a Abraço 

disponibiliza advogado e engenheiro para ajudar no processo de tramitação para a instalação de 

uma rádio. Como a Lei exige, é preciso dar conta de uma série de atividades para que seja 

aprovada a rádio, isso perpassa a criação de uma associação, caso o local ainda não tenha, e as 

exigências técnicas para a inserção da antena. Em todo esse processo a Associação disponibiliza 

pessoal para qualquer RadCom consiga se regulamentar. 

Após regulamentada, a Abraço/MA ainda realiza visitas às emissoras de rádio e em 

vários momentos promove cursos de capacitação, a exemplo do último, que ocorreu entre os 

meses de junho e julho de 2021, desenvolvido pela Faculdade Estácio em parceria com a 

Abraço/MA. O momento reuniu comunicadores e comunicadoras de todas as regionais 

maranhenses que tiveram a oportunidade de conhecer e ampliar sua sapiência em relação à rádio 

comunitária. O curso dividido em módulos buscou abordar todos os temas pertinentes da 

comunicação comunitária, desde a Lei que rege as RadCom até as novas propostas digitais, 

incluindo o processo de convergência. Durante todo o curso foram expostas maneiras de 

ampliar a comunicação local, carro-chefe de qualquer RadCom. Foi explicado ainda como o 

apoio cultural pode ser captado por meio de suas redes sociais e canais digitais, ampliando a 

forma como essas emissoras podem se sustentar. 
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Após os primeiros passos para a implementação das RadCom maranhenses muitas 

dúvidas pairavam no ar. Na busca por harmonia do que seria uma rádio comunitária, a 

Abraço/MA buscou no Caderno de Teses (Abraço, 1997) alguns conceitos que devem ser 

levados em consideração ao pensar em uma RadCom, são eles: 

A. Sejam verdadeiros exemplos de democracia na comunicação, garantindo a participação 

de todas as vozes e gestão pública; 

B. Sejam insistentes na defesa dos direitos humanos, da preservação do meio ambiente, da 

identidade étnica e cultural, na valorização das crianças, dos idosos, dos jovens, na 

participação dos deficientes e de todos os excluídos da sociedade, pela afirmação da 

soberania nacional e na denúncia de corrupção, de violência e de discriminações de 

qualquer espécie; 

C. Garantam a participação das mulheres nos meios de comunicação, em todos os níveis. 

Isso significa apresentar uma imagem real e valorizada da mulher no rádio, com 

produção de programas a partir de uma perspectiva de igualdade de gênero. Entender 

que é urgente a contribuição das RadCom para diminuir a desigualdade entre homens e 

mulheres, há tanto tempo reivindicada pelos movimentos sociais e contida nas 

declarações internacionais das quais o Brasil é signatário; 

D. Defendam o exercício ético da prática comunicativa. Isto significa a rejeição à 

manipulação de fatos e à vinculação de interesses particulares e de grupos, abolindo os 

ataques pessoais e à moral das pessoas, afirmando, sobretudo, a pluralidade e o mais 

absoluto direito de resposta. 

Essas diretrizes propostas pela Abraço têm como essência plantar sementes de ética e 

da prática política que se anseia para o movimento. Como Araújo (2017) destaca: “não se 

tratava somente de combater o monopólio da propriedade privada dos meios de comunicação, 

mas, sobretudo, inaugurar novas práxis da comunicação, que compreende conteúdos e forma 

de abordagem destes no dia-a-dia da produção e da emissão de conteúdos” (ARAÙJO, 2017, p. 

96). O autor ressalta que as emissoras comunitárias maranhenses devem praticar o jornalismo 

como Beltrão (2013) assinala: voltada aos assuntos regionais, com foco no desenvolvimento 

local e disseminando informações que estejam próximas das realidades vividas. 

Araújo (2017) detalha que em 2015, após pressão por parte dos representantes do 

movimento da Radiodifusão Comunitária (RadCom), o Governo Federal publicou o Plano 
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Nacional de Outorga (PNO). Em setembro do mesmo ano, o Governo do Maranhão convidou 

o Ministério das Comunicações para o lançamento do PNO 2015/2016, durante o I Seminário 

de Rádio Comunitárias, promovido em parceria com as instituições que representam o 

movimento da radiodifusão comunitária, entre elas a Abraço/MA.  

O seminário com o tema “Orientações para Novas Outorgas” teve como objetivo 

capacitar os comunicadores populares para garantir que os 29 municípios contemplados no 

PNO participassem da seleção e conseguissem a abertura de novas emissoras. Araújo (2017) 

avaliou o momento como um avanço, pois pela primeira vez houve um diálogo direto entre o 

Governo do Maranhão e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 

(MCTIC). 

Em 2016, o Governo do Maranhão realizou um projeto em parceria com entidades 

representativas para veicular publicidade governamental nas páginas dos sites das rádios 

comunitárias. Essa foi uma forma encontrada para driblar a lei que proíbe veiculação, salvo 

patrocínio cultural, via dial. Mas esse tipo de publicidade em redes sociais e canais digitais já é 

realizada em parte das RadCom brasileiras, justamente para ampliar o escopo financeiro, 

duramente afetado por força de lei. Outras iniciativas em ambiente de convergência são 

realidades como o financiamento coletivo e o “apoia-se”, ferramentas que podem ser utilizadas 

para aumentar a renda desses veículos.  

Em 2017, foi lançado um edital, via Secretaria Estadual da Comunicação Social e 

Assuntos Políticos (Secap), para viabilizar uma melhor infraestrutura para as RadCom. O edital, 

parte do programa Mais Comunicação, tinha como objetivo enviar para as emissoras um kit 

composto de um transmissor FM 25W, uma antena Plano Terra, cabo montando 50m, uma mesa 

de áudio 4 canais, um microcomputador, antena Parabólica com receptor e dois microfones. O 

edital trouxe um diferencial: a RadCom que estivesse localizada em um dos 30 municípios que 

participasse do Programa Mais IDH11 teria prioridade no processo. Contudo, esse processo não 

foi concluído. 

Mais recentemente, temos em âmbito regional a Lei nº 10.872/2018 que tem como 

objetivo regulamentar o Serviço de Publicidade Alternativa de Linha Modulada, transmitida 

                                                           
11 O Plano Mais IDH é um programa do Governo do Maranhão para redução da extrema pobreza, com promoção 

de justiça social e cidadania para as populações mais vulneráveis nos 30 municípios de menor Índice de 

Desenvolvimento do Humano do estado. O plano possui seis eixos temáticos (Educação; Trabalho e Renda; 

Saúde e Saneamento; Infraestrutura; Gestão, Cidadania e Participação Popular; e Gênero, Raça e Juventude) e 

executa ações de 27 secretarias, órgãos e autarquias estaduais. 
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via equipamentos sonoros. Essa é a primeira iniciativa da federação brasileira na busca por 

reorganização do setor de mídia radiofônica alternativa local. Já nos primeiros artigos, são 

demonstrados os intuitos dessa reformulação: 

Art. 1º A regulamentação do Serviço de Publicidade Alternativa de Linha Modulada, 

transmitida via equipamentos sonoros, no âmbito do território do Estado do Maranhão, passa a 

ser disciplinado pela presente Lei. 

Art. 2º Para os fins desta Lei, denomina-se Serviço de Publicidade Alternativa de Linha 

Modulada, Spalm, aquela cuja gestão é exercida por uma empresa individual ou grupo 

societário, sendo esta a proprietária do veículo e com compromissos comunitários e funciona 

através de Linha Modulada (LM), antigo serviço de alto-falante. 

Art. 3º O Serviço de Publicidade Alternativa de Linha Modulada tem por objeto a difusão 

sonora, com fins culturais, educacionais, de desenvolvimento do cooperativismo, do 

desenvolvimento local, regional e agrário, integrado e sustentável, do respeito ao meio 

ambiente, de fins filantrópicos, assistenciais e de prestação de serviço de utilidade pública, com 

vistas a:  

a. Divulgar notícias e ideias, promover o debate de opiniões, ampliar informações 

culturais, de modo a manter a população bem informada;  

b. Integrar a comunidade por meio do desenvolvimento do espírito de 

solidariedade e responsabilidade comunitária, do incentivo à participação em 

ações de utilidade pública e de assistência social;  

c. Contribuir para o aperfeiçoamento profissional dos jornalistas e radialistas e 

com o surgimento de novos valores nestes campos profissionais (Lei nº 10.872, 

2018). 

No Art. 11º fica estabelecido que a prestadora do serviço só poderá admitir patrocínio, 

“sob a forma de apoio cultural ou inserção publicitária para os programas transmitidos, 

priorizando os estabelecimentos situados na área da comunidade atendida”. Esse parágrafo 

incentiva diretamente a inserção de patrocínio do comércio local, um movimento estratégico, 

visto que o serviço de linha modulada engloba aquele território. Anunciando no serviço de som, 

o comerciante pode ter uma maior certeza que está atingindo o público-alvo do seu negócio, 
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ampliando a comunicação entre o ouvinte e as ofertas do bairro e ainda ajudando 

financeiramente. 

Moreira e Reis (2019) destacam que o Estado desenvolveu, por meio dessa lei, um 

incentivo à radiodifusão específica de fomento às formas alternativas de mídia, com ênfase na 

comunicação comunitária. Apesar da Lei não tratar diretamente das rádios comunitárias, essa 

iniciativa pode ampliar o debate sobre a sobrevivência financeira dessas emissoras que buscam 

a todo momento se readequar, inclusive no atual cenário de convergência. 

A parte física dessas RadCom nem sempre é adequada para a realidade de uma emissora 

radiofônica. Por vezes funcionam na casa dos locutores, em salões doados ou em espaços 

provisórios. Poucas são as RadCom que possuem um lugar fixo para fincar sua antena por 

longos anos. São diversas as histórias de mudança de local por não ter um ambiente próprio 

para a execução das atividades. Na região do sul do Maranhão, essa realidade não é diferente, 

como Brito (2019) ressalta: 

 

A realidade dos veículos comunitários no Sul do Maranhão continua difícil, a maioria 

dos prédios tem estrutura física simples, algumas são edificações alugadas, cedidas 

pela prefeitura, igrejas ou pelo diretor da emissora, e a minoria tem prédio próprio. 

Além disso, enfrentam-se dilemas como a falta de profissionais que possam colaborar 

na programação, sobretudo jornalística. Todos os representantes dessas rádios 

reclamam das limitações impostas pela Anatel (BRITO, 2019, p. 5). 

 

Para além da estrutura física, as RadCom têm dificuldades técnicas por falta de 

equipamentos para a produção e execução de produtos, principalmente os radiojornalísticos. 

Parte delas não possui uma estrutura apropriada para a produção diária, sem cabines ou qualquer 

adequação de acústica. A maioria possui apenas o básico: mesa de som para microfone, quando 

muito um computador para dar suporte aos comunicadores e comunicadoras. Contudo, esses 

entraves não são capazes de diminuir a importância e a potência de uma RadCom. Como 

veremos a seguir, a organização de uma emissora vai além de sua estrutura física e isso reflete 

diretamente nos objetivos da RadCom para com o local de sua origem. 

A popularização de tecnologias emergentes, como celulares smartphones com acesso à 

internet, tem aumentado gradualmente a presença dessas tecnologias nas rádios que passam a 

utilizá-los nas produções dos programas. Mesmo quando não possuem internet, os celulares 

servem para captar áudio para executar ao vivo. As redes sociais têm facilitado a circulação de 
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produtos radiojornalísticos, mais fortemente marcados pela presença dos ouvintes-internautas 

nessas plataformas que se interconectam e fazem com que o produto chegue a quem é interesse. 

O jornalismo praticado nas RadCom maranhenses segue o modelo de radiojornalismo 

focado no regional, local e hiperlocal. Muitas vezes, por falta de recursos humanos e 

tecnológicos, os comunicadores e comunicadoras recorrem às agências de notícias para reportar 

assuntos regionais. No Maranhão, temos duas referências em agência de notícias: Agência 

Tambor e a Central de Notícias. Geralmente, as notícias já produzidas durante a programação 

oficial são inseridas nas programações das RadCom sem nenhuma alteração ou 

questionamentos. Quando se tem produção própria, as RadCom focam em assuntos hiperlocais, 

dando visibilidade ao que acontece com o vizinho, na feira, ou em pontos de amplo debate 

social como praças e botecos. É feito em sua maioria um jornalismo em formato de comentário 

e opinião. Os assuntos mais detalhados e de amplo debate regional são extraídos dessas agências 

que realizam o trabalho de lançar profissionais a campo para explorar as situações e produzir 

esse material. A falta de jornalistas profissionais nas redações das RadCom maranhenses é uma 

dura e triste realidade. Não obstante, a academia deixa de preparar seus profissionais para esse 

tipo de ambiente. Por exemplo, apenas o curso de Rádio e TV do campus da UFMA de São 

Luís conta com uma disciplina voltada para a comunicação comunitária. Todas as demais 

instituições públicas e privadas não têm a mesma preocupação, voltando-se para uma grade de 

cunho tecnicista. O máximo que a comunicação comunitária tem de enfoque na grade curricular 

dessas outras instituições é dentro das estruturas já vigentes, mas sem muito detalhamento. 

No Maranhão, até setembro de 2021, foram solicitados ao MCTIC 180 pedidos de 

licenças para rádios comunitárias maranhenses. Desses, 17 estão com portarias autorizadas, oito 

em decretos legislativos, seis com pedidos de renovação de licença definitiva expedida, uma 

em fase de licenciamento, nove em fase de licenciamento decretado, 32 tem licença definitiva, 

106 com licença definitiva expedida e uma com licença provisória expedida. A Abraço-MA 

estima que em todo o Estado tenha cerca de 300 rádios comunitárias, entre regularizadas e não 

regularizadas. 

Nayane Brito (2017) realizou um panorama das rádios localizadas na Região Sul do 

Maranhão. O mapeamento constatou a existência de 61 veículos radiofônicos sulmaranhenses, 

compreendendo rádios comerciais, educativas, comunitárias e ainda rádios postes. A pesquisa 

identificou que 48 destes veículos se dizem comunitários, com 19 deles funcionando sem 

outorga. A pesquisadora ressalta que “é possível relacionar aspectos econômicos com a 
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quantidade e modalidade de rádios por microrregião. Quanto mais desenvolvida a economia do 

local, maior é o interesse de empresários e políticos pela implantação de veículos de 

comunicação” (BRITO, 2017, p. 94). 

No tocante ao jornalismo, o Atlas da Notícia de 2019 aborda que o Maranhão concentra 

247 mídias jornalísticas em funcionamento. Desse montante, a pesquisa detalha que 75 são 

rádios com presença de jornalismo em sua programação. De acordo com esse mapeamento, 

mais de 70% dos municípios não têm referência de jornalismo local, configurando-os assim 

como desertos de notícias. Brito (2017) destacou que a maioria dos veículos comunitários 

sulmaranhenses possuem traços de radiojornalismo. De acordo com a amostra, as emissoras 

mesclam jornalismo e entretenimento, com formatos que variam de nota, notícia, reportagem, 

entrevista, comentário e radiojornal. Existem também os programas, programetes ou áudios 

com notícias que são fornecidas por agências de notícias, com destaque para a Central de 

Notícias, uma empresa maranhense, e as agências nacionais Radioweb e a Radioagência 

Brasileira, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).  

 

Outros programas são basicamente compostos pela leitura de informações extraídas 

de sites de notícias, seguidas de comentários. Determinadas produções locais duram 

duas horas e são divididas entre uma hora para entretenimento e outra hora para 

informação, mas, segundo os entrevistados, em dias com “poucas notícias”, podem 

ter mais entretenimento, especificamente música (BRITO, 2017, p. 114). 

 

A pesquisadora destaca ainda que as coberturas jornalísticas nas emissoras ocorrem, 

principalmente, diante de um fato de grande repercussão na cidade em que a rádio está 

localizada. A característica do apresentador, que costuma ser o responsável por toda a produção 

do programa, é predominante nos veículos de comunicação radiofônicos mapeados, o que passa 

a ser uma justificativa para a ausência de coberturas jornalísticas diárias. 

 

Entre os temas mais citados pelos entrevistados durante o mapeamento destaca-se 

polícia e política. A presença de matérias relacionadas a casos policiais é frequente; 

eles são verificados como os poucos assuntos que geram coberturas jornalísticas, 

sobretudo, ocorrências de morte. Os profissionais acreditam que são acontecimentos 

que despertam mais a atenção dos ouvintes, o que explica o fato de geraram coberturas 

marcantes para a maioria dos entrevistados, como casos de mortes brutais, estupros, 

tentativas de homicídios, entre outros acontecimentos, que são lembrados com tristeza 

e revolta por meio das narrativas (BRITO, 2017. p. 117). 
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Brito destaca ainda que não há uma periodicidade para o que é veiculado nessas rádios, 

mas que as entrevistas ao vivo, geralmente no estúdio, são feitas cotidianamente. Isso pode 

mostrar a necessidade do ouvinte em ter informação de nível local, visto que a maioria dessas 

entrevistas é feita com pessoas da localidade, salvo o momento em que alguma autoridade possa 

estar na cidade. 

No contexto da comunicação comunitária no Maranhão é imprescindível relatar que 

parte das RadCom por não se curvarem ao apadrinhamento político-partidário/religioso têm 

suas histórias atreladas à luta contra a repressão dos órgãos fiscalizadores, mais fortemente 

marcadas antes do período da regulamentação. Esse apadrinhamento político-partidário e/ou 

religioso da mídia é uma prática corriqueira no Estado. A família Sarney, por exemplo, controla 

diretamente sete emissoras de TV – registradas nos nomes dos três filhos de José Sarney – e 

outras 60 emissoras de rádio e TV por intermédio de sócios e aliados políticos. Além disso, das 

26 repetidoras de TV (RTVs) distribuídas para políticos maranhenses, 21 pertencem ao mesmo 

esquema político-empresarial. 

Esse “coronelismo eletrônico” tem como foco a manutenção do poder oligárquico que 

tomou de conta do Estado por longos 50 anos - e que ainda, em maior ou menor grau, permanece 

intocável. No caso do Maranhão, José Sarney apenas espelhou no Estado o que fez em todo o 

país após a Ditadura Militar. Em estudo sobre o uso político das concessões de radiodifusão no 

governo Sarney, Paulino Motter (2019) constatou que 165 concessões foram parar nas mãos de 

91 parlamentares. Dos constituintes que foram premiados com pelo menos uma concessão de 

rádio ou televisão, 84 (92,3%) votaram a favor do presidencialismo e 82 (90,1%) votaram a 

favor do mandato de cinco anos de José Sarney. 

 

A legislação brasileira proíbe que os detentores de mandatos eletivos exerçam cargos 

de direção em empresas concessionárias de serviços de radiodifusão, mas não veda a 

presença dos políticos como acionistas e controladores de emissoras de rádio e 

televisão. Apesar dessa liberalidade do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 

n° 4.117/62), é prática comum políticos exercerem o controle indireto de emissoras 

de rádio e televisão, seja através de parentes, correligionários políticos ou simples 

prepostos (MOTTER, 2019, p. 255). 

 

Toda essa problemática é permanentemente debatida por entidades representativas da 

comunicação no Maranhão. O processo de democratização da comunicação no Estado é 

imprescindível para que a mídia se torne plural e democrática, um problema que assola o país 
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como um todo. A exemplo de outros Estados, no Maranhão a família Sarney é a responsável 

pelo maior sistema de comunicação ligado diretamente às organizações Globo. Esse 

entrelaçamento faz com que as fatias publicitárias segurem um sistema tão marcado na sua 

história pelo discurso enviesado e pautado de acordo com o capital ou das demandas pessoais 

do grupo. Pouca ou nenhuma repetidora do grupo Mirante dá vez e voz a quem realmente 

precisa, no caso a população. Por vezes, essas vozes são suprimidas do debate como uma forma 

clara de imposição do sistema que retira o poder de contrapor o discurso hegemônico intrínseco 

no Sistema Mirante de Comunicação. 

São muitos os exemplos do uso da comunicação como ferramenta política pela família 

Sarney. Um caso emblemático que sempre é relembrado durante as eleições se deu durante o 

primeiro pleito de Roseana Sarney ao Governo do Maranhão, em 1995. É o caso Reis Pacheco. 

Às vésperas do segundo turno das eleições, um grande boato escrito pelo próprio José Sarney 

foi impresso nas páginas do jornal O Estado do Maranhão12, jornal de maior circulação do 

Estado, e teve ampla repercussão na TV e na Rádio Mirante. Todas as mídias são de posse da 

família Sarney. A mentira, veiculada em horário eleitoral, acusava o principal opositor Epitácio 

Cafeteira de ser mandante do assassinato de um ex-funcionário da empresa Vale do Rio Doce, 

José Raimundo dos Reis Pacheco. A farsa foi desmentida após o ‘morto’ ser encontrado 

escondido em uma cidade do Pará. Mesmo com a verdade vindo à tona, o pleito se encerrou 

com a vitória de Roseana sobre Cafeteira por apenas 1% de diferença dos votos. 

No próximo ponto detalharemos como a convergência tecnológica e midiática está se 

inserindo nas RadCom maranhenses. No digital, essas emissoras têm a oportunidade de 

contrapor o discurso hegemônico que como vimos anteriormente foi capaz de cercear a política 

do Estado, mantendo no poder uma mesma família por mais de 50 anos. A exemplo da Rádio 

Bacanga, outras emissoras já estão despertando interesse pelos bits, sabendo que podem voar 

mais longe com a ajuda das tecnologias emergentes. A influência midiática da Bacanga FM 

influenciou diretamente na eleição do Coletivo Nós, composto por um grupo de moradores da 

região que utilizou do dial e das plataformas digitais e redes sociais da Bacanga para expor seus 

objetivos. 

 

                                                           
12 O Jornal saiu de circulação em Outubro de 2021. Mais no link: https://www.poder360.com.br/midia/jornal-o-

estado-do-maranhao-de-jose-sarney-deixa-de-ser-impresso-em-outubro/ 
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5.2 O ciberespaço e as Tecnologias da Informação e Comunicação nas RadCom 

maranhenses 

 

No Maranhão, o IBGE aponta que 83% da população com 10 anos de idade ou mais 

possui telefone móvel. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - 

Tecnologia da Informação e Comunicação (PNAD Contínua TIC) de 2019, estimam que mais 

de cinco milhões de maranhenses contam com acesso à internet, sendo a banda larga móvel a 

conexão mais comum. O telefone móvel é o principal meio de acesso à internet com 5.316 

milhões de usuários ativos no Estado. 

No caso das RadCom maranhenses, os recursos da convergência indicam às emissoras 

possibilidades de ampliar experiências do local e hiperlocal, que é a gênese desse tipo de 

radiodifusão. Mesmo subutilizada, as ferramentas tecnológicas ainda podem ofertar uma 

melhoria no produto jornalístico e na aproximação com o ouvinte, presente nas redes sociais e 

nos canais digitais dessas emissoras. Em sintonia com o digital, as rádios comunitárias têm 

oportunidade de crescer, inclusive economicamente, por meio do financiamento coletivo, por 

exemplo. A convergência amplia as vozes das/dos maranhenses, influencia na prática de 

produções locais e hiperlocais, o que ressalta a importância da mídia alternativa para as 

comunidades (MORAES, 2019). 

Todas as emissoras aqui pesquisadas já se encontram no site radios.com, agregador de 

maior relevância entre as RadCom brasileiras, de acordo com métricas da Google. Grande parte 

dessas rádios possuem site próprio, como é o caso da Bacanga FM. No site, são inseridos 

players para escuta ao vivo das emissoras, chats e fóruns para bate-papo com o ouvinte-

internauta e ainda editorias para organizar os produtos inseridos nessa plataforma. O destaque 

na questão da editoria está na aba “Notícias” que geralmente abriga informações locais e 

hiperlocais das rádios. Além disso, a oportunidade multimídia faz com que o site tenha ainda 

aba para fotos, vídeos e produções sonoras, como podcast, e direcionamento para redes sociais, 

agregadores ou demais possibilidades tecnológicas disponíveis. Quando bem diagramado e 

distribuído, o site serve como ponto focal das emissoras, que podem utilizar desse aparato para 

realizar diversas atividades, com inserção de produtos voltados para a plataforma, o que não 
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acontece atualmente. O que se vê é uma cópia dos produtos do dial, nas plataformas digitais 

como site. 

As redes sociais também ganham destaque no ambiente convergente. Facebook e 

Instagram são as redes sociais mais populares entre as mídias comunitárias maranhense. Por 

meios desses canais, as emissoras têm a oportunidade de compartilhar toda a sua produção 

radiofônica, incluindo suas transmissões ao vivo. As possibilidades tecnológicas das redes 

sociais ainda incluem a facilidade de administrar os perfis, desenhadas para serem bastante 

pedagógicas, que contam ainda com uma timeline13 onde o produtor pode explorar de diversas 

formas, seja no compartilhamento de vídeos, ou no carrossel de fotos com legendas 

explicativas. Esse espaço ser ainda de interação com o ouvinte-internauta. Nas redes sociais, 

em especial no Facebook, os ouvintes têm garantido um lugar maior na programação, podendo 

interferir na mesma. É comum, em produções ao vivo, os locutores ou locutoras destacarem 

mensagens vindas das redes sociais ou de aplicativos de mensagens instataneas, aqui com 

destaque parar o WhatsApp. Além do mais, essas plataformas recebem informações das mais 

diversas possíveis que podem ser utilizadas durante a programação.  

No caso dos agregadores, o YouTube configura o topo na preferência dessas RadCom, 

seguida do SoundCloud. Por meio dessas plataformas, as emissoras comunitárias têm a 

possibilidade de compartilhar vídeos (YouTube) e áudios (SoundCloud) na íntegra, deixando 

os produtos offline à disposição para o ouvinte-internauta, e ainda realizar transmissões ao vivo 

com uma qualidade superior das redes sociais. No YouTube, por exemplo, não há limites para 

o ao vivo, como é o caso do Instagram que só permite 1h de live. Mas por mais que o YouTube 

não tenha um limite de transmissão, para conseguir realizar a live o canal precisa ter pelo menos 

mil seguidores. Com essas plataformas, as rádios comunitárias podem se utilizar para registro 

de sua memória, deixando disponíveis produtos que por si já contam sua história. 

Outro ponto de evolução é a oferta de aplicativos. Por mais que seja ainda tímida essa 

presença, já é possível destacar que o aplicativo é uma realidade nas emissoras maranhenses. O 

aplicativo dá a possibilidade de compartilhar a programação ao vivo, diretamente do celular, 

podendo incluir ainda toda a programação, fotos, vídeos e chats para bate-papo com a emissora. 

A plataforma também dá acesso às informações como endereço, site, redes sociais e a biografia. 

A aposta no aplicativo é viável, visto que somente nos primeiros seis meses de 202114 foram 

                                                           
13 Linha do tempo em tradução livre 
14 https://canaltech.com.br/apps/venda-global-de-aplicativos-ja-cresceu-24-em-2021-revela-estudo-188549/ 
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injetados mais de R$ 320 bilhões de reais nas lojas do Google e da Apple. Outro ponto favorável 

aos aplicativos é que pode ser feita a possibilidade de realizar o download de forma gratuita, 

deixando o ouvinte livre de qualquer despesa que possa impedir de baixar o aplicativo da 

emissora. 

Contudo, o que é importante delimitar neste primeiro momento é que a convergência, 

apesar de subdesenvolvida nas emissoras comunitárias do Maranhão, ainda assim pode ofertar 

um espaço para a audiência, que independentemente de onde esteja, acompanha as informações 

que são relevantes, ou seja, próximas, da palma da sua mão, com o uso do celular (MORAES, 

2020). A questão do afeto é um ponto crucial quando se trata do ouvinte da rádio (PERUZZO, 

2010) e em ambiente de convergência esse afeto é ainda mais expressivo. Ao destacarmos esse 

afeto com a RadCom, desvelamos sentimentos de pertencimento, já que são feitas do povo e 

para o povo. Ou seja, essas RadCom são acompanhadas independentemente da localização 

geográfica do ouvinte, por meio de aplicativos, redes sociais e sites. 

Uma rápida análise do exposto aponta que as/os maranhenses podem estar recebendo 

informações na palma da mão. Apesar de grande parte da região ser deserto de notícias, segundo 

o Atlas da Notícias, a influência das rádios comunitárias é evidente no Estado como revela a 

Abraço/MA. Portanto, essas emissoras podem estar utilizando de canais digitais e redes sociais 

para produzir e emitir informações jornalísticas que chegam ao cidadão por meio de telefones 

celulares. Analisar como as rádios comunitárias se utilizam de aportes tecnológicos em 

produtos jornalísticos se torna então imprescindível.  

   

5.3 As comunitárias maranhense em ambiente de convergência tecnológica e midiática 

 

Durante todo este trabalho, buscamos destacar como a convergência pode significar 

uma possibilidade para as rádios comunitárias maranhenses em seu produto radiojornalístico 

local e hiperlocal. As tecnologias emergentes da informação e comunicação tem interferido de 

forma significativa nessas RadCom, ampliando sua penetração nos lares maranhenses, que a 

cada dia se tornam mais tecnológicos. A presença desses produtos digitais pauta uma nova 

forma de consumo de informação. No caso da mídia comunitária, seus produtos locais e 

hiperlocais ganham destaque, podendo se transformar em uma referência de comunicação do 

local, balizando o discurso com a mídia hegemônica. Esse processo convergente pode 
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apresentar-se ainda como um forte aliado da democratização da comunicação, mesmo com a 

baliza desigual dos algoritmos, que são feitos por quem domina os meios de comunicação. 

Por conta da pandemia da Covid-19, não foi possível realizar a observação não 

participante nas demais rádios maranhenses em ambiente convergente. Assim, abordaremos 

aqui aspectos convergentes presentes em outras rádios comunitárias maranhenses, que possuem 

alguma presença no âmbito tecnológico. O destaque deste ponto da pesquisa é observar seus 

produtos radiojornalísticos locais e hiperlocais presentes em sites e redes sociais dessas 

emissoras. Destacamos seus aportes tecnológicos e como o utilizam em seus produtos 

radiojornalísticos ou com informações locais e hiperlocais presentes em ambiente de 

convergência tecnológica e midiática. O objetivo é ampliar o olhar sobre as RadCom no 

ambiente digital e descrever como as mesmas utilizam destes recursos tecnológicos. Ao fim, 

faremos apontamentos desses produtos, a fim de comentar como os recursos da convergência 

são subutilizados por todas as emissoras. 

Ao todo, 20 RadCom maranhenses possuem algum produto radiojornalístico ou com 

informações local e hiperlocal (Figura 2). Como a análise da Bacanga FM será feita 

posteriormente, neste tópico exploraremos os produtos das demais 19 mídias comunitárias. 

 

5.3.1 Rádio Progresso FM 87,9 – Arari 

 

A rádio possui site e Instagram. O site está fora do ar. A RadCom começou as atividades 

na plataforma Instagram no dia 28 de maio de 2020. Desde a sua primeira publicação, a 

emissora só fez compartilhamentos de promoções e chamadas para sua programação. Sobre as 

informações locais e hiperlocais, no dia 16 de maio de 2021 a emissora gravou um vídeo de 25 

minutos mostrando como o lockdown afetou a cidade. Um locutor não identificado andou pelas 

principais ruas da cidade de moto. Durante todo o vídeo, ele fez comentários sobre a doença, 

como se proteger e reforçou os cuidados contra o Coronavírus. O locutor também usou do 

momento para solicitar que os moradores enviassem fotos e vídeos de suas ruas para 

compartilhar na página. 
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5.3.2 Rádio Arca FM – Açailândia 

 

A Rádio Arca FM possui site e a rede social Facebook. No site, a emissora possui a 

editoria “notícias”, onde tem uma sub-aba chamada “Açailândia”. As matérias focadas na 

cidade datam do início de 17 de outubro de 2020 e migram entre pautas retiradas de sites 

noticiosos, assessoria de comunicação da prefeitura e informações policiais não assinadas. A 

última matéria foi publicada dia 13 de junho de 2021 e foi retirada do site O Imparcial. 

O Facebook da emissora fez sua primeira publicação dia 25 de outubro de 2019. Desde 

a sua criação, a página compartilha notícias policialescas da cidade, com enfoque em acidentes 

de trânsito e brigas no local. Fora essas pautas, a emissora posta fotos do dia a dia da rádio e a 

presença dos entrevistados. A emissora compartilha na rede social todo o material publicado no 

site, gerando engajamento para as plataformas. 

Um ponto forte da emissora na rede social aconteceu no dia 15 de novembro de 2020, 

na apuração dos votos na eleição municipal, quando a Arca FM fez uma live de 6 horas e 24 

minutos realizando a contagem voto a voto com comentários dos locutores. Eles leram 

comentários dos moradores na rede social e na ferramenta WhatsApp, em um bate papo direto 

com os moradores de Açailândia. A maioria das vezes que a rádio faz live é para falar com 

políticos locais.  

 

5.3.3 Rádio Babaçu 87.9 FM – Cidelândia 

 

A Rádio Babaçu FM possui site, as redes sociais Facebook, Instagram e Twitter; os 

agregadores Soundcloud, Flickr e MySpace. Apesar dessa quantidade de espaço nas 

plataformas digitais, todas elas estão desatualizadas. A última atualização aconteceu no site da 

emissora, no dia 16 de junho de 2021, quando ela compartilhou um material político da Agência 

EBONEWS, que não possui nenhuma rede social disponível.  

O site da emissora tem um visual bastante poluído e confuso. Contudo, possui a editoria 

“Notícias”, onde compartilhava informações locais. A primeira pauta publicada data 17 de maio 
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de 2016 e a última em 16 de junho de 2021. A maioria das matérias jornalísticas é assinada pelo 

locutor Elivan Braz, que apresenta de segunda a sábado, de 9h ao meio-dia, o Show do Braz, 

que se autodefine no site da RadCom como um programa de “músicas, notícias, informação e 

diversão, que analisa os fatos locais, nacionais e internacionais com opinião séria e 

responsável”. O site possui QRCode que direciona o ouvinte-internauta para o radios.com.br., 

contudo, a rádio pode ser ouvida ao vivo no próprio site da emissora. 

No Facebook, a primeira publicação data do dia 30 de agosto de 2015 e a última dia 21 

de novembro de 2018. Durante o tempo ativo, a Babaçu FM compartilhou links das 

transmissões da programação ao vivo e fotos de acontecimentos locais e hiperlocais com 

legendas. Geralmente, as fotos compartilhadas são de momentos importantes para a cidade, 

como aniversário, e ações sociais. Os pedidos de ajuda na procura por parentes perdidos foram 

marcantes na plataforma. 

O Instagram da Babaçu FM entrou na ativa dia 31 de agosto de 2013 e teve sua última 

publicação inserida na plataforma dia 29 de abril de 2020. Durante esse tempo, a RadCom 

compartilhou acontecimentos da cidade com legendas explicativas. As entrevistas que 

aconteciam no estúdio eram compartilhadas no formato de carrossel de fotos, sempre com 

chamadas para escutar no dial. A maioria das publicações é de ações da prefeitura de 

Cidelândia. 

Das demais plataformas digitais, apenas o SoundCloud tem compartilhado a gravação 

do debate para prefeito de Cidelândia nas eleições de 2012. 

 

5.3.4 Rádio Cidade Livre FM 87.9 - Coelho Neto 

 

A Rádio Cidade Livre possui site e as redes sociais Facebook e Instagram. O site da 

emissora não possui editoria de notícia, porém dá para acompanhar a programação ao vivo. O 

site é limpo, sem firula e bastante pedagógico, proporcionando uma experiência aprazível ao 

ouvinte-internauta. 

O Facebook da emissora tem apenas duas publicações. A primeira, a logo da rádio que 

foi publicada dia 2 de abril de 2020 e a segunda sobre a importância do Outubro Rosa, dia 18 

de outubro de 2021. 
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O Instagram da RadCom iniciou suas atividades dia 31 de janeiro de 2018 e sua última 

publicação aconteceu dia 1 de outubro de 2021, em alusão ao Outubro Rosa. 

 

5.3.5 Rádio Comunidade Viva 106.3 FM - Dom Pedro 

 

A Rádio Comunidade Viva FM possui site, as redes sociais Facebook, Instagram e 

Twitter e o agregador YouTube. Mesmo com essa presença, a RadCom não possui nenhum 

produto radiojornalístico em suas redes sociais. 

O site, apesar de ter aba “notícias”, publicou 40 matérias de diversas editorias, mas de 

outras cidades e estados. Todas as matérias datam 23 de outubro de 2021 e são retiradas de sites 

noticiosos, como o portal G1. 

O Facebook foi criado em 24 de junho de 2020 e teve atualização em apenas três 

momentos: no lançamento com o banner da rádio, no dia 14 de setembro de 2021 com a 

mudança da capa e no mesmo dia atualizou o perfil com a foto da logo da rádio. 

O YouTube tem 15 vídeos publicados, todos de situações locais, divididos em dois 

momentos: o primeiro foi um forte alagamento e o outro foi uma vistoria de vereadores ao 

hospital municipal. Da chuva, foram 11 vídeos e da visita dos vereadores foram publicados 

quatro. Os vídeos curtos são narrados por um locutor não identificado. 

O Instagram não possui publicações e o Twitter tem apenas uma publicação datada do 

dia 31 de janeiro de 2020. 

 

5.3.6 Rádio Verdes Montes 106.3 FM – Esperantinópolis 

 

A Rádio Verdes Montes FM possui apenas um site. Nele, consta a editoria “Notícias” 

onde a emissora compartilha informações regionais, locais e hiperlocais. A primeira matéria foi 

publicada dia 09 de abril de 2017 e a última dia 22 de outubro de 2021. As notícias regionais 

são retiradas de portais de notícias e as locais e hiperlocais, a maioria de blogs. Há ainda 

matérias sem assinatura de acontecimentos locais e hiperlocais. 
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Apesar de o site ter direcionamento para as redes sociais Facebook e Twitter, os links 

não levam o ouvinte-internauta às redes. A emissora não está disponível ao vivo no site. 

 

5.3.7 Rádio Liberdade 106.3 FM – Estreito 

 

A Rádio Liberdade FM possui site e a rede social Facebook. No site, apesar de ter a aba 

“Notícias” não há nenhuma publicação feita. Todavia, a emissora pode ser escutada ao vivo 

pelo site. O site possui ainda links para encaminhar o ouvinte-internauta para baixar o 

aplicativo. Um mural de recados é deixado no site para que os internautas deixem seus recados. 

O Facebook da Liberdade FM começou suas atividades em 20 de julho de 2017. Desde 

o início, a RadCom faz o compartilhamento de fotos do estúdio, com a presença de 

entrevistados. Contudo, a emissora não realiza nenhuma ação da própria plataforma. Os 

programas são compartilhados pelos locutores e a página faz apenas o compartilhamento. Os 

vários momentos em que a rádio fez o uso do ao vivo foram para realizar os anúncios dos 

patrocinadores da rádio. 

 

5.3.8 Rádio Cidade FM 87.9 - Fortaleza dos Nogueiras 

 

A Rádio Cidade FM possui site e a rede social Facebook. O site tem dois endereços. 

Nos dois não há a editoria “Notícias” e apenas em um o ouvinte-internauta tem oportunidade 

de ouvir ao vivo a emissora. 

A Cidade FM também possui duas contas no Facebook. Uma foi criada em 20 de julho 

de 2017 e tem publicações até 25 de março de 2020. Durante esse tempo, a página compartilhou 

momentos da rádio e entrevistas ao vivo, como foi o caso da entrevista com uma conselheira 

tutelar no dia 24 de abril de 2018.  

A outra página que tem o nome da emissora data o início das atividades em 31 de março 

de 2018 e a última publicação foi feita em 26 de agosto de 2019. Essa fanpage realizou 
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compartilhamentos de outras páginas que pautam informações locais e hiperlocais. Contudo, 

não fez publicação própria. 

 

5.3.9 Rádio Diamantina FM 87.9 - Governador Edison Lobão 

 

A Rádio Diamantina FM possui site, as redes sociais Facebook e Instagram e o 

agregador YouTube. Apesar da forte presença nas plataformas digitais, a emissora fez o último 

compartilhamento apenas no site, no dia 23 de outubro de 2021 com uma notícia internacional. 

O site da emissora tem a aba de “Notícias” onde faz publicações desde 14 de fevereiro 

de 2020. Contudo, as publicações são de matérias internacionais e nacionais. Nenhuma 

publicação regional, local ou hiperlocal foi feita durante todo esse tempo. Dá de acompanhar 

ao vivo a rádio pelo site e o ouvinte-internauta ainda pode acessar o único episódio do podcast 

“Profetizando Vidas” apresentado por João Pedro Neto. O PodCast foi publicado dia 17 de abril 

de 2021. 

O Facebook da emissora começou suas atividades em 04 de junho de 2016. Desde esse 

tempo, a emissora compartilha ações locais e hiperlocais por meio de fotos com legendas. A 

partir de fevereiro de 2020 que a emissora começa a utilizar de forma profissional a ferramenta, 

com vídeos editados com tarjas, transmissões e cortes, típicos de TV. A emissora também 

transmite a TV Diamantina, que tem produtos jornalísticos imbricados com a rádio, talvez aí 

tenha nascido a influência da produção. A última publicação na plataforma data dia 8 de outubro 

de 2021, com a promoção de um parceiro. Antes dessa publicação, a última inserida data dia 

15 de novembro de 2020, com a apuração de votos da eleição municipal. 

O Instagram segue basicamente o mesmo roteiro do Facebook. A plataforma iniciou dia 

22 de fevereiro de 2019 e teve sua última publicação dia 14 de fevereiro de 2021. O último 

produto jornalístico local foi publicado dia 19 de agosto de 2020, em formato de vídeo, para 

falar sobre uma homenagem da secretaria de cultura do município a uma professora local. 

Já o YouTube da rádio tem 108 vídeos publicados com informações locais e hiperlocais. 

Todas as produções são feitas no formato da TV, sem nenhuma preocupação com o dial. Esse 

material é compartilhado com a rádio durante o programa Microfone Aberto, de locução de 

Nardele Oliveira e Felix Ribeiro. O material não passa por edição para o dial, deixando o 
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ouvinte sem a percepção real do que acontece. O ouvinte-internauta, por ter a possibilidade do 

vídeo, pode acompanhar o que está sendo desenvolvido na pauta sem maiores complicações. 

 

5.3.10 Rádio Açaí FM – Imperatriz 

 

A Rádio Açaí FM possui site próprio, as redes sociais Facebook e Instagram e o 

agregador YouTube. Todas as plataformas são atualizadas diariamente. Os ouvintes-internautas 

podem acompanhar a rádio pelo rádios.com.br 

O site da emissora tem a editoria “Notícias”, onde compartilha informações locais. 

Contudo, as informações são retiradas de portais de notícias, assessorias de comunicação, 

agências de notícias e a maioria delas não são creditadas. A primeira pauta foi compartilhada 

dia 8 de abril de 2021. O designer da página segue as cores da rádio, com tonalidade arroxeada, 

mas sua configuração na página de notícias não é adaptada. O texto segue a cor roxa, deixando 

o internauta impossibilitado de ler o enunciado. Ao final, todo texto possui hashtags. 

As redes sociais e o agregador YouTube da emissora são seus pontos fortes. 

Diariamente, a RadCom realiza lives pelo YouTube e compartilha na fanpage do Facebook do 

programa Açaí Comunidade, veiculado de segunda a sexta feira, das 10h às 11h30, apresentado 

pelo locutor Ernando Timóteo. Os ouvintes do dial têm acesso à mesma programação que é 

realizada nas plataformas digitais. Durante o programa, o locutor compartilha informações 

locais e hiperlocais por meio de entrevistas e comentários. 

A emissora tem fanpage e página no Facebook. A fanpage foi criada dia 1 de fevereiro 

de 2021 e a página em janeiro de 2018. As duas plataformas recebem as transmissões ao vivo 

do YouTube apenas do programa Açaí Comunidade, os outros programas são veiculados apenas 

no dial. As páginas compartilham informações locais de outros remetentes, em especial a 

prefeitura. A emissora utiliza outros recursos da plataforma, como o story, para compartilhar 

sua programação. 

O YouTube da Açaí FM fez seu primeiro compartilhamento dia 15 de abril de 2020. 

Até o dia 25 de outubro de 2021, a emissora já havia compartilhado 594 transmissões, todas 

resultadas de ao vivo. Apenas dois programas fazem parte da plataforma: o Açai Comunidade 

e o Terreiro da Fazenda, que não faz parte da programação do dial. 



124 
 

O Instagram da emissora fez sua primeira publicação dia 3 de março de 2020 e segue o 

modelo das outras redes sociais, com foco no programa Açaí Comunidade. O restante da 

timeline é composta por cards de datas comemorativas e algumas chamadas para outros 

programas da grade oficial. Entre os enunciados da plataforma, o uso de vídeos curtos com 

entrevistas e chamadas para programas também é feito. 

 

5.3.11 Rádio Cultural 87.9 FM - Lago da Pedra 

 

A Rádio Cultural FM possui site, a rede social Facebook e os agregadores SoundCloud 

e YouTube. As plataformas foram atualizadas até setembro de 2021, com exceção do 

SoundCloud, que foi atualizado há dois anos. 

No site, a emissora tem a editoria "Notícias", onde compartilha informações regionais, 

locais e hiperlocais. A primeira notícia foi publicada dia 08 de agosto de 2019 e a última dia 29 

de julho de 2021. As pautas em sua maioria são hiperlocais e não são assinadas pela emissora. 

As editorias variam, com destaque para pauta policial, mas sempre focam na cidade de Lago da 

Pedra. Durante a pandemia, a emissora compartilhou boletins informativos sobre os dados da 

doença na cidade. O site é limpo, bem diagramado e com espaços divididos, sem muito 

embaraço para o internauta. Um chat é disponibilizado na plataforma, onde os ouvintes-

internautas fazem pedido de música e mandam “alô”. A emissora não respondeu nenhum 

comentário até a conclusão deste estudo. A RadCom pode ser acompanhada ao vivo pela 

plataforma. 

O Facebook da Rádio Cultural foi criado em 7 de junho de 2016. Na plataforma, a 

emissora compartilha várias informações locais e hiperlocais em sua timeline. A emissora fez 

um produto voltado para o Facebook, o “Informe Cultural - A voz da Comunidade”, onde 

compartilham informações de Lago da Pedra, por meio de fotos e legendas. A mídia ainda faz 

lives do programa “Para pra pensar”, veiculado de segunda a sexta, de 9h às 10h, com 

apresentação de Franca Vasconcelos. No site, o programa é definido como um lugar de 

“Informações, curiosidades, conhecimento e muita música boa”. 

A RadCom conta com o programa radiojornalístico “Jornal da Manhã”, veiculado de 

segunda a sexta, de 7h às 9h, com apresentação de Humberto Fernandes”. Apesar de ter esse 
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programa radiojornalístico passando no dial, no digital ele não aparece. Não foi feita nenhuma 

transmissão ao vivo pelas redes sociais. Os agregadores não têm cópias disponíveis do 

programa. 

O YouTube da Cultural FM tem nove publicações. Destes, oito são vídeos curtos sobre 

calamidades que ocorreram no município ou entrevistas. A emissora ainda realizou um ao vivo 

do programa “Para pra pensar”, no dia 22 de setembro de 2021. Durante este ao vivo, os 

internautas participaram por meio do chat que continua disponível na plataforma. A emissora 

não respondeu nenhum dos comentários. 

O agregador SoundCloud tem seis publicações compartilhadas desde sua criação, há 

dois anos. Três dessas publicações são do quadro de opinião “Panomara”, apresentado por 

Chico de Paula. Uma outra publicação trata de uma forte chuva que acometeu a cidade, e as 

outras duas são spots da rádio. 

 

5.3.12 Rádio Comunidade FM – Pedreiras 

 

A Rádio Comunidade FM possui apenas a rede social Facebook. Na plataforma, a 

emissora comunitária faz o compartilhamento de sua programação de forma aleatória. A RadCom 

tem a plataforma desde abril de 2012. Durante todo esse tempo, a Comunidade FM vem 

compartilhando outros assuntos relevantes para o município, em especial o bairro onde a antena 

é instalada. A última publicação data de julho de 2021, com o programa Hora da Notícia. O 

diferencial das transmissões está na câmera que é acoplada ao estúdio. Todas as transmissões 

possuem o mesmo enquadramento, dando uma visão do locutor ou locutora e dos convidados. A 

população compareceu às lives com informações e pedidos musicais. 

Na fanpage da emissora, contém o endereço de um site, mas o link está como cancelado. 

A RadCom não está disponível em agregadores online. 
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5.3.13 Rádio Porto FM 106,3 – Porto Franco 

 

A Rádio Porto FM possui um site onde o ouvinte-internauta pode acompanhar a 

programação ao vivo. Apesar de o site ter a editoria “Notícias”, as informações compartilhadas 

são de cunho nacional. Desde sua primeira publicação, no dia 01 de julho de 2021, a emissora 

não compartilhou nenhuma informação local ou hiperlocal. Outra aba “PodCast” está apenas 

disponível, mas sem nenhum produto. 

 

5.3.14 Rádio Primavera FM 87 – Riachão 

 

A Rádio Primavera FM tem site e as redes sociais Facebook e Instagram. O site da rádio 

tem a aba “Notícias”, mas não é destacada como editoria no topo do site. As quatro únicas 

informações compartilhadas desde novembro de 2020 são pautas nacionais com cantores e 

cantoras. A RadCom pode ser acompanhada ao vivo pelo player disponível na plataforma 

digital. 

A rede social Instagram não possui publicação. Já o Facebook tem a primeira publicação 

datada em 30 de janeiro de 2014. Até o primeiro semestre de 2016, a emissora utilizava de 

forma rotineira a plataforma para compartilhar informações locais e hiperlocais, com fotos e 

legendas relatando os ocorridos. O internauta comparecia e comentava as publicações. 

 

5.3.15 Rádio Tropical FM 89.3 - Santa Luzia do Paruá 

 

A Rádio Tropical FM tem site, blog e a rede social Facebook. O site da rádio possui a 

editoria “Notícias” com sub-abas: Aconteceu, Esportes, Política, Ciência e Tecnologias, Música 

e Mundo. Apenas a sub-aba “Política” tem uma notícia datada de 30 de dezembro de 2020, 

onde divulga um link direcionando a um blog. Apesar de o site ter o player para escutar ao vivo 

a emissora, ele não funciona. 
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O blog da RadCom fez sua primeira publicação em 5 de janeiro de 2016. Até 25 de 

setembro de 2017, a emissora compartilhava informações regionais e locais, em especial às 

informações policiais. As matérias em sua maioria são acompanhadas de fotos, mas sem 

legendas creditando as imagens. 

O Facebook da Tropical FM fez sua primeira publicação dia 7 de março de 2014. Até 

27 de outubro de 2016, a plataforma compartilhava as informações regionais e locais publicadas 

no blog da emissora. A partir de 2017, a RadCom começou a compartilhar vídeos de suas 

programações. Em 2017, a emissora comunitária começou a fazer live direto da plataforma, 

com a entrevista do ex-prefeito da cidade, Plácido Holanda. Outro exemplo de transmissão ao 

vivo foi a do programa “Jornal Cidade Alerta”, veiculado no dia 27 de setembro de 2021. No 

dial, o programa é veiculado de segunda a sexta, de 11h ao meio-dia, com locução de Willame 

Policarpo. O programa veicula informações regionais e locais, geralmente retiradas de sites de 

notícias, assessoria e blogs locais, e comenta ao vivo. O programa do digital não sofre alteração 

do dial. 

 

5.3.16 Rádio Verdes Mares FM 106.3 – São José de Ribamar 

 

A Rádio Verdes Mares FM possui site e as redes sociais Instagram e Facebook. No site, 

a emissora comunitária tem a editoria “Notícias”, onde compartilha informações internacionais. 

O início das publicações data novembro de 2012 e a última foi publicada dia 10 de janeiro de 

2013. A RadCom pode ser acompanhada ao vivo por meio do player disponível na plataforma. 

A rede social Facebook existe desde agosto de 2013. Até novembro de 2015, a Verdes 

Mares compartilhou informações locais por meio de fotos e legendas. A maioria das 

informações exalta a prefeitura de São José de Ribamar. Uma outra fanpage leva o nome da 

emissora comunitária. Essa fanpage foi criada em novembro de 2016 e desde então serve só 

para marcação de perfis terceiros. Nenhuma publicação foi feita desde a sua criação. 

O Instagram da Verdes Mares publicou a primeira vez em abril de 2021 e desde então 

vem compartilhando eventos que acontecem na cidade, salvo o dia 1 de maio que a emissora 

compartilhou uma foto seguida de legenda sobre a visita do secretário de saúde do estado, Carlo 

Lula, que tratou sobre o Coronavírus no Estado e na cidade.  
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Outro produto compartilhado na plataforma é o vídeo, contudo só há apresentações dos 

programas da emissora. 

 

5.3.17 Rádio Sertão Web - São João dos Patos 

 

A Rádio Sertão Web possui site, as redes sociais Instagram e Facebook e o agregador 

YouTube. No site, que está atualizado, a emissora possui a editoria "Notícias", onde 

compartilha informações regionais, locais e hiperlocais, desde dezembro de 2015. As pautas 

são curtas e não são assinadas, nem as regionais que geralmente são retiradas de portais de 

notícias. A RadCom pode ser acompanhada ao vivo pelo player disponível na plataforma e por 

lá tem um chat onde o ouvinte-internauta pode se expressar. Apesar de ter dezenas de 

comentários na plataforma, a emissora não respondeu nenhum. 

A rede social Facebook da Rádio Sertão foi criada em maio de 2012. Até 2019, a 

emissora compartilhava informações locais e hiperlocais por meio de vídeos curtos, fotos e 

legendas, e a partir do primeiro semestre de 2019 começou a realizar live da sua programação, 

em especial do programa Rádio Revista, veiculado no dial de segunda a sexta, de 7h às 8h, com 

locução de Henrique Sampaio. O programa no digital é feito pela plataforma Stream Yard e não 

sofre alteração do dial. 

O Instagram da RadCom fez seu primeiro compartilhamento em maio de 2019. Desde 

então, a emissora vem compartilhando informações nacionais, regionais, locais e hiperlocais 

por meio de carrossel de fotos com legenda explicativa, vídeos e reprodução de lives. A 

plataforma segue o mesmo perfil das outras redes, com espelhamento de conteúdo radiofônico 

do dial sem nenhuma alteração para o digital. As publicações informativas ainda se mesclam 

com diversas outras, como a promoção de eventos e de parceiros da rádio, por meio de vídeos 

e fotos. A RadCom ainda utiliza da ferramenta story para compartilhar seus conteúdos 

publicados no feed. Por conta da pandemia, a emissora compartilhou os boletins informativos 

da secretaria de saúde do município. 

O YouTube da emissora comunitária compartilhou seu primeiro vídeo em 11 de 

fevereiro de 2019. Ao todo, a plataforma conta com 650 publicações, todas de cunho regional, 

local e hiperlocal. São entrevistas dos programas da emissora, em especial do programa “Rádio 
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Revista”. A RadCom realiza ao vivo da plataforma e o internauta comenta nas lives, mas sem 

resposta da emissora. 

 

5.3.18 Rádio Planície 89.5 FM - São Vicente Ferrer 

 

A Rádio Planície FM tem site e a rede social Facebook. O site está fora do ar. A rádio 

só pode ser ouvida ao vivo por meio do site radios.com.br. 

A rede social Facebook foi criada em junho de 2012. Até setembro de 2021, a emissora 

fazia o compartilhamento de informações locais e hiperlocais, por meio de fotos com legendas 

explicativas. A partir dessa data, a RadCom começa a realizar de forma esporádica lives pela 

plataforma e deixá-las disponíveis na timeline. As transmissões ao vivo são de programas da 

rádio. 

 

5.3.19 Rádio Dunas Mar FM – Tutóia 

 

A Rádio Dunas Mar FM tem site, blog e agregador YouTube. O site possui a editoria 

“Notícias”, porém nenhuma informação foi publicada. Contudo, a emissora pode ser 

acompanhada ao vivo por meio do player disponível na plataforma digital. 

O blog da emissora existe desde 2016. Na plataforma, a RadCom compartilha 

informações locais e hiperlocais, com foco nas pautas policiais. Os textos curtos não são 

assinados. O último texto data de fevereiro de 2019.  

O agregador YouTube possui apenas quatro vídeos curtos compartilhados. Foram dois 

testes do ao vivo pela plataforma e uma matéria sobre a greve dos profissionais da educação 

que ocorreu em 11 de novembro de 2016, contra a PEC do governo federal que congelou os 

investimentos públicos com o teto de gastos. 
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5.4 O caso da Rádio Bacanga FM, de São Luís 

 

Neste tópico, abordaremos a história da Rádio Bacanga FM, sua luta por território e 

como essa RadCom se tornou referência no jornalismo comunitário não só da capital, como de 

todo Estado. Detalharemos ainda como a Bacanga FM surfa na onda da convergência e como 

ela compartilha seus produtos radiojornalísticos locais e hiperlocais, focando nas categorias de 

análises de Canavilhas. Ao fim, será feita uma análise crítica desses produtos e como a RadCom 

estão se utilizando das possibilidades tecnológicas em seus produtos radiofônicos. A ideia é 

ampliar o debate sobre a convergência na radiodifusão comunitária maranhense, com foco em 

seus produtos radiojornalísticos, realizando ainda uma posição crítica dessa participação em 

plataformas digitais.  

 

5.4.1 Bacanga FM, a “primeira comunitária de São Luís” 

 

A Rádio Comunitária Bacanga FM é uma emissora comunitária instalada no bairro Anjo 

da Guarda, em São Luís, no Maranhão. A Bacanga foi a primeira rádio comunitária a ser 

regularizada em São Luís e umas das primeiras do Maranhão. A emissora opera de segunda a 

segunda, nas ondas da 106,3 MHz, com início da programação às 5h e término às 22h. A 

programação é veiculada no site e parte dela nas redes sociais. A RadCom se destaca ainda por 

ser uma das pioneiras no movimento pela democratização da comunicação junto à Abraço/MA. 

O bairro Anjo da Guarda faz parte da área Itaqui-Bacanga, que reúne 60 comunidades 

da capital maranhense, resultado de uma grande ocupação a partir dos anos 1960. A área fica 

localizada às margens e nas vias transversais da Avenida dos Portugueses, trecho urbano da 

rodovia federal BR-135, que liga a Capela de São Pedro, no bairro Madre Deus (Centro 

Histórico), ao Porto do Itaqui. O eixo Itaqui-Bacanga é marcado por lutas pelo direito ao 

território e pela imensa desigualdade social, destacada pela situação anacrônica de uma 

população empobrecida ao lado de um dos maiores portos da América Latina. As comunidades 

ainda dividem espaço com a mineradora Vale, com o Distrito Industrial e com a Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA). 
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Assim, a ocupação territorial da área Itaqui-Bacanga diz respeito ao processo de 

afirmação e negação da cidade. Tomando como base a realidade socioeconômica 

constitutiva da modernização conservadora do Maranhão, enveredamos na 

comunicação comunitária para situar a Rádio Popular e a Bacanga FM na complexa 

relação de forças que entranha o poder, a comunicação e política no Maranhão, estado 

marcado pela concentração dos meios de comunicação, um dos tentáculos da estrutura 

oligárquica. (ARAÚJO; SOUSA, 2021, p. 3) 

 

Mas antes de surfar nas ondas da Frequência Modulada, a Bacanga se chamava Rádio 

Popular e era transmitida, via alto-falante, da torre da Igreja de Nossa Senhora da Penha, 

localização privilegiada do bairro Anjo da Guarda. À época, por volta de 1980, a RadCom era 

um meio indispensável na comunicação entre os moradores do bairro Anjo da Guarda, “embora 

houvesse jornais artesanais, panfletos e impressos já circulando no bairro com a finalidade de 

informar e mobilizar a população” (ARAÚJO; SOUSA, 2021, p. 50). A iniciativa comunitária 

ia ao ar inicialmente todos os domingos pela manhã, mas logo após ganhar a confiança da 

comunidade passou a ter edições extraordinárias em dias da semana, a depender da demanda 

dos moradores. Sua programação tinha avisos, notícias, música e assuntos religiosos. Todo o 

conteúdo era produzido pelos moradores da comunidade e locutado por uma equipe de cinco 

pessoas (ARAÚJO; SOUSA, 2021, p. 49).  

 

A Rádio Popular não era apenas um meio de comunicação utilizado de forma 

instrumental para informar e evangelizar os moradores. A emissora posicionava-se no 

campo da luta política emancipatória, na dimensão estratégica da mobilização, 

articulada aos movimentos sociais, compondo a teia de poder das classes subalternas 

que se organizavam para reivindicar direitos e mudar a realidade do bairro. Nesse 

entendimento, a comunicação assumia o papel educativo e de construção política, 

como uma prática cultural da oralidade pulsante na linguagem do povo e afirmação 

da organização popular na dinâmica das relações de classe. (ARAÚJO; SOUSA, 
2021, p. 63) 

 

Esse momento foi em consonante às transformações urbanas da Ilha e da migração das 

pessoas que vinham de antigas palafitas do bairro Goiabal, que foram obrigadas a sair do seu 

território após um incêndio que ainda não teve suas causas totalmente reveladas, mas que giram 

em torno da criação do Anel Viário da capital. Ao todo, a Comissão Estadual de Transferência 

de População relatou que 78 casas ficaram completamente destruídas, deixando cerca de 100 

famílias desabrigadas. 
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[...] esse núcleo urbano do Anjo da Guarda, ele é formado por pessoas que vieram 

basicamente do Goiabal [...] teve um incêndio no Goiabal. Pelo que falam foi um 

incêndio criminoso para desocupar a região do Anel Viário. Até hoje não se explicou 

esse incêndio, botaram culpa até no morador que veio embora para o Anjo da Guarda 

[...] (MÁXIMO, 2016, p. 11) 

 

A emissora teve seu embrião forjado em meio a lutas por acesso a direitos básicos como 

moradia, transporte, energia e água. Se concretizou por meio da urgência de uma comunicação 

local voltada às necessidades da comunidade. Como explica Peruzzo (1998, p. 161), a 

implementação de rádios populares no Brasil “esteve ligada a uma realidade de carência 

generalizada de bens necessários à vida”. Dessa forma, os moradores utilizavam “a voz” para 

vários momentos, seja para realizar os famosos encontrões15, anunciar que uma mulher grávida 

precisava de ajuda para ir ao hospital realizar o parto, ou ainda para anunciar a vacinação que 

poderia ocorrer na região (ARAÚJO; SOUSA, 2021). 

 

[...] foi com a dinâmica dos movimentos populares que o uso de alto-falantes se 

propagou. Eles funcionam, na verdade, como um sistema de amplificação, ou seja, de 

transmissão local de curto alcance, em que a mensagem transmitida é recebida por um 

receptor que decodifica os sinais levados pelo aparelho através de ondas curtas. 

Contudo, os alto-falantes acabam limitando o campo da recepção, já que apenas 

amplificam os sons. [...] O sistema de alto-falantes está entre um dos principais 

instrumentos da comunicação popular. Referimo-nos aqui especificamente aos alto-

falantes fixos, sejam cornetas ou mesmo caixas acústicas, que localizados em pontos 

estratégicos, têm se tornado cada vez mais presente no cotidiano da população na 

medida em que alcança determinada localidade. (COSTA; FRANÇA, 2016, p. 6) 

 

A Rádio Popular ficou no ar por 10 anos (1988 - 1998). Após a implementação da Lei 

9.612/98, os líderes se organizaram para regularizar a emissora comunitária com alguns 

objetivos específicos: ampliar o acesso da rádio e encerrar a comunicação obrigatória via alto-

falante que incomodava alguns moradores. Durante um ano, a rádio ficou no ar de forma 

irregular e qualquer oportunidade era alvo de intensa repressão. A emissora chegou a ser lacrada 

duas vezes nesse período. A mudança para a FM também concretiza os desejos sociais e reitera 

a luta popular pelo direito a ter voz (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 29). 

 

A expansão territorial e populacional do Anjo da Guarda foi um fator decisivo na 

mudança do sistema de alto-falante para a FM. A rádio popular tinha o alcance 

                                                           
15 Reuniões que aconteciam recorrentemente para debater situações do bairro. 
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limitado porque sua propagação dependia do vento. Já a FM transmitia por meio de 

ondas eletromagnéticas, embora a legislação (Nº 9.612/98) limitasse a potência a 25 

watts e antena de 30 metros. Mesmo com a mudança do ponto de vista tecnológico, 

preservava-se o princípio da comunicação participativa, feita pela comunidade, a 

partir das demandas do bairro. (ARAÚJO; SOUSA, 2021, p. 50) 

 

Ainda no ano de 1999, a rádio precisou mudar de endereço para conseguir realizar suas 

transmissões longe do aparelho coercitivo do Estado. Como Costa (2016, p. 115-116) explica: 

“numa das tentativas de fechamento, quando funcionava na Igreja, a comunidade se reuniu nas 

imediações da rádio impedindo a Anatel de fechá-la”. Na irregularidade, a emissora se 

sustentava por meio da ajuda comunitária que se juntava para realizar ações com objetivo de 

angariar fundos para pagamento de despesas como conta de luz, compra de equipamentos e a 

manutenção dos mesmos (ARAÚJO; SOUSA, 2021, p. 75). Apesar de não ter recursos, a Rádio 

Popular conseguiu dar passos importantes na comunicação comunitária: 

 

A gente avançou e fizemos muita coisa de uma simples rádio comunitária sem recurso. 

A primeira transmissão que a gente fez ao vivo da praça para o estúdio era feito de 

cabo [...] depois chegamos ao link digital que já é outra etapa. Mas a gente era ousado, 

fazia coisas acima da possibilidade que a gente tinha. (BRANDÃO, 2017) 

 

No mesmo ano, a Rádio Popular se viu obrigada a parar temporariamente sua 

programação para organizar a documentação que seria enviada ao Ministério das Comunicações 

para disputar o aviso de habilitação16: "A criação da Associação Comunitária da Área Itaqui-

Bacanga, em 1999, foi um passo decisivo para alcançar a autorização do Governo Federal e 

recolocar a rádio no ar de acordo com a legislação” (ARAÚJO; SOUSA, 2021, p. 75). A partir 

de então os dirigentes da emissora começaram a organizar os trâmites burocráticos que 

passavam por várias etapas, desde a criação da associação até projetos de viabilidade técnicas, 

que fazem parte das exigências do Governo Federal para liberação de outorga. 

Durante o processo de criação e regularização da então Rádio Bacanga foi iniciada ainda 

a fundação da Associação de Rádios Comunitárias do Maranhão, a Abraço-MA, que servia de 

suporte aos comunicadores e comunicadoras na formalização das RadCom e na luta pela 

democratização da comunicação em todo o Estado. Era ainda, de acordo com Araújo e Sousa 

                                                           
16 O aviso de habilitação, expedido pelo Ministério das Comunicações, comunica a abertura de edital para que as 

entidades (fundações ou associações) interessadas em explorar o serviço de radiodifusão comunitária apresentem 

a documentação exigida. 
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(2021), o fortalecimento de partidos da esquerda como o Partido dos Trabalhadores (PT) e o 

Partido Comunista do Brasil (PCdoB) na região, que abraçaram pautas decorrentes das 

principais reclamações dos moradores. O processo de resistência e enfrentamento, bem como a 

atuação direta dos comunicadores no estúdio, moldava as lideranças comunitárias do Anjo da 

Guarda na dimensão do conceito de intelectual orgânico destacado por Gramsci (1984): 

 

Autoconsciência crítica significa, histórica e politicamente, criação de uma elite de 

intelectuais: uma massa humana não se “distingue” e não se torna independente “por 

si” sem organizar-se (em sentido lato); e não existe organização sem intelectuais, isto 

é, sem organizadores e dirigentes, sem que o aspecto teórico da ligação teoria prática 

se distinga concretamente em um estrato de pessoas “especializadas” na elaboração 

conceitual e filosófica. (GRAMSCI, 1984, p. 21) 

              

A exemplo da Rádio Bacanga, Goes (2017) destaca que uma mídia alternativa em 

sincronia com os movimentos sociais atua como instrumento de ação contra-hegemônica em 

busca de transformação política, econômica e social. Esse pensamento dialoga com a criação e 

consolidação da Bacanga FM, que passou de rádio ‘pirata’ para uma radiodifusão regularizada 

com apoio da sociedade, e ainda a criação da Abraço/MA. Como Araújo e Sousa (2021) 

detalham, foi por meio desse fortalecimento dos movimentos sociais com a RadCom que foi 

possível garantir o surgimento da rádio. 

 

O encontro entre comunicação e mobilização popular no Anjo da Guarda conectou as 

duas experiências radiofônicas - o alto-falante e a FM - ao conjunto das ações coletivas 

com o objetivo de conquistar melhorias para o bairro. As reivindicações por água 

encanada, saneamento, transporte público, infraestrutura, educação e saúde ganhavam 

mais visibilidade pública no alto-falante e na rádio comunitária, sendo, portanto, a 

comunicação radiofônica um campo de transversalidade das aspirações coletivas. 

Simultaneamente, a criação dos meios de comunicação próprios do bairro configurava 

uma reivindicação universal e uma prática cultural. (ARAÚJO; SOUSA, 2021, p. 77) 

 

Após o primeiro momento de organização e finalização das pendências, uma tragédia 

aconteceu: a torre da Bacanga caiu, deixando um rastro de acontecimentos no ar, que durou 

dois meses, e desencadeou uma reconfiguração na emissora: “esse intervalo despertou na 

equipe a ideia de reformulação na rádio, uma mudança na programação, no estilo e na dinâmica 

interna, resultando na criação de uma nova identidade que pudesse revitalizar a imagem da 

emissora” (ARAÚJO; SOUSA, 2021, p. 86). A emissora também mudou de localização, 
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passando da Igreja de Nossa Senhora da Penha para a Avenida Moçambique, onde permanece 

até hoje. 

Criada, consolidada e atuante, a Bacanga FM celebra seus mais de 30 anos de 

comunicação comunitária surfando nas ondas do hertz e agora nos bits. No próximo tópico, 

explicaremos como a primeira RadCom regularizada da Ilha de Upaon-Açu17 tem garantido sua 

atuação na sociedade e ampliado sua participação popular por meio de tecnologias emergentes 

de informação e comunicação. 

 

5.4.2 Convergência tecnológica e midiática na Rádio Bacanga FM 

 

 A evolução tecnológica que ocorreu na Bacanga com a mudança do sistema de alto-

falante para a Frequência Modulada (FM), reforçou não só a importância da rádio comunitária 

para o bairro Anjo da Guarda, como também ampliou seu alcance. Como visto, a necessidade 

de alcançar um público maior foi um dos pontos que fez com que a emissora se organizasse em 

torno da regulamentação. Passado esse momento, a Bacanga se viu com um novo desafio: 

inserir sua programação em ambiente digital. Isso porque as tecnologias emergentes da 

informação e comunicação têm pautado mudanças estruturais no rádio como o todo, por isso 

não seria diferente com a Bacanga. Ao mesmo tempo que sugere novos rumos para a 

comunicação comunitária, o ambiente digital oferece possibilidades da Bacanga voar ainda 

mais alto, chegando a lugares antes inimagináveis, superando barreiras geográficas, alcançando 

pessoas que não estão mais fisicamente no bairro, mas que gostam de acompanhar o dia a dia 

do seu lugar de origem. É o que Paiva (2012) chama de comunidade de afeto. 

 No digital, a Bacanga tem a oportunidade de aumentar a recepção dos seus produtos 

radiofônicos e reconhecer seu público, podendo ainda refinar sua programação de acordo com 

as demandas vindas dos ouvintes internautas, seja pelo site18, e-mail19, aplicativo (disponível 

                                                           
17 Nome dos indígenas Tupinambás que habitavam São Luís. 
18 https://www.radiobacangafm.com.br 
19 radiobacangafm@gmail.com  

https://www.radiobacangafm.com.br/
mailto:radiobacangafm@gmail.com
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apenas para Android)20, WhatsApp21, Instagram22, YouTube23 ou Facebook24 da emissora. 

Antes dessas ferramentas tecnológicas, como Santos (2017) revela: “[...] a gente tinha 

conhecimento da quantidade de ouvintes através de carta. Então hoje em dia tem WhatsApp, o 

Facebook, os aplicativos, os grupos de WhatsApp, a gente tem noção da quantidade de ouvintes 

que a gente tem”.  

Essa oportunidade tecnológica coloca a Bacanga em patamares de outras empresas de 

comunicação no que se refere ao espaço que ocupa em ambiente de convergência tecnológica. 

Contudo, a desenvoltura no ciberespaço exige a aderência a uma série de fatores, como 

profissionais capacitados e tecnologias de ponta. A emissora não possui uma pessoa para 

trabalhar nas redes, toda movimentação é feita pelos locutores e locutoras da emissora. 

Tampouco a RadCom conta com tecnologias de ponta que possam dar o auxílio necessário para 

compartilhar seus produtos radiofônicos em ambiente digital. O celular é a ferramenta 

tecnológica mais usada, seguida do computador de mesa. 

O jornalismo local e hiperlocal, que já faz parte do cotidiano da Bacanga, ganha força 

no ambiente convergente. As pautas locais e hiperlocais se destacam e ganham prioridade na 

programação. As informações regionais, nacionais e internacionais aparecem na programação 

e nas plataformas da emissora, contudo essa presença é tímida, em comparação aos assuntos 

relacionados ao bairro. Essa dicotomia entre local e global é explicada por Comassetto (2007): 

 

Ao rádio local, não restou alternativa senão estreitar ainda mais seus laços com as 

comunidades em que está inserido e acentuar o trabalho jornalístico realizado nesses 

lugares, pois é isso que justifica a existência, confere identidade e fortalece a presença 

do rádio nas localidades. [...] 

Os fatos globais, portanto, têm implicações nas comunidades e podem ser tão ou mais 

importantes para a audiência que as informações locais. A diferença é que os 

acontecimentos distantes, de repercussão abrangente, são amplamente noticiados pela 

grande mídia, o que não ocorre com os fatos menores, localizados, que são de 

exclusividade dos veículos locais. A mídia local tem, portanto, papel insubstituível a 

desempenhar. (COMASSETTO, 2007, p. 69-70) 

 

                                                           
20 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bacangafm.radio 
21 (98) 98247-4973 
22 @bacangafmoficial 
23 https://www.youtube.com/user/radiobacanga  
24 https://www.facebook.com/radiobacangafm/  

https://api.whatsapp.com/send?phone=5598982474973&fbclid=IwAR3UYfcVG4ALxPXLZ84XtaI7MF3q9yLHz2wJQBxV5-Fct4En3ItWIBkUehw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbacangafmoficial%3Ffbclid%3DIwAR13U_fv8NcHJMOH-mGpUUGzN4LlByZfaK3E0uktG05DFoKX3Tf81DDNMAY&h=AT0e8SEgojA01fc12nBGVYnhmkeXf9zP0puZkS108eIQxmHDMR9A7vUBOIeC5WM8PDXxt_rvBVdY1FMqs95NamKpNlN2VOjfWdqXmPZ_UfZAEnZ0zXO4p6SO-3ALM7sNfxt23g
https://www.youtube.com/user/radiobacanga
https://www.youtube.com/user/radiobacanga
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Um exemplo de comunicação local foi o lançamento do livro “Vozes do Anjo: do alto 

falante à Bacanga FM", que aconteceu no dia 27 de agosto de 2021, na Igreja de Nossa Senhora 

da Penha, berço da emissora comunitária. Esse livro, que compõe as referências desta pesquisa, 

conta a história do bairro Anjo da Guarda, suas lutas constantes por direitos básicos, o que deu 

gás para o nascimento da Rádio Popular, que depois de regulamentada se transformou na Rádio 

Bacanga FM. No lançamento, a Bacanga montou link para uma transmissão ao vivo via antena, 

com retransmissão no site e nas redes sociais da emissora, o Facebook e o Instagram. Os 

locutores Roberto Nilton e Carlos Ayres comandaram a transmissão especial de 2 horas, 17 

minutos e 26 segundos. A equipe técnica foi composta por Valmarley Pinto, Naldo Matos e 

Sergio Luis. Durante a transmissão, os locutores fizeram entrevistas com pessoas que fizeram 

parte da história da rádio e do bairro, chamando sempre as pessoas para acompanhar a 

transmissão nas redes sociais e no site da emissora. Os internautas compareceram e comentaram 

na live da rede social, parabenizando pelo momento e incentivando a emissora a realizar outras 

coberturas nesse formato. A live25 teve o melhor desempenho do Facebook da emissora desde 

sua criação, no dia 16 de setembro de 2013. No site e no Instagram, não houveram interações 

do público. 

Para realizar a live, a emissora utilizou um celular, uma ring light26 e um tripé. A 

conexão foi feita pelo wifi da Igreja Nossa Senhora da Penha. Em todos os momentos, os 

locutores e assistentes observavam como estava a transmissão, indo conferir a posição do 

celular, ou se havia alguma interação. Por mais que tenha tido interação do público na rede 

social Facebook, a emissora não respondia ou destacava durante a locução. Contudo, os 

locutores comentavam as mensagens vindas do aplicativo WhatsApp. As interações vinham em 

forma de agradecimentos, mandando um ‘alô’ e ainda ressaltando a importância do livro para 

a história do eixo Itaqui-Bacanga. 

Outro ponto de destaque da comunicação local da Rádio Bacanga é que pela sua posição 

geográfica, ladeada aos grandes empreendimentos como o Porto do Itaqui, a Alumar e a 

mineradora Vale, a emissora precisa ficar atenta sobre os mais variados assuntos que rodeiam 

essas empresas, como por exemplo os impactos ambientais causados e os embates sociais por 

falta de políticas públicas eficientes para o entorno. Recentemente, o crime que envolve a 

ruptura da barragem de resíduos da mineradora Samarco, pertencente à Vale, em Mariana 

                                                           
25 Termo utilizado para definir transmissão ao vivo ou em tempo real na rede social. 
26 Aparelho de luz direcionada 
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(MG), deu vazão para especulações sobre a segurança das barragens de resíduos químicos da 

Alumar (ARAÚJO; SOUSA, 2021, p. 102). O jornalismo realizado pela emissora pauta essas 

questões e costuma levar lideranças para debater o assunto junto aos representantes das 

empresas. Além desses debates, outros pontos importantes ganham destaque no jornalismo 

local da Bacanga, como a questão do transporte público e a segurança na região. 

A Bacanga possui dois programas com presença de jornalismo: o Bacanga Itinerante e 

o Bacanga é Resistência. O Bacanga Itinerante, veiculado todos os sábados de 9h às 11h, no 

formato talk show, com locução de Roberto Nilton e Luís Augusto, se define em sua página no 

Facebook27 como um programa de “entrevistas e reportagens de rua, temáticas, músicas e 

informações em tempo real”. O programa possui uma fanpage no Facebook, com 131 curtidas 

e 136 seguidores, e endereço de e-mail28 disponível. Apesar de possuir uma fanpage desde 

fevereiro de 2021, o programa faz apenas compartilhamento de páginas da mídia comercial e 

de outras programações da Bacanga. A única postagem própria foi a foto do locutor Roberto 

Nilton, no dia 21 de agosto, no estúdio da Bacanga FM. Por mais que a programação possa ser 

acompanhada ao vivo pelo site da emissora, o programa só fez uma live por meio da fanpage 

da Rádio Bacanga. Essa edição do Bacanga Itinerante tratou sobre o aniversário de 53 anos do 

bairro Anjo da Guarda, contando sua história e relembrando fatos. Durante as 3 horas de 

duração, os locutores Luis Augusto e Roberto Nilton falaram sobre as problemáticas do bairro 

e compartilharam áudios de moradores enviados para o WhatsApp da emissora. Também foram 

feitas entrevistas de estúdio com pessoas que fazem parte da construção do bairro. Os repórteres 

Pastor Patrício e Alessandra Matos, realizaram as entrevistas de rua com moradores falando 

sobre suas demandas, mandando recado e parabenizando pelo aniversário do bairro. O 

programa ainda tratou da greve do transporte público que atinge toda a ilha de São Luís. 

O programa Bacanga é Resistência é veiculado todos os sábados, das 18h às 20h, com 

locução de Isac Pereira e Enilson Ribeiro. O programa transmite uma live exclusiva para a rede 

social Instagram29 todas as quintas-feiras, às 16h. O Bacanga é Resistência possui uma fanpage 

no Facebook30, desde 20 de janeiro de 2019. A página tem 574 curtidas e 607 seguidores. Na 

bio, são destacadas informações do programa como endereço, número para contato, e-mail e 

link para o site da Bacanga e para a rede social Instagram. Na página, o programa compartilha 

                                                           
27 https://www.facebook.com/bacangaitinerante/ 
28 bacangaitinerante@gmail.com 
29 https://www.instagram.com/bacangaeresistencia/ 
30 https://www.facebook.com/bacangaeresistencia 
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toda a sua produção feita no dial, incluindo as lives semanais. As lives são feitas utilizando o 

Facebook. Diariamente, o programa compartilha na fanpage informações das mais variadas. As 

notícias internacionais e nacionais, são retiradas de sites noticiosos de grande circulação 

nacional. As pautas regionais, são compartilhadas de sites da região, como a Agência Tambor. 

Já o jornalismo local e hiperlocal fica por conta dos locutores, por meio de seus produtos 

radiofônicos transmitidos no dial. O jornalismo do programa é feito com entrevistas, no formato 

talk show. O internauta participa do programa com comentários e informações feitos nas redes 

sociais. Durante o programa, os locutores destacam esses comentários e fazem convites para 

que a população compareça ainda mais, mandando informações e opiniões. Na fanpage, o 

internauta ainda pode pedir parar participar de um grupo de WhatsApp do Bacanga é 

Resistência. No grupo, as pessoas podem interagir diretamente com os locutores, de forma 

instantânea, tanto durante o ao vivo como depois, no offline. Toda as lives ficam disponíveis 

offline, na aba “live”. 

Na bio da página do Instagram, o Bacanga é Resistência se define como um programa 

de “cultura black, música, debates, entrevistas e muita resistência”. A plataforma foi criada em 

3 de maio de 2019 e conta com 746 seguidores. Os destaques na plataforma são das 

mobilizações contra o governo Bolsonaro, projeto Cores da Vila e o Repórter de Quebrada, que 

foi a cobertura do protesto do movimento estudantil de São Luís contra os cortes na educação, 

realizado em agosto de 2019. Essa cobertura aconteceu utilizando a ferramenta story. No dia 7 

de setembro de 2021, nas manifestações contra o governo Bolsonaro, a página realizou uma 

live na plataforma acompanhando a passeata e entrevistando os principais representantes de 

movimentos sociais e políticos da capital. Todas as lives produzidas são compartilhadas na 

timeline do programa, deixando o ouvinte-internauta livre para assistir offline. Os seguidores 

do Bacanga é Resistência comentam as lives e participam da programação com informações. 

Os locutores geralmente dão destaque aos comentários das redes sociais e do aplicativo 

WhatsApp. 

As mobilizações locais são destaques na programação do Bacanga é Resistência. Outro 

exemplo, foi a live do dia 14 de junho de 2021, que tratou da paralisação de advertência dos 

professores da Rede Pública de São Luís. Foram convidadas Sheila Bordalo, presidente do 

Sindicato dos Profissionais da Educação de São Luís, o SindEducação, e Ester Durans, vice-

presidente do mesmo sindicato. Durante 70 minutos, foram levantadas todas as problemáticas 

que giram em torno do assunto e como os profissionais estariam se organizando para a 

paralisação de advertência. Os ouvintes internautas participaram da programação com 
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perguntas e informações adicionais. Os locutores e as convidadas deram destaque aos 

comentários e responderam os questionamentos. 

Por conta da pandemia da Covid-19, o Bacanga é Resistência criou o quadro especial 

“Plantão Covid-19”, onde compartilhavam números locais da doença e como os governos 

municipal, estadual e federal combatem a pandemia no Maranhão. O “Plantão Covid-19” foi 

ao ar de 21 de Março de 2020 a 04 de julho de 2021, no formato talk show, e entrevistou vários 

especialistas para falar sobre a doença e as particularidades da área Itaqui-Bacanga, 

promovendo a educação e alertando sobre os devidos cuidados sanitários que o momento exige. 

As entrevistas eram feitas por videoconferência. Por meio desse quadro especial, o programa 

levou ao público da Bacanga informações necessárias para sobre a pandemia no lugar, 

auxiliando os moradores na luta contra a doença. Um momento de tamanha importância, pois 

frente ao negacionismo em torno da pandemia, é ideal que os veículos de comunicação local 

ajudem a ampliar o debate científico, pautando as situações do ponto de vista clínico. 

Por mais que a Bacanga tenha apenas esses dois programas com presença do jornalismo, 

outros espaços se utilizam do jornalismo para compor seus quadros. No caso do programa 

Arquivo Musical, veiculado todas as sextas de 12h30 às 16h, o locutor Roberto Nilton, a cada 

bloco, compartilha e comenta notícias radiofônicas retiradas de agências de notícias. Entre as 

referências, estão a Rádio Agência Nacional e a Agência Tambor. Ambas, compartilham seus 

produtos radiojornalísticos no ambiente digital, os deixando disponíveis off-line. Esse 

movimento influencia os comunicadores a compartilhar o conteúdo, que é de interesse local. O 

programa É Bacana Acordar com a Bacanga, veiculado de segunda a sexta, das 6h às 7h30, 

com locução de Luís Augusto, faz comentários sobre as primeiras notícias do dia. Os assuntos 

da comunidade têm prioridade na programação. De segunda a sexta, das 19h às 20h, os assuntos 

nacionais vêm por meio do programa Voz do Brasil. 

O site da Bacanga FM conta com as abas: Início, A Rádio, Equipe, Podcast, Notícias, 

Galeria, Recados, Programação, Eventos, Chat, Promoções e Contato. Apesar de conter a aba 

de ‘notícias’, com o compartilhamento de informações locais, nenhuma delas é assinada pelos 

comunicadores ou comunicadoras da emissora. As reportagens são retiradas de sites noticiosos, 

sem qualquer configuração da página, incluindo espaçamento entre parágrafos, mas com os 

créditos ao final do texto. A linha cronológica das publicações data de 11 a 15 de outubro de 

2021. Na aba ‘podcast’, não tem nenhuma publicação, apenas um exemplo automático do 

próprio site. O espaço onde deveria acontecer o ao vivo do estúdio está fora do ar. No geral, o 
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site possui amplo espaço para o radiojornalismo feito pelos comunicadores e comunicadoras da 

Bacanga FM, mas não o reivindica, compartilhando apenas os produtos das mídias 

hegemônicas que já possuem amplo espaço no digital. Os banners rotativos informam os 

horários de alguns programas da grade oficial e folders de parceiros comerciais da rádio. O 

recurso de multimídia é utilizado na plataforma, com o compartilhamento de fotos de momentos 

históricos da Bacanga. Um único vídeo, sobre o aniversário de 409 anos de São Luís, foi 

compartilhado na aba “Galeria”. A programação completa da Bacanga FM pode ser 

acompanhada pelo site da emissora, pelo rádios.com.br e ainda pelo aplicativo disponível 

apenas parar Android. 

O perfil do Facebook da Bacanga foi criado em 15 de setembro de 2017. Na timeline, a 

emissora compartilha fotos, vídeos e informações gerais sobre o bairro, a programação e 

eventos importantes da cidade. A emissora utiliza da plataforma para fazer lives e as deixam 

disponíveis offline, tanto na rede social quanto em outras plataformas digitais. A página tem 

552 seguidores. Desde sua criação, a emissora faz o uso das lives para compartilhar parte de 

sua programação na rede social. Não existe uma sincronia entre o dial e o digital, os produtos 

são compartilhados de forma aleatória nas plataformas digitais, com destaque para o programa 

Disco Reggae, que faz publicações ao vivo desde o início da página. A aba de fotos só tem 

disponível a logo da Bacanga. Já na aba de “live” já foram compartilhados 593 vídeos e todos 

ficam disponíveis offline. Na aba “comunidade”, o internauta pode marcar a Bacanga em suas 

publicações. Geralmente, esse espaço é utilizado por locutores e ouvintes da Bacanga, que 

mandam seu recado por meio das marcações. 

A emissora ainda possui uma fanpage na rede social Facebook. Ela é curtida por 1.715 

pessoas, tem 2.018 seguidores e foi criada em 16 de setembro de 2013. A emissora faz 

publicações diárias, geralmente de lives de sua programação. Na timeline, a RadCom 

compartilha fotos e vídeos do dia a dia da emissora e ainda cards de datas comemorativas. Na 

bio, são inseridas informações como a localização da rádio, número para contato e link para o 

site e redes sociais. Um player no topo da fanpage direciona o internauta para o WhatsApp da 

emissora. Na aba “vídeo”, o internauta tem a possibilidade de acompanhar produtos offline. Já 

na aba “fotos”, a emissora compartilha situações que ocorrem no bairro e no dia a dia da 

emissora. Por mais que tenha a possibilidade de organizar por álbuns, a emissora não utiliza 

dessa ferramenta para delimitar melhor as situações. As fotos são acompanhadas de legendas, 

que explicam o enunciado. Outro ponto de destaque é que por meio dessa plataforma, a 

emissora ajuda a engajar as páginas externas dos seus programas. Os programas Bacanga é 
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Resistência e Disco Reggae são os que mais aparecem na timeline. Apesar dos outros programas 

possuírem fanpages, eles não estão atualizados, como por exemplo a fanpage do Bacanga 

Itinerante. Na aba “comunidade”, o internauta pode conferir as publicações que são marcadas 

a emissora. Geralmente, os locutores marcam a emissora no seu perfil pessoal. Essa aba, 

portanto, serve de auxílio para conhecer melhor as interações com o ouvinte-internauta e tudo 

que acontece no dia a dia da emissora. 

O Instagram oficial da Bacanga entrou no ar dia 13 de Abril de 2020. Contudo, um outro 

perfil31 reivindica o nome da Bacanga e data o início das atividades na plataforma dia 22 de 

Abril de 2018. Esse perfil, porém, não é atualizado desde 2019. Sendo assim, analisaremos o 

produto radiojornalístico do perfil atual que está atualizado. Na plataforma, a Bacanga 

compartilha trechos de entrevistas, cards com chamadas para os programas e fotos dos 

momentos em estúdio. A página utiliza do espaço para compartilhar ainda as lives que faz direto 

da plataforma. A página não conta com destaques e na bio é compartilhado slogan da rádio: “A 

1ª comunitária de São Luís”, seguido do site e endereço da emissora. Nenhuma chamada para 

live é feita na timeline. A plataforma conta com 310 seguidores. A Bacanga começou a utilizar 

mais recursos dessa plataforma a partir de fevereiro de 2020. Antes dessa data, a emissora não 

utilizava de outros recursos a não ser o compartilhamento de fotos em formato carrossel, 

seguida de legenda explicativa. A primeira live compartilhada na plataforma foi do lançamento 

do livro “Vozes do Anjo”, no dia 27 de agosto de 2021. 

O YouTube da Bacanga tem 25 vídeos publicados, entre eles programações ao vivo da 

emissora. A plataforma conta com 12 inscritos e 311 visualizações. O primeiro vídeo foi 

compartilhado na plataforma 31 de julho de 2020, com o programa Disco Reggae, mas a 

plataforma foi criada em 1 de abril de 2020. A emissora não utilizou de outros recursos da 

plataforma, como a playlist, para organizar seus produtos. Seis vídeos no formato 360º foram 

compartilhados, todos do programa Disco Reggae. Sobre conteúdos jornalísticos, três vídeos 

de entrevistas foram compartilhados na plataforma, sobre a situação da feira do bairro Anjo da 

Guarda. As entrevistas foram feitas pelo diretor da rádio, Luís Augusto. 

Destacados alguns produtos radiojornalísticos da emissora em ambiente de 

convergência e suas plataformas, vamos agora analisar a Bacanga FM de acordo com as 

                                                           
31 https://www.instagram.com/comunitaria106.3oficial/ 
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classificações de Canavilhas (2014), que nesta pesquisa se enquadram em categorias de 

análises. 

 

a) Hipertextualidade 

 

A hipertextualidade é uma ferramenta que permite ao ouvinte-internauta a possibilidade 

de explorar mais a fundo certo assunto compartilhado nos canais digitais. Por meio dela, a 

emissora pode oferecer mais informações e ainda ajudar o leitor a embasar melhor sobre o 

assunto no qual está interessado. No caso da Bacanga FM, a hipertextualidade não é 

desenvolvida de maneira proveitosa. A exemplo do site, apesar de conter links, eles não são 

configurados para acesso ao conteúdo original. A hipertextualidade só é utilizada na aba 

“programação”, onde o internauta clica e pode ver mais informações sobre o quadro. Na página 

inicial, o público tem acesso aos links das matérias publicadas, sem precisar necessariamente ir 

à aba “notícias”. No Facebook, por conta da própria plataforma, a hipertextualidade é melhor 

desenvolvida. Na bio, são compartilhados links como o do site, e-mail e do Instagram, que 

levam a explorar outros espaços da emissora. Na timeline, os links compartilhados e 

recompartilhados ajudam a situar o leitor por meio das informações em outros portais ou até 

mesmo da própria emissora. O recurso direciona para outras plataformas, como no caso de 

fanpages de programas da Bacanga. O ouvinte-internauta pode contar com o link que o 

encaminha direto para o site, aumentando assim o engajamento. Se bem explorada, essa 

possibilidade tecnológica é capaz de aumentar o engajamento das suas próprias redes, já que o 

algoritmo trabalha com lincagens de uma plataforma para a outra. A rede social Instagram 

possui lincagens com direcionamento para o site da emissora. O YouTube da emissora não 

realizou nenhuma ação da hipertextualidade. 

 

b) Multimedialidade  

 

A multimedialidade se refere à utilização de outras mídias, como texto, gráfico, imagem, 

áudio, animação, vídeo, etc. Esse recurso é amplamente utilizado pela emissora, que geralmente 

faz carrossel de fotos, seguido de legendas explicativas, nas plataformas Instagram e no 

Facebook, e ainda a utiliza em seu site. O recurso de live é amplamente utilizado pela emissora, 

mesmo sem nenhuma preocupação estética com o produto, compartilhando o material sem 
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nenhuma edição. Nos produtos radiojornalísticos compartilhados pela Bacanga, é possível 

perceber que os locutores se utilizam da ferramenta multimídia para ajudar o ouvinte-internauta 

a visualizar melhor a situação que é locutada, indicando conteúdos midiáticos que o ajudem a 

visualizar a situação. A multimedialidade é percebida diariamente, quando os ouvintes mandam 

mensagens de áudio via aplicativo WhatsApp. No site, as fotos do estúdio oferecem a 

oportunidade de conhecer as acomodações da emissora sem precisar ir fisicamente até a rádio. 

É comum a Bacanga se utilizar de fotos para compartilhar situações que acontecem diariamente 

na rádio. O card com ilustrações é utilizado pela Bacanga, geralmente para parabenizar por 

datas comemorativas, como aniversário da cidade, do bairro e da própria emissora. Apesar do 

site ter a possibilidade de acarretar diversas possibilidades multimidiáticas, a emissora não a 

utiliza de forma promissora. O que é feito no site, são apenas o compartilhamento de fotos e 

vídeos da Bacanga.  

 

c) Interatividade 
 

A interatividade é uma prática que até a inserção do digital era particular do rádio, com 

a famosa carta do ouvinte. É com ela que o locutor ou locutora ‘agarra’ a audiência e faz com 

que sua programação ganhe destaque. Essa ferramenta é amplamente utilizada pela Bacanga 

em ambiente de convergência. Em todos os programas da emissora, os locutores chamam a 

atenção para os canais digitais e redes sociais, com o objetivo de ampliar a participação do 

ouvinte nas plataformas disponíveis, aqui com destaque à ferramenta de mensagem instantânea 

WhatsApp. Os ouvintes do dial costumam mandar mensagens de texto e de áudio via WhatsApp 

e os locutores da Bacanga sempre citam o que os moradores mandam via aplicativo de 

mensagem. Outros recursos da interatividade disponíveis nesse ambiente de convergência são 

os comentários nas redes sociais e canais digitais. Tanto no site, quanto nas redes sociais, a 

Bacanga não costuma responder, que faz questionamentos e/ou manda um “alô” para outros 

moradores, família, amigos pelo Facebook e Instagram da emissora. O WhatsApp é o recurso 

interativo das tecnologias emergentes presentes no ambiente de convergência que a emissora 

comunitária mais domina e divulga, o destacando como a ferramenta principal de comunicação 

com o ouvinte-internauta. Apesar de ter e-mail, chat e fóruns, é por meio do WhatsApp e do 

Facebook que a interação costuma acontecer. Nas lives realizadas pela emissora, é comum o 

internauta interagir, mandar sua mensagem ou informação. O destaque das redes sociais é que 

elas rompem barreiras geográficas, levando a programação para além do dial. Um exemplo foi 

no dia do lançamento do livro “Vozes do Anjo”, que um internauta de Manaus relatou escutar 
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a Bacanga diariamente pelo site da emissora. Esse comentário teve respostas de outros 

internautas, que destacaram a importância da programação ao vivo por meio do site. Esse 

feedback demonstra como é útil para uma emissora estar em ambiente de convergência, já que 

os ouvintes agora vêm de diversas partes do globo. 

 

d) Memória 

 

A memória é um dos recursos das tecnologias emergentes que mais teve contribuição 

para as mídias em ambiente de convergência. Com uma pesquisa simples em qualquer 

plataforma de busca, é possível achar uma informação específica. A memória, em ambiente de 

convergência, não só auxilia na busca por informações como também ajuda as mídias a 

recordarem suas produções. No site e nas redes sociais da Bacanga, pode-se resgatar qualquer 

produto inserido nas plataformas. A memória é utilizada pelos comunicadores em seus produtos 

radiojornalísticos presentes no digital. Um exemplo foi no lançamento do livro “Vozes do Anjo: 

do alto falante à Bacanga FM”, onde os locutores durante a live no site e nas redes sociais 

entrevistaram pessoas que fizeram parte da história da emissora, resgatando memórias como a 

queda da torre, relembrando momentos peculiares do próprio espaço de lançamento do livro, 

que aconteceu na Igreja Nossa Senhora da Penha, onde a Bacanga iniciou suas atividades ainda 

como Rádio Popular. A memória é utilizada em todos os momentos da programação da 

Bacanga. Outro exemplo foi durante o programa Bacanga Itinerantes, que falou sobre o 

aniversário do bairro. Durante a programação, os locutores resgataram memórias afetivas e de 

luta do bairro. Foram relatados ainda os primeiros passos do bairro e da própria RadCom. Como 

visto, essa ferramenta tem auxiliado na produção e no compartilhamento de produtos 

radiofônicos e radiojornalísticos da emissora comunitária. 

 

e) Instantaneidade 

 

A instantaneidade é um dos novos recursos da convergência. Apesar do telefone já ser 

uma realidade antiga nas redações de rádio, com a inserção das redes sociais e dos canais de 

comunicação instantâneos, como chats e possibilidade de compartilhamento de áudio em tempo 

real, foi possível trazer o ouvinte para mais perto da emissora, com suas críticas e opiniões 

sendo compartilhadas online e offline. Por meio dessa ferramenta, o ouvinte-internauta pode se 
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aproximar cada vez mais das programações e inclusive interferir nelas. Na Bacanga, a 

instantaneidade é utilizada com certa maestria nos produtos radiojornalísticos. O Bacanga é 

Resistência, por exemplo, utiliza dos comentários durante a live realizada no Instagram para 

interagir com o público, formando assim um ambiente mais democrático, com pluralidade de 

vozes, fazendo acontecer ao pé da letra a democratização da comunicação. É um recurso que 

aproxima o ouvinte, que se sente mais à vontade para interagir com os comunicadores. Por meio 

das redes sociais e canais digitais, a instantaneidade na Bacanga ganha destaque. O Facebook, 

plataforma mais antiga da emissora, recebe rotineiramente mensagens offline de seus ouvidores 

que estão presentes no digital. As mensagens são enviadas em tempo real e lidas pelos locutores 

e locutoras da emissora. Por ser uma comunicação local voltada para aquela área, a ferramenta 

serve de troca de saberes, visto que a maioria das interações são de moradores do Anjo da 

Guarda. Os programas de cunho musical são os que mais têm interação de forma instantânea. 

No site, a emissora disponibiliza uma aba para chat, onde seus ouvintes podem interagir entre 

si e com os locutores. Contudo, essa aba não possui link de acesso e tampouco engajamento, 

visto que apenas um chat foi enviado desde a criação do site. 

 

f) Personalização  

 

A personalização também é um novo recurso da convergência, que pode auxiliar o 

ouvinte leitor a perfilar o conteúdo radiojornalístico em sites, redes sociais e demais plataformas 

digitais disponíveis no ambiente digital. Essa ferramenta possibilita ainda afunilar assuntos, 

perfil de comunicadores, interferindo até no algoritmo, que trabalha de acordo com as demandas 

de cada ouvinte-internauta. Se incorporado de forma inteligente, a personalização pode ampliar 

o acesso aos produtos radiojornalísticos presentes nessas plataformas digitais. A Bacanga tem 

no site as seguintes editorias: Início; A rádio; Equipe; Podcasts; Notícias; Galeria; Recados; 

Programação; Evento; Chats; Promoções e Contato. Com essas opções disponíveis, a Bacanga 

garante a possibilidade de personalizar sua busca, delimitando cada categoria a seu espaço, a 

depender do que programa. No caso dos produtos radiojornalísticos, a ferramenta não oferece 

a possibilidade de navegar pelas editorias, o que facilitaria ainda mais o acesso. A 

personalização nas redes sociais é administrada pelas próprias plataformas, que dão ao 

internauta a oportunidade de perfilar por mês, ano, segmentado ainda por fotos e vídeos. A 

utilização de álbuns aumenta a possibilidade da personalização, mas a Bacanga não faz uso 

dessa ferramenta. Nas redes sociais, a emissora  
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g) Ubiquidade  

 

A ubiquidade deu ao radiojornalismo a possibilidade de compartilhar seus produtos na 

internet. Essa novidade não só aumenta a recepção do rádio como também oferta a possibilidade 

de angariar mais público. A ferramenta pode dar ao meio a chance de ampliar sua potência e se 

tornar mais representativo no dia a dia do ouvinte-internauta. Com a ubiquidade, a Bacanga 

conseguiu captar um público que não tem a possibilidade de acompanhar a emissora no dial, 

mas que está presente em ambiente digital, principalmente por meio das redes sociais. São 

vários os momentos em que internautas descrevem na timeline da RadCom que estão ouvindo 

a programação de outro Estado e até de outros países. Durante as lives, os internautas falam de 

onde estão e da saudade do bairro Anjo da Guarda. Portanto, essa ferramenta auxilia a Bacanga 

a chegar em diversos lugares, alcançando um público que é fiel à programação. 

 

5.5 Apontamentos sobre os produtos radiojornalísticos 

 

 Henry Jenkins (2006) destacou durante sua reflexão sobre a convergência que ela é um 

fenômeno que precisa ser compreendido em sua totalidade, com fatores digitais e sociais. É 

importante que tenhamos em mente que a convergência é um fato e ela está acontecendo a todo 

momento, inclusive enquanto é feita a leitura desta dissertação. As plataformas digitais e redes 

sociais fazem parte do dia a dia das pessoas e se tornam cada vez mais populares, com 

tecnologias emergentes presentes em quase todos os lugares, intercambiando fluxo de 

informações das mais variadas possíveis, em inúmeros espaços no digital. 

Os impactos do ambiente de convergência nas mídias têm sido estudados de várias 

perspectivas, isso porque a convergência, por ser complexa, precisa ser explicada sob diferentes 

olhares e em várias lentes teóricas, para que assim esse momento seja assimilado. A ampliação 

ininterrupta do ciberespaço é ponto de frustração nessas abordagens epistemológicas, pois 

atualizações são feitas a todo momento, causando novos fenômenos e pontos de vista. Contudo, 

essas ferramentas tecnológicas emergentes indicam outros olhares, ocasionando assim mais 

observações acadêmicas sobre o tema. 
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Nos processos comunicacionais, a convergência indica possibilidades e desafios para 

todas as mídias. Como Ferraretto (2012) descreve, na rádio, o telefone celular, tecnologia 

popular consolidada na sociedade, foi inserido nas redações na década de 90, e a partir de então 

ele se tornou indispensável nas programações radiofônicas. Somada à presença do computador 

e da internet banda larga, o rádio transbordou e passa a ser encontrado em plataformas digitais 

e redes sociais (KISCHINHEVSCKY, 2016). O radiojornalismo em ambiente de convergência 

pode ser hipermidiático, incorporando as ferramentas tecnológicas disponíveis no ambiente 

digital na produção e na disseminação de seus produtos (LOPEZ, 2010). Todo esse processo 

interfere diretamente na recepção do ouvinte, que passa a acompanhar e interferir nas 

programações por meio dessas plataformas. Por romper a barreira geográfica, a convergência 

dá às emissoras a possibilidade do contato com ouvintes internautas dos mais variados lugares 

do planeta. 

Romper a barreira geográfica é só uma das oportunidades do ambiente convergente para 

as mídias. Em especial para as emissoras comunitárias, foco deste estudo, a convergência pode 

ser utilizada para conseguir patrocínios, sem descumprir a Lei, que determina a veiculação 

apenas de apoio cultural do local onde a antena é inserida. No digital, esses patrocínios podem 

ser desenvolvidos com a ajuda das plataformas digitais e redes sociais. Algumas emissoras 

comunitárias maranhenses já utilizam desse artifício para aumentar sua receita, como por 

exemplo a Rádio Cultural FM, que tem publicações de parceiros nas redes sociais, mas que não 

são veiculadas no dial. São várias as oportunidades de deixar a economia mais ajustada. Outro 

exemplo, é o financiamento coletivo, que pode ser feito através de plataformas gratuitas, como 

o apoia.se32. Entretanto, essa possibilidade ainda não foi aproveitada por nenhuma emissora 

estudada. 

Por meio desta pesquisa, é possível evidenciar que as rádios comunitárias maranhenses 

em ambiente de convergência ainda não conseguiram decolar no digital, diferentemente das 

emissoras comerciais que estão um passo à frente. Porém, mesmo subutilizada, a convergência 

é uma oportunidade para a mídia comunitária do Estado, que mesmo não alcançando a 

qualidade técnica dos produtos radiojornalísticos da mídia de massa, tem na convergência o 

caminho para ampliar a produção e a disseminação de seus produtos radiojornalísticos locais e 

hiperlocais. O recurso da live na rede social Facebook é a ferramenta mais utilizada pelas mídias 

comunitárias do Maranhão, seguida da live na plataforma Instagram. Um fato simbólico é que 

                                                           
32 https://apoia.se/ 
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as lives se tornaram mais presentes no dia a dia dessas emissoras no início da pandemia. Com 

o distanciamento social e as regras sanitárias contra a Covid-19, essas emissoras fizeram sua 

programação jornalística de casa, realizando as entrevistas por meio de redes sociais e canais 

de mensagem instantânea, como o WhatsApp. Mesmo sem contar com recursos estéticos como 

o GC33, ou ainda uma imagem com qualidade, as RadCom maranhenses conseguem fazer o 

compartilhamento dos seus produtos radiofônicos. Apenas a Rádio Diamantina FM 87.9, de 

Governador Edison Lobão, realiza sua transmissão com GC e imagem de qualidade. Isso 

demonstra que essas tecnologias, por mais que estejam disponíveis de forma gratuita, ainda não 

fazem parte da realidade das comunitárias. 

Das 179 emissoras comunitárias maranhenses com outorga concedida pelo Governo 

Federal, 50 delas tem alguma presença no mundo digital. Dessas, apenas 20 compartilham 

produtos radiojornalísticos locais e hiperlocais em suas plataformas digitais e redes sociais. 

Apesar de estarem presentes em alguma plataforma digital ou rede social, todas elas subutilizam 

a potencialidade da convergência em seus produtos radiojornalísticos locais e hiperlocais. 

Contudo, o ouvinte-internauta consome o produto inserido no ciberespaço e participa, com 

comentários e informações adicionais. Entre troca entre ouvinte e locutor se tornou ainda mais 

ampla com a ajuda do ciberespaço. O que se vê nas emissoras maranhenses é que os seguidores 

procuram as plataformas digitais e redes sociais para destacar algum assunto de seu interesse 

ou de interesse da comunidade. Toda essa troca descreve como a convergência soma para o 

processo indenitário dos ouvintes com as rádios, já que por meio dessas possibilidades 

tecnológicas eles podem se conectar diretamente com a rádio, utilizando as plataformas como 

ponte. Além de participar, agora pode-se interferir na programação, principalmente com a 

participação ao vivo. 

A recepção dessas emissoras tem alcançado patamares superiores ao de dial, visto que 

a antena distribui para apenas um quilômetro do lugar onde é inserida, e no digital não existem 

essas barreiras. Em ambiente convergente, a rádio pode fazer parte do dia a dia de pessoas que 

não tem acesso aos programas no dial, mas que tem a oportunidade de acompanhar no digital. 

São vários os momentos em que as pessoas comentam sobre de onde estão ouvindo a rádio, 

suas lembranças com o bairro ou com a própria emissora. Essa participação se dá de outras 

maneiras, como pedido de ajuda para procurar parentes, mandar ‘alô’ para moradores, enviar 

fotos, vídeos e áudios de suas demandas ou ainda simplesmente pedir uma música. O afeto é 

                                                           
33 GC são os créditos que aparecem na tela, como nome dos entrevistados, do repórter, títulos, legendas etc. 
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um tópico importante, que amplia seu sentido no digital. É comum pessoas nos comentários das 

redes sociais falarem da saudade de sua cidade natal, da rádio, despertando nesse ambiente algo 

que já é realidade nas comunidades envolvidas. Como Peruzzo (ano) destaca, o afeto faz parte 

das emissoras comunitárias, e no ambiente convergente não é diferente. 

Ao longo da pesquisa, mostramos como as ferramentas tecnológicas emergentes podem 

ser um ponto de evolução para essas emissoras comunitárias, visto que a maioria dos 

maranhenses possui algum tipo de tecnologia, em especial o celular com acesso à internet. As 

rádios estudadas, em sua maioria, utilizam o celular para fazer lives nas redes sociais e nas 

plataformas digitais. Associado ao computador e à internet banda larga, essas emissoras podem 

compartilhar sua programação, por meio das ferramentas disponíveis em ambiente digital. Essa 

associação entre o dial e os bits, tem potencial de elevar a presença das emissoras maranhenses. 

No ciberespaço, o ouvinte-internauta tende a buscar informações locais e hiperlocais usando 

das mídias comunitárias como referências. Entender esse lugar de mídia de referência local e 

hiperlocal, é um papel urgente dos comunicadores e comunicadoras. 

As redes sociais marcam presença forte nas RadCom. Apenas as rádios Verdes Montes 

106.3 FM, de Esperantinópolis, Rádio Dunas Mar, de Tutóia, e a Rádio Porto FM, de Porto 

Franco, não possuem perfis. A rede social Facebook se destaca entre as emissoras, seguida do 

Instagram. A live na plataforma Facebook foi o recurso mais utilizado pelas emissoras 

estudadas, seguido dos vídeos offline. O carrossel de fotos, com legendas explicativas, é 

amplamente utilizado nas redes socais. Os links disponíveis nas bios dessas plataformas 

direcionam o internauta para sites das RadCom, ou para agregadores que compartilham suas 

programações ao vivo. Outra possibilidade tecnológica do Facebook é fazer jornalismo 

exclusivo para a plataforma, como fez a Rádio Cultural FM, com o quadro “Informe Cultural – 

A voz da Comunidade”, onde compartilham informações de Lago da Pedra, por meio de fotos 

e legendas. 

Na plataforma Instagram, o destaque fica com a Rádio Comunitária Bacanga FM, que 

utilizou da ferramenta story para compartilhar o programete Repórter de Quedraba, produzido 

pelo programa Bacanga é Resistência. O locutor utilizou de vídeo selfie para entrevistar os 

principais mobilizadores de uma manifestação contra o governo Bolsonaro que ocorreu na 

cidade e ainda acompanhar toda a passeata. Ao todo, foram 32 stories compartilhados, 

totalizando 480 segundos de programação. Todos os stories estão disponíveis nos “destaques” 

da plataforma. O Bacanga é Resistência é o programa que mais se utiliza do Instagram para 
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compartilhar seus produtos radiofônicos. Por meio da ferramenta, os locutores compartilham 

uma live semanal e exclusiva, sem repetição no dial. Apesar de não ser reproduzida no dial, 

todos os vídeos resultados do ao vivo são deixados na timeline para que o ouvinte-internauta 

tenha acesso offline. 

Das plataformas digitais, o site tem a preferência das emissoras comunitárias. Apenas 

as rádios Cidade Livre, de Coelho Neto, e a Comunidade FM, de Pedreiras, não têm site próprio, 

apenas redes sociais. Todos os sites disponíveis possuem um player que fica no topo da 

plataforma para transmissão ao vivo de suas programações. Com o site, as RadCom 

compartilham seu jornalismo local e hiperlocal, com destaque para as pautas policiais. A 

problemática dos produtos jornalísticos é que eles costumam vir sem assinatura, 

impossibilitando ao leitor verificar se é uma produção da emissora. Somente a Rádio Cultural 

FM, de Lago da Pedra, assina seus produtos no site. Geralmente, as RadCom compartilham 

notícias regionais utilizando do jornalismo de outras mídias, em sua maioria da comunicação 

hegemônica. Os blogs e assessorias de imprensa também marcam presença nos sites das 

emissoras com bastante frequência. A plataforma é um lugar onde a memória é amplamente 

explorada, com a inserção de textos, fotos e vídeos que auxiliam o ouvinte-internauta a saber 

um pouco mais da rádio. Todos os sites possuem a ferramenta “explorar”, onde a pessoa pode 

ter acesso a todo o conteúdo postado. Os chats e fóruns disponíveis nos sites são outras 

possibilidades de aproximação com o ouvinte, que deixa comentários e dialoga com outros 

internautas, numa espiral de fluxos comunicacionais. Por ser gratuito e de fácil acesso, o site é 

umas das tendências tecnológicas da convergência que mais tem aderência das emissoras e dos 

ouvintes internautas maranhenses, se destacando como uma das principais ferramentas 

tecnológicas dessas rádios. 

Uma novidade entre as emissoras é o aplicativo. Com ele, as RadCom têm a 

oportunidade de oferecer toda sua programação ao vivo, diretamente para os celulares dos 

ouvintes. Das 20 rádios estudadas, 12 possuem aplicativo próprio e gratuito. Nessa plataforma, 

além da programação oficial, as emissoras podem compartilhar informações gerais como 

endereço, número para contato, chats, fóruns, links para as redes sociais e demais plataformas 

digitais. Pelo aplicativo, a emissora consegue ainda compartilhar suas iniciativas de 

financiamento coletivo. O franco crescimento na oferta de aplicativos impulsiona a expansão 

dessa ferramenta para os milhares de maranhenses que possuem um celular com acesso à 

internet. Como explicou o IBGE, mais da metade dos maranhenses acima de 10 anos possuem 
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um telefone celular, com acesso à internet. E o aplicativo é uma aposta do mercado brasileiro 

para os próximos anos34. 

Os agregadores, como o YouTube e o SoundCloud, ainda não são amplamente 

utilizados pelas emissoras comunitárias maranhense. Apenas quatro rádios estudadas possuem 

o agregador YouTube, onde compartilham vídeos e transmissões ao vivo. E duas tem 

SoundCloud. O YouTube é outra aposta do mercado, principalmente por conta da pandemia, 

quando o número de inscritos na plataforma cresceu 91% somente em 202035. Por mais que 

ainda seja pífia a presença das emissoras nestas plataformas, tem crescido a oferta pelas 

transmissões ao vivo, a exemplo da Rádio Sertão Web, de São João dos Patos, que utiliza 

semanalmente o YouTube para realizar a transmissão de parte de sua programação. Por meio 

dessa plataforma, a emissora comunitária consegue agregar o internauta, que participa da 

programação por meio de comentários que são destacados durante a locução. Se utilizado de 

forma recorrente, o YouTube pode ascender essas emissoras por meios dos algoritmos, que se 

desenvolvem de acordo com a rotina na plataforma. 

Outra possibilidade tecnológica pouco aproveitada pelas RadCom maranhenses é o 

PodCast. A ferramenta é mais uma das apostas para os próximos anos, mas que ainda engatinha 

em relação a presença de emissoras comunitárias. Apenas a Rádio Cultural FM, de Lago da 

Pedra, possui uma iniciativa de PodCast, chamada Panorama, com apresentação de Chico de 

Paula. O produto está disponível no SoundCloud da emissora. O Panorama é um quadro de 

opinião, onde o locutor comenta sobre um determinado assunto. Apesar de ter o PodCast, ele 

só foi veiculado três vezes no SoundCloud da emissora. O PodCast também é um destaque 

entre as tecnologias emergente, principalmente porque conta com o auxílio de uma plataforma 

bastante conhecida para ampliar seu alcance. O Spotify, terceiro aplicativo mais baixado no 

Brasil, relatou que o consumo mundial de PodCasts aumentou 95% de 2020 para 202136. 

Inclusive, o aplicativo lançou uma ferramenta exclusiva para o PodCast, o Spotify Podcast Ads, 

que entrega e gera relatórios sobre impressões confirmadas, alcance e frequência. 

 Por fim, reiteramos como as possibilidades tecnológicas do ambiente de convergência 

tem sido subutilizada pelas emissoras comunitárias maranhenses em seus produtos 

                                                           
34 https://www.digitalhouse.com/br/blog/crescimento-do-mercado-de-aplicativos-brasil 
35 https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/11/09/pandemia-aumenta-em-91-tempo-de-usuario-

brasileiro-no-youtube.htm 
36 https://www.tecmundo.com.br/internet/224334-spotify-traz-nova-forma-anunciar-podcasts-

confira.htm#:~:text=Nesta%20quinta%2Dfeira%20(2),ferramenta%3A%20o%20Spotify%20Podcast%20Ads.&t

ext=O%20consumo%20mundial%20de%20podcasts,de%2030%25%20entre%20os%20usu%C3%A1rios. 
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radiofônicos. Todas as emissoras têm grande potencial para se destacar nas redes sociais e 

plataformas digitais, mas isso ainda é uma realidade distante. A pandemia da Covid-19 levou 

essas emissoras e aumentarem sua presença em ambiente digital, visto que essas plataformas 

ganharam destaque por conta do distanciamento social, em particular à plataforma Facebook, 

mais popular entre as RadCom estudadas. Outro destaque fica com o aplicativo de mensagem 

instantânea WhatsApp. Desde a sua criação, o WhatsApp tem feito parte do dia a dia das 

emissoras comunitárias. Esse aplicativo tem conseguido aproximar ainda mais o ouvinte, que 

pode mandar mensagem de texto, áudio, vídeo e ainda ligar para a emissora. Todas as emissoras 

estudadas possuem um contato para o WhatsApp, consolidando a ferramenta como parte dessas 

rádios. A exemplo do Bacanga Itinerante, a ferramenta é utilizada para fazer entrevistas e envia-

las de forma instantânea ao programa. Assim, o jornalismo local e hiperlocal dessas emissoras 

tem nas plataformas digitais e redes sociais a oportunidade de ampliar seu debate, sua 

participação no tecido social e influenciar ainda mais nos rumos políticos dos bairros onde estão 

instaladas. Pode estar aí o início de um amplo movimento sobre as tecnologias emergentes da 

Informação e Comunicação e a democratização da comunicação. 

 

CONCLUSÃO 

 

Fazer rádio comunitária é um desafio no Brasil. Isso porque historicamente as emissoras 

comunitárias sofrem perseguições, com o objetivo principal de evitar que sua comunicação 

chegue ao público, geralmente carente de uma mídia voltada para as suas necessidades e reféns 

de uma mídia hegemônica dominada pela burguesia. Barrar a voz de uma RadCom, é retirar o 

direito da população de ter conhecimento dos assuntos que os cerceiam, é impedir o contato 

entre as pessoas da comunidade e assolar suas particularidades. Ao longo dessa dissertação, 

evidenciamos como essas emissoras são sufocadas em diversos pontos, seja pela Lei defasada 

que as regulamenta, seja pelo alcance de apenas um quilômetro no dial ou ainda o bloqueio de 

patrocínios. Todas essas situações, somadas ao proselitismo religioso e político, impedem as 

rádios de desenvolver suas enormes potencialidades, levando essas mídias a travarem uma 

batalha diária para fazer uma comunicação comunitária focada nos interesses locais. 

A convergência surge nesse cenário como uma possibilidade, pois ela tem a capacidade 

de ampliar o alcance dessas RadCom, de seus produtos radiojornalísticos e do debate político. 
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Nesse ambiente, o ouvinte está cada vez mais próximo, participando da programação por meio 

de plataformas digitais e redes sociais. Apesar de oferecer várias oportunidades tecnológicas, a 

convergência só pode desenvolver seu potencial por meio de profissionais qualificados, 

principalmente, no uso das plataformas digitais. Uma receita estável é essencial para dar conta 

dessa demanda, que é cada vez maior, devido às possibilidades tecnológicas emergentes, 

recorrentemente com novas roupagens e experimentações. A receita dessas emissoras 

comunitárias tem no financiamento coletivo e nos patrocínios nas plataformas digitais uma 

oportunidade de se elevar. O financiamento coletivo faz parte de um grande número de 

iniciativas de comunicação alternativa da atualidade, a exemplo da Rádio Guarda-Chuva, que 

tem uma vaquinha disponível no site37. Contudo, a destreza no ambiente convergente não se 

limita a manobrar com habilidade as ferramentas tecnológicas, está ainda na sua capacidade de 

levar o ouvinte-internauta a experimentar outras perspectivas disponíveis no ciberespaço, como 

sua participação na programação, cada vez mais próxima por conta dessas possibilidades. 

Durante esta investigação, evidenciamos que o Maranhão tem 179 rádios comunitárias 

regularizadas. Dessas, 50 tem presença no digital e apenas 20 têm produto radiojornalístico em 

suas plataformas digitais e redes sociais. Outro ponto de destaque desta discussão são os 

desafios que elas enfrentam nesse ambiente, frente às tecnologias emergentes. Os tópicos 

abordados nesta dissertação, bem como todo o embasamento empírico-teórico, tiveram como 

objetivo situar o leitor dentro dessa perspectiva tecnológica, suas discussões epistemológicas, 

problematizando como e se essas plataformas digitais e redes sociais podem ampliar a 

penetração dessas emissoras comunitárias, dos seus produtos radiojornalísticos locais e 

hiperlocais e do seu contato com o ouvinte-internauta em na programação. No caso das 

emissoras comunitárias maranhenses, conclui-se que a convergência acontece, mas ela é 

subutilizada. 

Para analisar os pontos dessa discussão, utilizamos das definições de Canavilhas (2014) 

sobre o que o webjornalismo, na busca por entender o que acontece com as mídias radiofônicas 

comunitárias maranhenses em ambiente de convergência tecnológica e midiática. Pautamos, 

sob a lente teórica de Canavilhas, como a hipertextualidade, multimedialidade, 

interatividade, memória, instantaneidade, personalização e ubiquidade estão se 

desenvolvendo nessas RadCom. Juntamente à teoria, destacamos ainda como o rádio está 

                                                           
37 https://www.radioguardachuva.com.br/apoie/ 
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expandido (KISCHINHEVSKY, 2016) e seu radiojornalismo com possibilidade hipermidiática 

(LOPEZ, 2010). 

Em ambiente convergente, o ouvinte pode participar e interferir nos produtos 

radiofônicos, tanto no online como no offline. Isso amplia a presença da população nas 

programações das emissoras, ponto indispensável para o processo comunicacional de uma 

RadCom. O WhatsApp se mostrou a ferramenta tecnológica mais promissora nesse processo 

de comunicação entre o locutor e o ouvinte das emissoras comunitárias maranhenses, 

principalmente por permitir o fluxo de informações de forma instantânea, seja por meio de 

áudio, foto, vídeo ou ainda mensagem de texto. O aplicativo é a tecnologia emergente mais 

comum nas redações, superando o telefone de mesa, velho amigo da mídia radiofônica.  

Outro ponto de destaque desta pesquisa está na participação do ouvinte-internauta por 

meio das redes sociais, em especial à plataforma Facebook. Como visto, mais precisamente 

com o início da pandemia da Covid-19, essa plataforma ganhou visibilidade por permitir a 

transmissão de live, que é a transmissão ao vivo da programação feita no dial. Essa sincronia 

ampliou a penetração dessas rádios, angariando ouvintes das mais diversas regiões do globo. O 

Facebook permitiu que essas emissoras compartilhassem seu conteúdo sem limitação de tempo, 

diferente do que fez o aplicativo Instagram, que permite apenas uma hora de transmissão ao 

vivo. O Instagram tem suas particularidades que ajudam as emissoras a alcançarem outros 

públicos em ambiente de convergência, como por exemplo a transmissão do programete 

Repórter de Quebrada, da Rádio Bacanga FM, de São Luís, que realizou uma cobertura 

jornalística utilizando apenas da ferramenta story. Nenhuma outra rádio estudada utilizou dessa 

ferramenta em seus produtos radiojornalísticos locais e hiperlocais. Isso mostra como as 

possibilidades tecnológicas tem potencial de auxiliar no desenvolvimento do radiojornalismo 

local e hiperlocal dessas emissoras. 

Os agregadores surgem no horizonte dessas rádios, mas ainda de forma tímida. O 

YouTube é a plataforma mais utilizada, seguida do SoundCloud. Apesar de serem aplicativos 

populares e gratuitos, as emissoras não utilizam todo o potencial disponível. A observação dos 

produtos revelou que o radiojornalismo das emissoras comunitárias maranhense não tem espaço 

nessas plataformas, os deixando exclusivos para as redes sociais. Salvo as rádios Açai FM, de 

Imperatriz, Sertão Web, de São João dos Patos, e Diamantina, de Governador Edison Lobão, 

todas as outras rádios estudadas não fazem o uso da live do YouTube em sua programação 
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radiojornalística. Essa constatação evidencia que até o momento os agregadores não têm a 

preferência das emissoras. 

A Rádio Comunitária Bacanga FM, alvo da análise de caso, tem se utilizado da 

convergência tecnológica e midiática nos seus produtos radiojornalísticos e com isso 

conseguido ampliar seu contato com os moradores não só da área Itaqui-Bacanga, como 

também todos e todas que acompanham a emissora por meio do site e das redes sociais. Por 

mais que a emissora utilize das ferramentas do ambiente convergente no seu dia a dia, é preciso 

haver uma evolução em diversos aspectos para que ela seja desenvolvida de forma satisfatória. 

O caráter estético dos produtos deixa muito a desejar em comparação ao que é feito na mídia 

comercial. De todas as categorias de análise, apenas a instantaneidade é utilizada de forma 

proveitosa na Bacanga FM. Por meio de mensagens instantâneas enviadas por aplicativos, os 

ouvintes internautas compartilham áudio, foto, vídeo e texto com os locutores, que destacam ao 

vivo essas manifestações. Esse movimento permite ao ouvinte interferir diretamente na 

programação, deixando o ambiente democrático. De todos os programas, o Disco Reggae é o 

que têm se utilizado da live diariamente para veicular sua programação nas redes sociais. Essa 

presença tem angariado os ouvintes internautas da Bacanga, que participam da programação 

mandando informações, pedindo música ou simplesmente um “alô”. 

Em relação aos seus produtos radiojornalísticos, a Bacanga se utiliza da convergência 

para ampliar sua produção local e hiperlocal. Nesse tópico, a emissora, apesar de não 

desempenhar todas as possibilidades tecnológicas disponíveis, consegue se desdobrar com as 

ferramentas que domina, a exemplo das lives no Instagram e Facebook do programa Bacanga é 

Resistência. Mesmo não atingindo com maestria as técnicas de edição, a emissora consegue 

oferecer um produto radiojornalístico local e hiperlocal para seus ouvintes que estão presentes 

nas plataformas digitais e redes sociais. A utilização de técnicas de edição poderia servir para 

ampliar as informações repassadas para o ouvinte-internauta. O uso de GC, de vinhetas em 

vídeo e de plataformas para transmissão online, como o Stream Yard, que é gratuito, seria capaz 

de fazer uma programação com mais detalhes e possibilidades convergentes. Por meio do GC, 

a emissora teria como incluir informações adicionais, um QRCode para o aplicativo e ainda o 

telefone de contato para participação ao vivo. A plataforma Stream Yard faz corte na imagem, 

compartilhamento de múltiplas telas e ainda pode transmitir simultaneamente em várias 

plataformas digitais e redes sociais. Nenhuma dessas situações citadas faz parte da programação 

da Bacanga. 
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O site da emissora precisa passar por adaptações para que se desenvolva de forma 

proveitosa. O radiojornalismo realizado pelos comunicadores precisa reivindicar seu espaço 

nessa ferramenta tecnológica, que tem grande potencial de interação com o ouvinte-internauta. 

Apesar de ter o site, a emissora não consegue explorar todos os recursos disponíveis. A exemplo 

da categoria de “notícias”, onde são inseridas apenas informações vinda de portais de notícias 

da mídia hegemônica como imirante.com e oimparcial.com, mas sem nenhuma produção 

própria. Esse espaço serviria de suporte para os produtos radiojornalísticos produzidos pela 

Bacanga no dial, assim como para a memória da mesma. Outra questão do site está em suas 

abas de acesso. É preciso que a emissora tenha mais atenção ao que é inserido na plataforma.  

Em todas as abas, a emissora pode avançar um pouco mais em seus produtos. A 

disponibilidade de fotos, vídeos e textos tem que ser referenciada pela própria emissora. Os 

produtos da emissora poderiam ser compartilhados nesse ambiente, assim como o fazem nas 

redes sociais. A diagramação do site poderia avançar para que espaços como o “ao vivo” não 

ficassem fora do ar. A distribuição das ferramentas do site podem melhorar, deixando o site 

mais limpo e aprazível. Os chats precisam da atenção da emissora, que não respondeu nenhum 

comentário publicado. Ainda na página principal do site, os banners rotativos precisam ter uma 

configuração mais ajustada, com fotos em sincronia com o espaço. As fotos inseridas como 

banners são vazadas e esticadas, o que ocasiona uma interferência no momento da exploração 

da plataforma, sem links de acesso, e um incômodo estético. A multimedialidade pode avançar, 

com a lincagem direta nos textos inseridos. Apesar de conter a assinatura dos portais de notícias, 

os links disponíveis não dão direcionamento para a fonte da informação. Isso causa interferência 

entre a informação que é compartilhada e o internauta que está realizando a leitura. 

As redes sociais da Bacanga são outro ponto de reflexão. No Facebook da emissora, por 

exemplo, não são compartilhados todos os produtos reproduzidos no dial. O recurso da live é 

uma ferramenta que pode dar mais visibilidade aos produtos radiofônicos da emissora, 

ampliando assim sua penetração também no ambiente digital. Ao focar em ações aleatórias na 

rede social, a emissora perde a oportunidade de “prender” o ouvinte-internauta em sua 

programação. Outro ponto de reflexão é a utilização da plataforma para engajar a programação. 

Como cada programa cria sua própria fanpage, esse movimento acaba por fragmentar o público. 

Fragmentar pode não ser a melhor ideia, já que a emissora poderia se concentrar apenas na 

fanpage oficial da rádio, aumentando a percepção do algoritmo na hora do ouvinte-internauta 

buscar na plataforma a referência da emissora. A utilização de perfil e fanpage deve ser pensada. 
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A emissora não atualiza a fanpage, ao ponto que deixa o perfil atualizado. Deveria haver aí uma 

sincronia nas plataformas, ou focar apenas em um, a despeito de outra. 

O Instagram da Bacanga precisa melhorar sua desenvoltura, uma vez que os recursos 

disponíveis da plataforma não são amplamente aproveitados. Apenas o Bacanga é Resistência 

utiliza do recurso de live para compartilhar seu produto radiojornalístico e fez um movimento 

ímpar ao realizar uma cobertura jornalística por meio da ferramenta story. O perfil oficial da 

emissora não utiliza de forma proveitosa as possibilidades tecnológicas da plataforma, como a 

produção de vídeos, foco do Instaram no momento38. Os destaques não são feitos na plataforma, 

o que poderia ajudar o seguidor ou seguidora a identificar situações especiais. A emissora 

precisa estar atenta aos comentários, respondendo o internauta. Em várias postagens na 

plataforma os seguidores da Bacanga realizaram perguntas que ficaram sem resposta. 

Responder os posts não só é um movimento educado, como também ajuda o algoritmo a levar 

o perfil da Bacanga para outras pessoas que vão acompanhar suas publicações. A junção desses 

recursos pode auxiliar na ampliação do perfil da Bacanga, colocando-a como referência ao 

pesquisar sobre rádios comunitárias no Maranhão. 

O YouTube da Rádio Bacanga deve passar por atualizações para que possa oferecer um 

produto de qualidade ao ouvinte-internauta. Os produtos radiofônicos compartilhados não 

possuem qualquer edição, deixando o material cru39 disponível offline para quem visitar o canal. 

O YouTube é uma plataforma com potencial gigante, que pode auxiliar a emissora a acessar 

para além do eixo Itaqui-Bacanga. Com produtos compartilhados em sincronia com essa 

plataforma, a emissora poderia dar um salto a mais em sua programação. Como falado 

anteriormente, o Stream Yard tem a possibilidade de compartilhar a programação ao vivo, em 

sincronia com outras plataformas. Esse movimento ajuda a engajar as plataformas e, 

consecutivamente, seus produtos radiojornalístico, fazendo com que chegue a quem segue a 

Bacanga. O avatar e capa do YouTube não condizem mais com a atual identidade visual da 

Bacanga, precisando de atualizando para que o internauta tenha certeza na hora de identificar a 

emissora no agregador. A Bacanga não utilizou nenhuma vez o recurso da live, por mais que 

ela esteja disponível na plataforma. 

Por conta da pandemia da Covid-19, a emissora tem recorrido mais vezes ao ambiente 

digital para compartilhar sua programação, em especial às redes sociais. Desde o início da crise 

                                                           
38 https://www.thedigitaleden.com/anuncios-no-reels-instagram/ 
39 Termo utilizado no jornalismo para falar de produtos sem edição. 
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sanitária, a Bacanga FM vem ampliando sua presença no digital, utilizando principalmente os 

recursos disponíveis, como a live, nas redes sociais Facebook e Instagram. Um momento 

importante do ambiente de convergência em relação aos produtos radiofônicos da emissora, por 

conta do novo Coronavírus, foi a criação do quadro “Plantão Covid-19”, que durante quatro 

meses levou especialistas para tratar da doença e das particularidades da área Itaqui-Bacanga. 

Por cerca de uma hora, semanalmente, os locutores e os agentes de saúde compartilhavam os 

números locais da doença, a responsabilidade política dos governos federal, estadual e 

municipal, destacando métodos de como se proteger do vírus. Essa movimentação serve de 

exemplo de como utilizar o ambiente de convergência tecnológica e midiática em produtos 

radiojornalísticos local e hiperlocal em momento de urgência, como a pandemia. 

Concluímos que a convergência como um todo seja subutilizada pela Rádio Bacanga 

FM, a sua presença no digital tem auxiliado no compartilhamento de seus produtos 

radiojornalísticos locais e hiperlocais, ampliando sua recepção. Como observado, o ambiente 

digital tem a capacidade de aproximar ainda mais o ouvinte-internauta e permite que a 

programação seja acompanhada de qualquer lugar, a qualquer hora. A convergência, portanto, 

é uma possibilidade para a Bacanga, que ainda precisa dar alguns passos para que sua 

desenvoltura nos canais digitais e redes sociais seja capaz de oferecer um espaço mais aprazível 

para os seus ouvintes internautas. 

As possibilidades tecnológicas disponíveis em ambiente de convergência tecnológica e 

midiática podem influenciar um ponto de transformação da Bacanga, que ao otimizar sua 

atuação nessas plataformas, tem a oportunidade de ampliar não só a penetração de seus produtos 

radiojornalísticos, como também servir de referência de mídia para além do eixo Itaqui-

Bacanga, chegando àqueles que seguem a RadCom no ambiente digital. Uma desenvoltura 

satisfatória nas plataformas digitais e redes sociais possibilita estender o discurso contra-

hegemônico da emissora, levando seus produtos radiojornalísticos locais e hiperlocais para o 

global, pautando assim outros meios de comunicação alternativos que coadunam com as ideias 

da emissora comunitária. Em ambiente de convergência, a RadCom ainda pode fazer 

movimento de cadeias com outras rádios, participando de lives e produções exclusivas das 

plataformas digitais e redes sociais. A formação de cadeias no dial é proibida pela Lei que 

regulamenta as rádios comunitárias e que durante décadas impediu que as RadCom se 

aproximassem uma das outras. No digital, é possível reverter essa situação, criando aí um elo 

com várias emissoras do Estado. 
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Inferimos que esses são alguns dos motivos que podem estar impedindo a Bacanga de 

utilizar todas as possibilidades tecnológicas disponíveis em ambiente de convergência 

tecnológica e midiática. Contudo, ressaltamos que a passos lentos a emissora vem conseguindo 

ampliar sua presença no digital, reforçando seu aspecto comunitário e de prestação de serviço. 

A pandemia da Covid-19 fez com que a emissora fincasse sua presença no digital. Assim, esse 

passo dado de forma urgente desvelou como a convergência é uma possibilidade para a 

emissora, ao ponto que também é um desafio para a mesma. 

As demais RadCom observadas seguem o modelo da Bacanga, com uma presença pouco 

satisfatória nas plataformas digitais e redes socais. Apesar das emissoras utilizarem das 

possibilidades tecnológicas em seus produtos radiofônicos, o que se vê é um simples 

espelhamento do que acontece no dial. A live é o único produto tecnológico emergente que é 

feito exclusivo no ambiente digital por algumas emissoras, mas sem nenhum cuidado estético 

em relação ao que é ofertado ao ouvinte-internauta. É preciso dominar as mais variadas técnicas 

disponíveis em seus produtos, a fim de melhorar a experiência de quem acompanha a 

programação no digital. A linguagem radiofônica precisa estar sincronizada com os produtos 

que são compartilhados no ambiente convergente. O locutor ou a locutora precisa ter em mente 

que nem todos os ouvintes estão acompanho a programação no digital. 

Como visto, é preciso evoluir em se tratando de sua desenvoltura no ambiente 

convergente para que seus produtos radiojornalísticos sejam disseminados de forma congruente 

no ciberespaço. As emissoras maranhenses precisam estar antenadas com as atualizações 

tecnológicas para dar conta da demanda que a convergência vem impondo. Das 20 RadCom 

estudadas, duas se destacam pelos seus produtos radiojornalísticos locais e hiperlocais em 

ambiente de convergência tecnológica e midiática: A Rádio Açai FM, de Imperatriz, e a Rádio 

Sertão Web, de São João dos Patos. Essas emissoras são as que possuem o maior número de 

redes sociais e que as utilizam para o compartilhamento de seus produtos radiofônicos. 

A Rádio Açai FM tem um jornalismo local e hiperlocal bastante presente, com 

programações diárias no site e nas redes sociais. A Rádio Açai FM, por exemplo, tem várias 

plataformas digitais, mas as utilizam de forma aleatória. A emissora conta com uma 

programação variada, mas apenas um produto é inserido no ciberespaço, o programa 

radiojornalístico Açai Comunidade. O site da emissora não possui uma diagramação 

satisfatório, contendo textos com a cor da identidade visual da marca, o que impossibilita o 

leitor de ter acesso às notícias publicadas. Nas redes sociais, a emissora compartilha diariamente 
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somente o programa Açai Comunidade, onde o locutor, durante uma hora, trata dos mais 

variados assuntos relacionados à cidade de Imperatriz. O momento conta com a participação do 

ouvinte-internauta, mais precisamente na plataforma Facebook, com comentários que são 

destacados durante a programação pelo locutor.  

O YouTube da emissora é utilizado de maneira recorrente, fazendo semanalmente o ao 

vivo do programa. A junção dessas plataformas auxilia no engajamento e ajuda os produtos a 

chegarem em outros ambientes, a exemplo de um morador de Manaus que mandou um “alô” 

para sua família que mora em Imperatriz. Via de regra, apesar de não avançar esteticamente, a 

emissora é capaz de compartilhar parte de seus produtos utilizando do ambiente convergente a 

seu favor.  

A Rádio Sertão Web se destaca por compartilhar seus produtos radiojornalísticos locais 

e hiperlocais no ambiente digital, em mais de uma plataforma digital. Contudo, apenas 

compartilhar o produto não significa que tenha desenvoltura no ambiente convergente. No caso 

do YouTube da emissora, são compartilhadas apenas parte da programação, com foco nas 

entrevistas. As entrevistas foram feitas com ajuda de um celular, sem microfone direcionado, 

edição ou BG. A imagem possui GC centralizado e logo da emissora no canto superior direito. 

A partir da pandemia da Covid-19, a Sertão Web começou a realizar lives por meio da 

plataforma Stream Yard, inserindo ainda o fone de ouvido entre as ferramentas tecnológicas. A 

inserção da plataforma e do fone de ouvido deu uma significativa melhora na locução 

radiofônicas, podendo servir de modelo para outras RadCom em ambiente de convergência 

tecnológica e midiática. 

As redes sociais da emissora dão relevância aos assuntos locais e hiperlocais, com foco 

na pauta policial. As lives feitas pelo Steam Yard são realizadas concomitantemente com a 

plataforma Facebook, onde ficam disponíveis offline, à disposição do ouvinte-internauta. Assim 

como as demais, a emissora não responde o internauta. A participação fica apenas pelas 

mensagens e áudios enviados pelo WhatsApp da emissora. As redes sociais não têm nenhuma 

particularidade, servindo de espelho uma da outra. A emissora poderia usar das particularidades 

do Facebook e do Instagram para ampliar suas produções radiofônicas, a exemplo do que fez a 

Bacanga FM com o quadro Repórter de Quebrada. Apesar de utilizar a convergência em seus 

produtos radiofônicos, a emissora tem a possibilidade de melhorar não só a produção como a 

disseminação dos mesmos. 
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Desenvolver-se em ambiente de convergência tecnológica e midiática é um caminho 

para todas as mídias, não só as comunitárias. Dessa forma, durante o exposto, buscamos antenar 

as RadCom maranhenses nesse momento de transição, como seus produtos radiojornalísticos 

locais e hiperlocais podem ser produzidos e compartilhados utilizando das plataformas digitais 

e redes sociais. Se bem direcionadas, as possibilidades tecnológicas trazem o ouvinte ainda 

mais para perto da emissora, destacando suas demandas e particularidades. Nas RadCom 

maranhenses, esse movimento auxilia na democratização da comunicação, visto que o ouvinte 

e comunidade como um todo pode participar da programação de forma ativa, por meio de 

diversas maneiras, seja por áudio, vídeo, foto ou texto. As tecnologias emergentes se imbricam 

no dia a dia dessas emissoras, entre o analógico e o digital, transformando por completo todas 

as estruturas ditas como sólidas desde sua criação. Participar desse ambiente convergente é 

ainda reiterar a importância da mídia radiofônica comunitária no processo de cidadania de seus 

bairros e de suas cidades, que contam com essa interferência para balizar o discurso hegemônico 

da mídia comercial. 
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