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Resumo: O presente trabalho pretende fazer um registro do funcionamento da rádio-

poste denominada Sonorização e TV Maré Mansa (SMM), situando-a no contexto da 

história da Mídia no Brasil. Localizada no terminal de ônibus urbano da cidade de 

Ilhéus – Bahia, trata-se de uma experiência ou modelo ímpar, que não se adequa a 

qualquer conceituação de meio de comunicação uma vez que utiliza mídia sonora e 

vídeo, ainda que de maneira precária. Para o presente estudo, foi utilizada a metodologia 

da História Oral, com aplicação de entrevistas semi-estruturadas; visitas ao ambiente 

onde funciona a SMM, e gravações de arquivos de áudio e vídeo. Os resultados 

mostram que a SMM foge completamente ao que se poderia querer identificá-la com o 

papel de uma emissora comunitária, pois se afasta do papel social esperado para tanto. 
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 Introdução 

O rádio chegou ao Brasil em 1922, através de Edgard Roquette-Pinto, que o via 

como um instrumento de expansão da cultura, expressando a cada final de transmissão 

diária: "Acabaram de ouvir a PRA2, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que acabou 

de irradiar, pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil”. 3 

Roquette-Pinto criou e fez crescer a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que se 

transformou na Rádio MEC em 1936: 

“A primeira emissora educativa do país, núcleo de onde se originaram 19 

emissoras de rádio, e as 20 emissoras de televisão, hoje vinculadas à 

programação educativa do MEC. Somadas às emissoras em implantação pode-se 
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dizer que Roquette-Pinto criou a matriz de nada menos que 46 emissoras 

dedicadas à formação do cidadão brasileiro”.4 

A visão de Brecht (1927-1932) em sua Teoria do Rádio era a de um veículo 

democraticamente útil, interessante, criativo e verdadeiro, vislumbrando seu potencial, 

características e recursos, que somente bem mais tarde foram vistos. 

“É preciso transformar o rádio, convertê-lo de aparelho de distribuição para 

aparelho de comunicação. O rádio seria o mais fabuloso meio de comunicação 

imaginável na vida pública, um fantástico sistema de canalização. Isto é, seria se 

não somente fosse capaz de emitir, como também de receber; portanto, se 

conseguisse não apenas se fazer escutar pelo ouvinte, mas também pôr-se em 

comunicação com ele. A radiodifusão deveria, conseqüentemente, afastar-se dos 

que a abastecem e constituir os radiouvintes como abastecedores” (BRECHT, 

1927-1932, p. 42). 

“Brecht elaborou tais análises e apontou suas preocupações e sugestões, sempre 

focado na idéia de que se deveria transformar o rádio realmente em meio de 

comunicação e não meramente de transmissão. E que muito mais do que 

conquistar ouvintes, a radiofonia tivesse efetivamente o que falar para o público” 

(ZUCULOTO, 2005, p.48). 

Ao longo dos seus 85 anos de história, o rádio foi se caracterizando em várias 

modalidades, desde o rádio AM inicial de Roquette-Pinto, passando pelas rádios livres, 

rádios piratas, FM, rádios-poste e chegando mais recentemente às rádios comunitárias. 

Brecht (1927-1932) antecipou o fenômeno das rádios livres, como que prevendo 

o seu boom nas décadas de 70 e 80, bem como as emissoras comunitárias e todos que 

fazem rádio na perspectiva de que, mesmo sendo um veículo centenário, ainda tem 

muito a crescer e muito a construir em termos de linguagem e conteúdo, quanto ao 

efetivo uso de suas características e recursos, e principalmente, muito caminho a trilhar, 

no sentido de realmente cumprir sua função social (ZUCULOTO, 2005).  

Para se chegar a uma definição da identidade da SMM, cuja emissora tem uma 

característica própria e está presente no cotidiano da cidade de Ilhéus, fazendo parte de 

sua cultura é necessário apresentar/conceituar algumas formas de se fazer rádio. Estas 

serão comparadas à maneira como se estabelece a SMM. 

Rádio Livre 
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O conceito de rádio livre surgiu na Itália, nos anos 60 e uma das mais fortes foi a 

Rádio Alice. A intenção dessas rádios era fazer oposição contra o governo e combater o 

monopólio estatal na radiodifusão italiana (BROCANELLI, 2005). 

Cogo (1998) retoma o conceito de rádio livre de Cecília Peruzzo quando 

considera que elas “são emissoras que podem ou não ter um caráter explicitamente 

político” e está aí a grande diferença entre a rádio livre e a rádio comunitária. Suas 

transmissões podem ter motivações comerciais, de um hobby, ou até mesmo 

pornográficas. Como descreve sua própria definição, é “livre”.  

No Brasil, a idéia de rádio livre chegou a partir do início dos anos 80, quando 

havia todo um clima de contestação pró-democracia no país, especialmente no estado de 

São Paulo. Estudos mostram que, em 1983, existiam mais de 40 rádios livres no ar só na 

cidade de Sorocaba.5 Não demorou muito para crescer a pressão, tanto por parte das 

grandes empresas de comunicação, como por parte do governo, em torno do tema e 

contra este tipo de transmissão. Mas foi só em 1998 que surgiu a Lei de Radiodifusão 

Comunitária e a questão foi regulamentada.  

Rádio Pirata 

A origem do termo “rádio pirata” vem da história de Roanan O'Rahilly, que, 

com criatividade e coragem fez um empréstimo de 250 mil libras esterlinas e comprou 

um antigo navio holandês de porte médio para o transporte de passageiros, equipou o 

navio com transmissores de grande potência, trocou-lhe o nome para “Caroline”, 

ancorou em águas internacionais e começou a transmitir em ondas curtas, burlando as 

leis britânicas. 

Ganhou o nome de “rádio pirata” por operar dentro de um navio e em águas 

internacionais ou sem dono, conseguindo assim burlar as leis da radiofonia e com isso 

também os impostos. O exemplo da Radio Caroline foi seguido pelas rádios Verônica e 

Mi Amigo, outras emissoras que surgiram na mesma época. As rádios piratas inglesas 

eram exatamente o contrário das comunitárias de hoje. Elas nasciam com caráter 

comercial, para ganhar dinheiro, combatendo o monopólio estatal das telecomunicações 

representado pela BBC (British Broadcasting Corporation). Na play list musical da 

Rádio Caroline predominava o então emergente rock and roll norte-americano. A rede 

de rádio estatal BBC teve de criar a BBC One (que existe até hoje) para competir com a 

Caroline (BROCANELLI, 2005).  
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No Brasil, pouco a pouco vão aparecendo relatos de transmissões de rádio 

clandestinas acontecidas na década de 50. Segundo Brocanelli (2005), o marco oficial 

das transmissões de rádio pirata no Brasil é a década de 70 e ganhou força nos anos 80. 

De início era uma diversão de técnicos em eletrônica (hobby) montando transmissores 

de rádio caseiros, mais tarde, uma nova forma de protesto político, usada por 

associações estudantis e grupos políticos de esquerda organizados. Protestavam também 

contra o sistema de distribuições das concessões de rádios oficiais, que privilegiava 

apenas políticos. 

Na atualidade, o termo “pirata” se refere a qualquer produto que não seja 

original e oficial, ou regularizado legalmente e a legislação brasileira considera crime o 

não cumprimento das normas sobre instalação, programação, administração e 

transmissão da rádio comunitária. A punição vai desde uma advertência, multa até a 

perda da autorização, conforme a Lei 9612/98. 

No caso das rádios clandestinas ou piratas, a instalação e o funcionamento destas 

emissoras também são considerados crime, punindo com prisão os responsáveis 

(instaladores, anunciantes, vendedores, fabricantes de equipamentos etc) e apreensão 

dos equipamentos. Mesmo assim, muitas pessoas se aventuram em seus projetos de 

rádio pirata. Não existem dados concretos sobre as emissoras ilegais que estão no ar 

atualmente. Para cada emissora fechada pela Anatel, pelo menos quatro novas são 

criadas (BROCANELLI, 2005). 

"Dessa forma, a rádio clandestina opera no canal e freqüência que bem entender, 

interferindo em outras emissoras regularmente autorizadas. Normalmente têm 

ligações com políticos, grupos religiosos ou empresas e vendem espaço 

comercial a preços irrisórios, causando concorrência predatória às emissoras 

legalmente constituídas".6  

Ainda pode-se ver que o baixo valor dos equipamentos é um dos agravantes para 

o surgimento das rádios clandestinas, uma vez que qualquer um pode ter sua própria 

rádio. O perfil das rádios piratas no Brasil é o mais variado possível. Algumas são 

ligadas a estudantes, outras pertencem a igrejas de todos os tipos (católicas e 

evangélicas) que procuram fazer as suas pregações religiosas. E existem aquelas que 

pertencem a quem simplesmente quer ganhar dinheiro vendendo anúncios e espaço de 
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programação a quem estiver interessado. “Geralmente copiam o modelo das rádios 

oficiais de sucesso, não trazem novidades em termos de linguagem e programação 

musical e com isso não acrescentam nada ao ouvinte” 7. 

 Rádio Revolucionária 

Cogo (1998) apresenta outro uso alternativo do rádio, que são emissoras que 

operam dentro de processos revolucionários que envolvem luta armada e funcionam sob 

o poder da guerrilha em países da América Latina. São as “rádios revolucionárias”. A 

pioneira foi a Rádio Rebelde, que informava e contribuía na organização da Revolução 

Cubana em 1953. Outros exemplos são encontrados na Nicarágua e em El Salvador, 

onde a Rádio “Farabundo Martí” e a Rádio Venceremos enfrentavam além de tudo o 

mais, as interferências feitas por barcos norte-americanos. A Rádio Venceremos se 

tornou a voz oficial da Frente Revolucionária Farabundo Martí e transmitia 

informações, noticiários militares e notícias internacionais sobre a América Central, e 

sua programação incluía reportagens da guerra, informações sobre o funcionamento das 

zonas controladas e entrevistas com soldados capturados.  

Rádio Comunitária  

As rádios comunitárias, no Brasil, são regulamentadas pela Lei 9.612 de 19 de 

fevereiro de 1998, que em seu Artigo 1 assim as define: 

“Art. 1 - Denomina-se Serviço de Radiodifusão Comunitária a radiodifusão 

sonora, em freqüência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, 

outorgada a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede 

na localidade de prestação do serviço. 

§ 1º Entende-se por baixa potência o serviço de radiodifusão prestado a 

comunidade, com potência limitada a um máximo de 25 watts ERP e altura do 

sistema irradiante não superior a trinta metros. 

§ 2º Entende-se por cobertura restrita aquela destinada ao atendimento de 

determinada comunidade de um bairro e/ou vila”.8 

O Movimento das rádios comunitárias nasceu com o sentido de dar voz aos 

populares. Seria a realização da democratização do poder do meio e da palavra, uma vez 
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que a emissora deveria estar desvinculada de quaisquer entidades políticas ou religiosas, 

e sua programação produzida e destinada à comunidade onde estaria inserida.  

Segundo a Lei 9.612/98, uma rádio comunitária tem por objetivo dar 

oportunidade à difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da 

comunidade; oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando 

o lazer, a cultura e o convívio social; [...] permitir a capacitação dos cidadãos no 

exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível. 

A rádio comunitária não pode ter fins lucrativos, e nem, em hipótese alguma, 

inserir em sua programação propaganda comercial, a não ser em forma de apoio cultural 

de estabelecimentos pertencentes à sua área de abrangência. O Ministério das 

Comunicações entende por apoio cultural o pagamento dos custos relativos à 

transmissão da programação ou de um programa específico, sendo permitido, por parte 

da emissora que recebe o apoio, apenas veicular mensagens institucionais das entidades 

apoiadoras, sem qualquer menção aos seus produtos ou serviços. 

Para o funcionamento, os equipamentos necessários são: um conjunto de 

transmissor de 25 watts, gerador de estéreo, cabos, microfones, antenas e mesa de som. 

Uma emissora de rádio comunitária opera em freqüência modulada (FM) e seu alcance 

está limitado a 1 km a partir de sua antena.9 

Rádio-poste, Rádio-corneta ou Alto-falante 

Em cidades do interior, em zonas rurais ou nas periferias das grandes cidades 

funcionam estas “emissoras” que propagam notícias, música e publicidade por meio de 

fios e cabos ligados a alto-falantes ou cornetas espalhadas pelas ruas, principalmente 

nas praças e feiras. Muitos desses sistemas de som se auto-intitulam “rádios 

comunitárias”. Essa forma de fazer rádio não é nova. Muitas experiências surgiram na 

segunda metade do século passado. Na região grapiúna, Bahia, tem-se notícia de que 

uma das primeiras emissoras que surgiram em Itabuna funcionava com caixas de som 

espalhadas pelas ruas da cidade (LOPES, 2001 e AQUINO, 1999). Alguns planejam sua 

modernização, adquirindo transmissores e passando a transmitir em FM. 

O sistema geralmente pertence a uma ou duas pessoas de poucos recursos que 

têm paixão pelo rádio. Estas “emissoras” geralmente prestam um grande serviço à 

comunidade, como anúncios de eventos, debates sobre temas polêmicos, recados e 
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mesmo divulgação de notas de falecimentos, nascimentos e aniversários.10 O retorno 

financeiro é pequeno. O principal inconveniente é que o ouvinte não tem direito de 

escolher mudar de estação como numa rádio tradicional porque os alto-falantes ou 

caixas de som estão instalados nos postes tocando e falando para quem quer e quem não 

quer ouvir, conforme a vontade do operador. 

Em algumas situações, os alto-falantes têm sido usados como emissoras 

radiofônicas com o aproveitamento ou adaptação de formatos do rádio convencional. 

Segundo Cogo (1998), no Brasil este é um dos tipos de experiências que mais se 

desenvolve, no campo de rádio comunitário, por conta de seu baixo custo e também por 

fugir às restrições impostas pela legislação de radiodifusão, uma vez que não é 

explicitamente uma emissora de rádio. 

A SMM – Uma identidade híbrida 

Partindo do próprio nome que a emissora recebeu de seu fundador, Sonorização 

e TV Maré Mansa, pode-se perceber que são utilizados dois suportes: o áudio e o vídeo, 

o que não está adequado a nenhuma das concepções relacionadas anteriormente. Assim, 

pode-se apresentar a identidade da SMM como sendo caracterizada pelo hibridismo. É 

uma mistura de rádio com televisão. Existe uma programação radiofônica que é 

veiculada através de caixas de som, ao mesmo tempo em que imagens de anúncios 

comerciais são veiculados em um televisor, instalado em uma das estruturas do terminal 

rodoviário. O comunicador produz sozinho as fitas VHS que são utilizadas na 

transmissão da programação. As imagens para as propagandas são gravadas numa 

câmera Panasonic que o comunicador classifica como semi-profissional e são usadas 

sem qualquer artifício de edição. Utiliza as imagens capturadas para as propagandas e, 

com o auxílio de um microfone (também semi-profissional, segundo ele), insere a 

locução para que possam ser veiculadas durante a programação da emissora híbrida. 

Acrescenta ainda clipes evangélicos retirados de diversos DVDs, montando, assim, a 

programação para vários dias, período que o proprietário mesmo não soube dizer com 

precisão. 

A cada dia o comunicador realiza um mesmo ritual para montar o seu 

equipamento nas colunas de ferro do terminal urbano, embora nem sempre o televisor 

seja utilizado. Assim, percebe-se que o áudio é tido como o mais importante. A 
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programação da SMM vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 16:40h 

aproximadamente. Os equipamentos ficam no Box 16 e as caixas de som são 

penduradas pelo proprietário todos os dias pela manhã e retiradas à tarde. No período da 

tarde, uma de suas filhas é quem responde pela emissora, já que ele trabalha como 

professor nesse horário em uma escola do município de Ilhéus.  

Martín-Barbero (2007)11 faz referência ao uso da televisão como rádio, dando o 

exemplo da dona de casa que liga a televisão no início do dia, enquanto cuida dos 

afazeres domésticos, sem disponibilidade para parar, sentar e assistir a programação, 

mas está ali, conectada com o que ouve. Pode-se tentar fazer uma comparação com as 

pessoas que estão no terminal urbano: Algumas, com tempo para esperar seu ônibus, e 

estando em local apropriado (perto do aparelho) podem receber tudo que a SMM 

oferece: som e imagens. Outros, por estarem de passagem, ou simplesmente por não se 

encontrarem próximos ao televisor, recebem apenas os sinais sonoros, o que lhes é 

suficiente para receber a mensagem enviada. As imagens são, assim, como um 

apêndice, um incremento no que está sendo oferecido ao público. 

O uso de imagens na programação da emissora faz com que ela deixe de se 

enquadrar perfeitamente na classificação de “rádio poste” e seja incorporada uma nova 

classificação. Não pode ser enquadrada na categoria de Rádio Comunitária porque, 

apesar da baixa potência, não é necessariamente uma emissora sem fins lucrativos, uma 

vez que os anunciantes pagam pelo espaço utilizado. Além disso, não atende a 

interesses da comunidade onde está inserida, e sim aos interesses pessoais do seu 

proprietário. Ela também não está vinculada a nenhum movimento social, mesmo que 

na veiculação das mensagens haja o cunho religioso.  

Acrescenta-se a essa realidade comunicacional o fato de que não há uma equipe 

de trabalho, como seria esperado numa rádio comunitária. O proprietário aglutina todas 

as funções possíveis e age como se fosse absolutamente normal, apenas reconhecendo 

que haveria a necessidade da emissora ter um funcionário para atuar na venda dos 

espaços comerciais.  

Também não pode meramente ser considerada uma rádio pirata, pois o processo 

de transmissão da programação não necessita de concessão federal para funcionar com 

duas caixas de som num local público. O proprietário afirma ter licença da Prefeitura 
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para operar no terminal urbano, o que até agora não foi comprovado, pois na Prefeitura, 

os vários setores (Setor de Postura, Secretaria de Administração e Secretaria de 

Planejamento) não puderam responder a esta questão. Portanto, a SMM estaria mais 

próximo de ser uma rádio-poste, mas pelo fato de utilizar o suporte vídeo, compromete 

também esta classificação. Pode ser, então, classificada como uma forma híbrida de 

comunicação. 

A metodologia utilizada neste trabalho foi a da História Oral a partir de uma 

pesquisa de campo para identificar os sujeitos considerados relevantes, além do sujeito 

principal, Sr. Emiron Martins de Souza, dentro do universo de estudo, que compreende 

o terminal urbano e seu entorno.  A partir de visitas de observação e contato inicial no 

local de funcionamento da SMM, posteriormente foram gravadas entrevistas semi-

estruturadas com vistas ao aprofundamento do estudo. 

Foram entrevistados: a filha do proprietário, que assume a emissora no período 

da tarde; ambulantes que trabalham no terminal, motoristas de ônibus urbanos que 

permanecem por alguns minutos no terminal de ônibus da cidade, motoristas de táxi que 

fazem ponto no entorno do terminal, anunciantes da emissora, e passageiros que 

circulam pelo local aleatoriamente. Grande parte dos depoimentos foi gravada. Alguns 

depoimentos foram coletados em local de intenso barulho, motivo pelo qual não foi 

possível realizar a gravação, mas foram feitas anotações dos dados. 

A programação radiofônica e de TV consiste, segundo o dono da SMM, apenas 

em propagandas e música, usando somente música evangélica ou “internacional lenta”. 

No início de cada transmissão ele apresenta o programa “O amor está no ar”, que 

consiste na leitura de uma mensagem tirada de algum livro evangélico de meditações, e 

a seguir um comentário improvisado, realizado pelo próprio comunicador, com duração 

média de dez minutos. Ele afirma que gostaria que alguma igreja evangélica se 

responsabilizasse por este momento, ou o patrocinasse, mas apesar de já ter oferecido, 

não houve interesse por parte de nenhuma delas. 

Segundo o comunicador, a SMM não toca música popular ou “não-evangélica”. 

A música “internacional” é escolhida pela “mensagem” que traz. No horário em que a 

sua filha assume a programação da emissora, ela apenas coloca música enquanto o 

aparelho de videocassete rebobina a fita para em seguida repetir a mesma programação 

dos comerciais em fita de vídeo. A rádio não tem arquivo do material que foi produzido 

e gravado em fitas anteriores, e que “regrava por cima” até enquanto a fita oferece 

condições de receber uma nova gravação, segundo ele, cerca de cinco vezes, em média. 



A identidade da emissora e a memória não ficam registradas em nenhum artefato ou 

aparato tecnológico, nem mesmo algumas anotações que consegue fazer.  

A Sonorização e TV Maré Mansa funciona com um equipamento precário de 

gravação e transmissão. Consta de uma mesa de som de quatro canais, um amplificador 

de 400 watts de potência de saída, um aparelho de DVD, um aparelho de vídeo cassete, 

um transmissor (circuito interno de TV), uma antena, um televisor de 21 polegadas e 

duas caixas de som. As transmissões em vídeo acontecem através de um monitor de 

tevê instalado todos os dias no pátio do terminal urbano de ônibus de Ilhéus e com um 

sistema de circuito fechado de TV, sintonizado no canal 24 e que tem um alcance 

aproximado de 300 metros, considerando a altura da antena, a localização e o 

direcionamento que foi fixado para alcançar os seus anunciantes e a comunidade 

circunvizinha. O proprietário considera que melhorando as condições técnicas de 

transmissão poderá, com uma altura maior da antena, conseguir atingir até 3 Km de 

distância.  

Como tudo na SMM, a parte comercial também é de responsabilidade do 

comunicador. Ele apresenta um “projeto publicitário” aos comerciantes da cidade, e 

adequa as possibilidades de cada um a algum dos pacotes. Em entrevistas realizadas 

com cinco anunciantes da emissora, pode-se perceber o seguinte: Todos eles foram 

procurados pelo proprietário da emissora, nenhum dos donos dos estabelecimentos 

contactados resolveu anunciar por iniciativa própria. Apenas um deles ouviu a SMM in 

loco, e apenas outro usa um spot que a empresa mesma gravou em um estúdio particular 

para usar em outras emissoras AM e FM. Nesse caso, o dono da SMM fez imagens da 

loja para sobrepor ao som do spot. 

O preço que cada um paga varia entre R$ 50,00 e R$ 100,00, dando evidência de 

que há uma grande flexibilidade na negociação. Também existem situações de troca de 

serviços, como uma escola de música onde ele estuda música em troca da publicidade. 

Também um restaurante  que paga uma parte em dinheiro e outra em alimentação.  

Através da pesquisa qualitativa realizada aleatoriamente no universo de atuação 

da SMM, pode-se perceber que a recepção não é o que se pode chamar de “uma boa 

aceitação”. A principal reclamação feita pelas pessoas que passam mais tempo no 

terminal, como donos de pequenos comércios e motoristas de ônibus e de táxi que 

fazem ponto ali, é de que o volume é muito alto. Essa reclamação inexiste por parte das 

pessoas que ouvem por pouco tempo, como passageiros dos ônibus. 



A funcionária do bar que fica vizinho ao box onde funciona a SMM, diz que 

nunca ouviu ninguém reclamando. Ela diz: “Pra falar a verdade, acho que ninguém liga. 

Eu não ligo.” Também um motorista da Viação São Miguel, diz que não presta atenção. 

“É religião, ninguém nem sabe o que é que ele fala.” A maior resistência fica por conta 

das pessoas que trabalham no terminal, (ambulantes, motoristas de ônibus e motoristas 

de táxi) por passarem mais tempo em contato com a programação da emissora, à qual 

não podem modificar.  

Segundo Cogo (1998), as rádios-poste não podem contar apenas com “uma 

equipe animada e com boa vontade”, esquecendo da qualidade do equipamento e da 

variedade na programação. No caso da emissora em estudo, nas fitas VHS utilizadas, já 

estão inseridas as músicas, que, segundo o proprietário, são utilizadas por um período 

de 20 a 30 dias, antes de serem substituídas, gerando uma grande repetição na 

programação. 

Não existe interação com o público, nem mesmo no pedir/oferecer músicas, 

(atividade bastante usual no ambiente radiofônico), já que estas já estão previamente 

gravadas nas fitas VHS. Esta é uma das maiores descaracterizações da mediação 

radiofônica: a ausência de vínculos com o receptor. Aqui fica de lado o que os 

pesquisadores da mediação radiofônica ou do processo de recepção consideram o 

sujeito da comunicação: o receptor. É uma comunicação que não interage com o 

público. A reação que se tem é de aversão, é de indiferença ou mesmo de repulsa. 

A monopolização das funções é outra característica que compromete a qualidade 

dos serviços da emissora. Fica difícil imaginar uma empresa, um veículo de 

comunicação que não se organize a partir de uma equipe e que as funções de uma 

emissora estejam distribuídas entre essa equipe. O que se percebe na estrutura da SMM 

é que o seu proprietário é também produtor, cinegrafista, redator, locutor, técnico, 

produtor musical, publicitário, vendedor de anúncios, enfim, assume toda a 

responsabilidade, e não tem qualquer outra pessoa com quem possa ao menos trocar 

idéias para melhoria de sua produção radiofônica. A filha é apenas um prolongamento 

e/ou uma forma de não deixar a rádio fora do ar enquanto está ausente dela. 

Cogo (1998 p.162) ainda afirma que “a religiosidade desponta como uma das 

principais mediações culturais no campo da recepção, capazes de orientar a 

compreensão e as próprias ações da equipe na sua relação com o universo dos 

receptores.” E é este o caminho que percorre a emissora em estudo. 



Para o comunicador e dono da emissora, a grande motivação para a continuidade 

da emissora, apesar do pouco retorno financeiro, é a possibilidade de disseminar a 

Palavra de Deus, através das músicas e das mensagens. Membro atuante da Igreja 

Evangélica Assembléia de Deus, ele não se envergonha de assumir que a SMM é um 

espaço destinado à pregação do evangelho, seja nas mensagens ou através das músicas 

tocadas.  

Este caráter eminentemente religioso convive lado a lado com a necessidade 

comercial de ter anunciantes que mantenham a programação no ar. No entanto, ele 

afirma que, ainda que não tivesse anunciante, continuaria com a rádio, pois sabe que “é 

plano de Deus que ele anuncie o evangelho” através das músicas e das mensagens que 

leva ao ar. Por outro lado, sua filha reconhece que as pessoas não querem ouvir só 

música evangélica, como o pai recomenda. Então, às vezes ela coloca outro tipo de 

música, como Ivete Sangalo ou Calcinha Preta, mesmo contra a vontade do pai. Este, 

quando sabe que isto acontece, repreende a filha, e insiste que ali, “somente música para 

o louvor de Deus”. 

Apesar de não ter sido feita uma pesquisa quantitativa para verificar o índice de 

rejeição da SMM, percebeu-se na maioria dos depoimentos que a postura radical 

adotada pelo comunicador desde a escolha das músicas até as colocações feitas durante 

suas pregações levam a uma certa rejeição por parte de pessoas que não partilham da 

mesma opção religiosa. Estes se sentem ofendidos com expressões, como disse uma 

ambulante que vende lanches no terminal: “Ele fala que capoeira é coisa do demônio. 

Não é. Capoeira é uma dança, é folclore.” E acrescenta: “se fosse pra assinar algo pra 

ele sair, eu assinava”.  

O grande ponto da pesquisa é o que se pode considerar o hibridismo de suportes 

utilizados pela SMM: áudio e vídeo em sua programação. Apesar da precariedade de 

equipamentos, o comunicador consegue transitar por essas duas mediações, duas formas 

de fazer uma comunicação massiva. E que infelizmente não são usadas de maneira 

plena, deixando a desejar em ambos os aspectos. Apesar de ser exibida em vídeo, a 

transmissão da SMM não pode ser também considerada um “programa de TV”, por 

alguns motivos. O primeiro e maior deles é que nos momentos de transmissão ao vivo 

não existe exibição de imagens. O meio vídeo só é utilizado com imagens dos 

estabelecimentos comerciais, sem quaisquer recursos de edição, enquanto o locutor 

(sempre o mesmo) fala o texto que ele mesmo elaborou. No que tange à linguagem, ela 

é mais parecida com a do rádio. Aqui também parece haver uma hibridização, uma 



mistura numa tentativa de juntar dois processos em um único meio. Mas não chega a ser 

propriamente a linguagem radiofônica, porque não aproxima o locutor do ouvinte. Na 

emissora em estudo, o locutor se mantém distante, com a postura de um professor que 

simplesmente transmite um conteúdo para alguém que escuta. 

Após todo estudo e observação da emissora e seu funcionamento, pode-se 

chegar à compreensão de que, apesar de tudo que se vê no mundo das comunicações, 

sempre há espaço para um formato diferente, ainda que não seja essencialmente “novo” 

em sua formação. E há que se valorizar a persistência e perseverança do comunicador 

em estudo, que insiste em fazer à sua maneira o que ele imagina ser bem recebido.  

Este trabalho pode trazer também, àqueles envolvidos com a pesquisa 

acadêmica, a visão de que a realidade comunicacional é bastante diferente do ideal e do 

estudado teoricamente, e acender-lhes o desejo de um envolvimento com esta realidade, 

buscando oferecer o que conquistaram nos anos de estudo formal, saindo das paredes da 

Universidade e sendo de fato comunicadores. 
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