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PRODUÇÃO EM UMA RÁDIO COMUNITÁRIA: ESTUDO DE CASO DA
RÁDIO SÃO JOSÉ

Buiar, Rafael ¹
Resumo: Esta pesquisa tem o propósito de analisar a relação entre a grade de programação e o
perfil da rádio comunitária São José FM. Através da metodologia de um Estudo de Caso foi
possível identificar se a Rádio São José obedece a legislação que rege as rádios comunitárias no
Brasil, dos processos de produção de jornalismo e de descrever como a comunidade local atendida pela rádio comunitária atua em sua programação e nos processos de produção da informação da Rádio São José, e relatar as possibilidades exploradas pela rádio São José para manter
contato com a comunidade.
Palavras-chaves: Rádio Comunitária; Jornalismo; Comunicação comunitária.

2. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, observa-se que entre as diversas lutas mobilizadas pelos
movimentos sociais está a busca pelo direito à liberdade de expressão. Como uma das
consequências, pode-se notar que a pressão social provocou um avanço na democratização dos
meios de comunicação social. Um grande exemplo é o aumento de emissoras de televisão, TV
gratuita ou a cabo, e também nas áreas do rádio de baixa potência e de entidades populares na
internet.
Hoje, nos anos 2010, as tecnologias colaboram com a expansão dessa forma de
comunicação, promovendo inclusive melhoria técnicas, como o fato de fornecer uma
informação veloz no caso das rádios webs. Uma das qualidades da internet é que ela é uma
plataforma de comunicação acessível a quase todas as pessoas que possuem computadores e
celulares (smartphone), quebrando barreiras entre cidades, estados e países.
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No caso das rádios comunitárias, atualmente, elas chegam em torno de 15 mil no país, e,
mesmo com a democratização, mais da metade opera no formato de rádio livre, sem
autorização. Dentre elas, algumas rádios têm o perfil de comunitárias, que têm a programação
com o intuito de servir determinada comunidade.
O canal de expressão de uma comunidade (independente do seu nível
socioeconômico e território), por meio dos quais os próprios indivíduos
possam manifestar seus interesses comuns e suas necessidades mais urgentes.
Deve ser um instrumento de prestação de serviços e formação do cidadão,
sempre com a preocupação de estar em sintonia com os temas da realidade
local. Portanto, recorre a princípios da comunicação popular
(DELIBERADOR; VIEIRA, 2005, p.8).

A partir disso, este trabalho se propõe a estudar os processos de produção em uma rádio
comunitária e traçar uma relação entre a sua produção e o perfil do público da respectiva rádio.
Para tanto, fará um estudo de caso da “Rádio São José”, do município de São José das Pinhas,
Região metropolitana de Curitiba, que opera na frequência 98,3 FM e na web no endereço
www.sjpfm.com.br. Este trabalho parte da hipótese de que as rádios comunitárias utilizam
estratégias específicas para gestão da emissora e para a produção de sua programação, tendo em
vista suas características como o baixo investimento e a proximidade com a comunidade local.
Em um jornalismo da indústria Cultural, que se concentra nas atividades artísticas e no
entretenimento, está cada vez mais evidente nos meios de comunicação, em que os valores
mercadológicos ficam em evidencia. Diferente do jornalismo comunitário, que tem como
alternativa para se desvincular dessa lógica de mercado dos principais meios e assim, assume o
papel do jornalismo, o social.

3. O RÁDIO COMO COMUNICAÇÃO POPULAR E COMUNITÁRIA

A expressão comunicação popular tem diversas maneiras de ser compreendida
conforme Peruzzo (2006), que define como comunicação alternativa, participativa, horizontal e
comunitária. Por fim, uma maneira de mobilização visando atingir seus interesses e,
principalmente, atender as necessidades de sobrevivência e a participação política.
Em relação a isso, pode-se destacar e observar que a expressão comunitária passou a ser
mais utilizada com os novos meios de comunicação,
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“Desde formas de comunicação do povo, aquelas que têm o povo como
protagonista, até experiências estimuladas no âmbito da mídia comercial de
grande porte, que se considera oportuno refletir sobre as especificidades e os
princípios norteadores de processos de comunicação popular e comunitária”
(PERUZZO, 2006, p. 2).

Dentre os meios de comunicação, a rádio comunitária é um dos que destacam a
comunicação popular, já que o povo pode ser o verdadeiro protagonista. A radiodifusão
comunitária representa a luta de anos, com a conquista do acesso aos meios por parte dos
movimentos. Sendo essa, uma maneira de comunicação ao alcance das comunidades.
“O objetivo de uma rádio comunitária é bem esclarecido, conforme a Lei
9.612/98, que se denomina serviço de radiodifusão comunitária, em baixa
potência e cobertura restrita, que permite as fundações e associações
comunitárias, sem fins lucrativos” (LIRA, Cleicyane e RIBEIRO, Valdiclei,
2013, p. 20).

No final do século 20, em que ocorreu um marco estabelecido pelas rádios comunitárias
nas relações entre emissor e receptor, segundo Ferraretto (2000). Já Manzano (1997) destaca
uma interação ainda maior:
Uma emissora comunitária tem como característica principal o fato de operar
em via de duas mãos: ela não apenas fala como ouve, principalmente,
assegurando, assim, à comunidade o direito de se fazer ouvir, em seus
reclamos e em suas manifestações culturais e artísticas de natureza local
(MANZANO, 1997, p.2 apud FERRARETTO, 2000, p.189).

No contexto geral, as rádios comunitárias têm uma grande importância, pois são vistas
como fator de desenvolvimento social e até recebem algum apoio de entidades, como de
governos locais, de organizações não governamentais, de igrejas, universidades e/ou da
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).
Um grande exemplo disso, segundo Peruzzo (2006), ocorreu em Moçambique, em que a
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) foi parceira no
projeto de processo de implantação e sustentabilidade de emissoras radiofônicas comunitárias.
Os serviços das rádios comunitárias tiveram o propósito de favorecer o desenvolvimento social
e econômico visando à redução da pobreza absoluta.
Nota-se que a importância da comunicação comunitária é representada como um meio
facilitador do exercício dos direitos e deveres da cidadania. Entre os vários estudiosos destacase Kaplún (1985, p.7), que, ao referir-se ao fenômeno da comunicação popular e alternativa,
afirma tratar-se de “uma comunicação libertadora, transformadora, que tem o povo como
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gerador e protagonista”. Ressaltando os aspectos educativos desse tipo de processo de
comunicação, o autor esclarece que as mensagens são produzidas “para que o povo tome
consciência de sua realidade” ou “para suscitar uma reflexão”, ou ainda “para gerar uma
discussão”. Os meios de comunicação, nessa perspectiva, são concebidos, pois, como
“instrumentos para uma educação popular, como alimentadores de um processo educativo
transformador” (KAPLUN, 1985, p.17).

3.1 Gestão e Produção de Rádio Comunitária

A gestão e produção de uma rádio comunitária alinhada com assuntos relacionados a
população de uma emissora junto a população. A produção do jornalismo em uma rádio contém
fundamentos que caracterizam como comunicação comunitária e que estão no processo e nas
práticas sociais. Com isso, sabendo que as relações estabelecem uma aproximação e não no tipo
de veículo, nem tanto na linguagem, formato ou propriedade do conteúdo. Conforme esclarece
PERUZZO (2009), "O que importa é o conjunto da práxis e o significado que tem para a
comunidade. O morador pode não participar diretamente da gestão, mas ter espaço para
programas, participar das reuniões de pauta etc. Pode não participar das reuniões de pauta, mas
ter voz ativa na programação”.
A comunidade faz, na maioria das vezes, a programação da rádio, assim como a sua
gestão e produção do jornalismo. Diferentemente do que ocorre nas emissoras tradicionais, na
rádio comunitária quem produz também é o cidadão comum e algumas não possuem
profissional de comunicação. Porém, algumas emissoras comerciais também adotam este tipo
produção. Exemplo da Band News de Curitiba, que utiliza o aplicativo whatsApp para coletar
informações do transito.
Mesmo assim, o jornalismo no rádio tem como uma das principais características o
imediatismo, no processo de produção jornalística. Por isso, a organização produtiva é essencial
para garantir um volume que preencha o espaço suficiente dedicado à notícia. Devido a isso, o
processo de produção jornalística, há suporte para o agendamento, em que os meios de
comunicação pautam os consumidores de notícias, conforme WITIUK (2008).
A identificação de uma rádio comunitária se faz primeiramente pelo trabalho que ela
desenvolve e, sobretudo, pela forma que ela é gerida e produzida. A programação é de interesse
social e ser voltada ao interesse local. Além disso, a rádio comunitária contribui para ampliar a
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cidadania, democratizar a informação e melhorar a educação informal e o nível cultural dos
receptores, ou seja, da comunidade interessada, sobre os temas que afetam diretamente suas
vidas.
A emissora radiofônica comunitária permite ainda a participação ativa e
autônoma das pessoas residentes na localidade e de representantes de
movimentos sociais e de outras formas de organização coletiva na
programação, nos processos de criação, no planejamento e na gestão da
emissora. Enfim, se baseia em princípios da comunicação libertadora que tem
como norte a ampliação da cidadania. Ela carrega, aperfeiçoa e recria o
conhecimento gerado pela comunicação popular, comunitária e alternativa no
contexto dos movimentos sociais na América Latina desde as últimas décadas
do século XX (AMARANTE, 2004, p.).

O que rege uma rádio comunitária é principalmente a gestão coletiva, com caráter
público e que faz parte da programação cidadã, com objetivo principal do crescimento da
comunidade em geral. Assim como explica Silva (2008), autora da obra Gestão e mediações nas
rádios comunitárias: um panorama do estado de Santa Catarina.
A rádio comunitária possibilita aprendizado para o exercício da cidadania
mais pelo processo de gestão coletiva do que propriamente pelos conteúdos
da programação, assume como premissa que a gestão de uma rádio
comunitária é uma iniciativa de concorrência com emissoras comerciais, que,
em certo ponto, é controlada pela iniciativa jurídica vigente, mas ao mesmo
tempo é incentivada e conformada pelas demandas da economia, da vida
política e das afirmações indenitárias locais (SILVA, 2008, p.).

A qualidade e a gestão das rádios comunitárias são colocadas em xeque por Torres
(2008) na obra “Um perfil das rádios comunitárias no Brasil”, que aponta as necessidades que
uma programação e gestão das emissoras precisam ter para cumprir seus papéis na sociedade.
“A rádio comunitária deve ser mais aberta ao diálogo e ao debate, ser menos musical.
Apresentar propostas diferentes de se fazer rádio. Ser criativa, procurar essa criatividade”
(TORRES, 2008, p.).

4. METODOLOGIA DE PESQUISA
A metodologia aqui proposta é o Estudo de Caso, com embasamento teórico em Yin
(2001). Escolhe-se esta abordagem por ser uma metodologia que "investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especificamente quando os limites entre o
fenômeno e o contexto não estão claramente definidos" (YIN, 2011, p.32). Assim, o estudo de
caso pode ser aplicado tanto para explicar, descrever ou explorar este fenômeno, baseando-se
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em diversas fontes de evidências, e se beneficiando do “desenvolvimento prévio de proposições
teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados” (YIN, 2011, p.33).

4.1. Delineamento da pesquisa
A pesquisa aqui proposta pretende compreender como se dão os processos de produção
da rádio comunitária São José, do município de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de
Curitiba. A intenção é investigar este processo e, por isso, opta-se pelo emprego do Estudo de
Caso como estratégica metodológica, tendo como principal aporte a obra de Yin (2011). Para
tanto, pretende-se consultar fontes distintas para que possamos gerar a triangulação de dados, a
partir do referencial teórico, dos dados primários – produzidos pelos pesquisadores – e os dados
secundários – coletados de outras fontes –. Entre as seis fontes de evidências elencadas por Yin
(2011), estarão presentes neste trabalho: entrevistas, documentação, observação direta e
artefatos físicos.
Com a coleta de dados já estabelecida, pretende-se realizar a análise de dados para que
possam responder por fim, o nosso problema: Como se dá a gestão e produção de uma rádio
comunitária?
4.1.2 População e amostra
O estudo de caso permite a análise de um caso ou de vários em profundidade (YIN,
2011). No caso desta pesquisa, opta-se por uma emissora de rádio comunitária, o que faz com
que a população seja constituída pelos processos de produção, pelos responsáveis pela rádio São
José e pelos ouvintes da comunidade representada pelo veículo. Em relação à sua programação,
como a intenção aqui é analisar como se dá sua produção total, pretende-se observar toda a
grade de programação, não limitando a um programa determinado. Sobre seu público, sendo
uma das poucas presentes na região metropolitana de Curitiba, a rádio está localizada no
município de São José dos Pinhais, porém sua programação também é veiculada pela web, o
que faz com que seu público possa ser mais amplo e não seja limitado à comunidade local, ainda
que esta seja sua principal audiência.
4.1.3 Coleta de dados
A coleta de dados primários se deu de três formas:
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a) aplicação de roteiro de entrevista com representantes da rádio comunitária para
responder como se faz uma gestão e produção de uma rádio comunitária;
b) acompanhamento/audição dos programas da rádio por um período, ainda a ser
determinado, de dias, para que se possa relatar a observação direta dos pesquisadores
sobre a participação de ouvintes da comunidade, bem como a grade de programação
diária.
c) visita à rádio para verificar os artefatos físicos presentes e realizar a observação direta
durante um dia de funcionamento.
Já os dados secundários foram retirados de documentos e pesquisas já realizadas sobre
as rádios comunitárias brasileiras.
4.1.4 Tratamentos de dados
A análise destes dados deu principalmente de forma qualitativa, a partir da impressão
dos pesquisadores e os cruzamentos de evidências dos dados primários e secundários, como
propõe Yin (2011). Uma das possibilidades de análise previstas é a comparação do que se foi
observado a partir dos dados primários com outras rádios já estudadas por outros autores, que
foram citados no referencial teórico do trabalho. Outra possibilidade desta análise foi justamente
verificar o quanto a rádio São José se aproxima e se distancia da regulamentação desse tipo de
rádio no país e quais as características da comunicação comunitária realmente são evidenciadas
em sua programação.
4.1.5 Limitações da pesquisa
Tendo em vista que esta pesquisa limita seu objeto a uma só rádio comunitária, é
importante ressaltar que as interpretações e conclusões das análises serão restritas a esta rádio e
às suas limitações, como local, pessoal, programação, objetivos, etc. Ou seja, ainda que se
estude uma rádio comunitária a fundo, não se podem utilizar as conclusões para fazer
generalizações de todas as outras rádios comunitárias no Paraná e no País.
5. ESTUDO DE CASO DA RÁDIO COMUNITÁRIA DE SÃO JOSÉ

5.1 – Perfis da Rádio Comunitária São José FM
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A Rádio Comunitária São José FM iniciou o processo de criação em 2001, mas os
trabalhos de transmissão iniciaram a partir do ano de 2006. Fundada por José Carlos e mais
quatro entidades – Associação dos aposentados de São José dos Pinhais e mais quatro
associação de bairros da cidade: Conjunto Urano, Viação e Independência, a Rádio Comunitária
São José FM, é hoje a mais forte do segmento na Grande Curitiba e uma das mais reconhecidas
no cenário do Estado do Paraná. Trata-se de uma rádio eclética, que abrange diversos públicos e
é voltada para a comunidade de São José dos Pinhais. Segundo a direção da emissora, a Rádio
Comunitária São José FM é a segunda mais ouvida em São José dos Pinhais.
A emissora cumpre o seu papel de rádio comunitária, pois seus programas de segunda a
sexta-feira são voltados aos interesses em comum da comunidade de São José dos Pinhais e
também ao entretenimento dos seus ouvintes com a sua programação musical que, de acordo
com o horário, atinge diversos públicos. Ao todo, a Rádio Comunitária São José FM conta com
18 profissionais, entre locutores, diretoria, produção, área comercial e em 2015 não tinha
nenhum jornalista, pois estava em processo de contratação.

Foto: autor

A Rádio Comunitária São José FM, além dessa programação musical diferenciada, traz
ainda programas de jornalismo local, estadual e nacional, de esportes, com transmissões ao
vivo, além de uma programação mais voltada para serviços à comunidade, como informações
sobre o trânsito, prestação de serviços, ofertas de empregos, entre outros.
De acordo com Cláudio Torres, que é um dos colaboradores da Rádio Comunitária São
José FM, a comunidade de São José dos Pinhais é bastante participativa na contribuição para
construir a programação que melhor atenda os anseios da população. Há ainda a participação
durante a programação no pedido de músicas, para o aviso de interesses em comum da
sociedade e ainda para a prestação de serviços à comunidade. Neste caso, as informações que
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atingem o ambiente da cidade são mais relevantes do que as de âmbito estadual e cidades
vizinhas, como por exemplo, Curitiba. Sabendo disso, o interesse de um ouvinte, que entra em
contato com a produção da rádio, ajuda na produção de uma provável pauta e determinando
assunto é esclarecido. Exemplos que entram nesta dimensão são assuntos como os buracos da
rua, iluminação baixa em determinada praça, onda de assaltos e etc.
Além de programas jornalísticos, esportivos e musicais, a Rádio Comunitária São José
FM é eclética também no segmento religioso. Uma vez por semana pelo menos há a
participação da igreja católica na programação da emissora e, o horário noturno da rádio é
destinado aos pastores da comunidade evangélica. Apesar de ter todas as particularidades e
características de uma rádio comunitária, a Rádio Comunitária São José FM, por desejo dos
seus diretores e idealizadores, procura se aproximar o máximo possível de uma rádio FM
tradicional, já que um dos objetivos da emissora é se tornar uma rádio aberta em breve.
A Rádio Comunitária São José FM pode ser ouvida através da estação 98,3 FM na
cidade de São José dos Pinhais e em diversas localidades de Curitiba. Há uma grande audiência
também pela internet, onde, segundo a direção da emissora, chegou-se a atingir o número de
aproximadamente 25 mil ouvintes por hora.
5.2 – Abrangência da Rádio Comunitária São José FM
A cidade de São José dos Pinhais, localizada na Região Metropolitana de Curitiba, com
a distância de cerca de 15 km da capital paranaense, tem cerca de 300 mil habitantes. Mesmo
assim, a abrangência da Rádio Comunitária São José FM situa em toda a cidade de São José dos
Pinhais e diversos bairros de Curitiba chegando, inclusive, ao Centro de Curitiba. No município
há apenas duas rádios e esta é a única rádio deste segmento na cidade.
Essa grande abrangência da Rádio Comunitária São José FM, que atinge grande parte
de Curitiba, se dá graças aos equipamentos adquiridos pela emissora, que são iguais aos das
rádios abertas. Se não fosse isso, a abrangência ficaria limitada a alguns bairros de São José dos
Pinhais, conforme limita a legislação das rádios comunitárias no território nacional, que permite
que a abrangência seja limitada em apenas um quilômetro.

5.3 – Público
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De acordo com a diretoria da Rádio Comunitária São José FM, não há um público alvo
definido da emissora. A programação é feita para todos os públicos e para toda a comunidade de
São José dos Pinhais para que, sobretudo, atendam os interesses da população do município. Os
estilos musicais dos programas são feitos de acordo com os pedidos dos ouvintes e é dessa
maneira que a rádio passou a se solidificar dentro do município de São José dos Pinhais como
uma das mais importantes emissoras da cidade.
Além de ter a maioria do seu público concentrado em São José dos Pinhais, a emissora
conta também com a audiência de pessoas que são oriundas do município, mas por outros
motivos tiveram que deixar a cidade. Com isso, esses ouvintes sintonizam a rádio pela internet,
através do endereço www.sjpfm.com.br, para se inteirar da realidade do município.
5.4 – Programação da Rádio Comunitária São José FM
A programação de segunda a sexta-feira da Rádio Comunitária São José FM se
apresenta da seguinte forma (atualizado em dezembro de 2015):
Horário
7h30

Nome do programa

Estilo

Canal Aberto

Jornalismo

9h

Bom dia Alegria

Entretenimento e serviço

12h

Giro Esportivo

Esportivo

13h

Agito São José

Entretenimento e serviço

14h

Conexão cidade

Entretenimento e serviço

18h

Parada Musical

Entretenimento e serviço

19h

Voz do Brasil

Político

20h às 00h

Programa evangélico

Religioso

00h às 7h30

Programação São José FM (Gravado)

Musical

A programação aos sábados da Rádio Comunitária São José FM se apresenta da
seguinte forma (atualizado em dezembro de 2015):
Horário

Nome do programa

Estilo

05h

Programação São José FM (Gravado)

Musical

8h

Se liga aí

Entretenimento
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11h

Flash Ofertas

Entretenimento

15h

Equipe Esportiva

Esportivo

Programação São José FM (Gravado)

Musical

20h às 00h

A programação aos domingos da Rádio Comunitária São José FM se apresenta da
seguinte forma (atualizado em dezembro de 2015):
Horário
00h às 9h

Nome do programa

Estilo

Programação São José FM (Gravado)

Musical

9h

Tempo de Conquista

Evangélico

11h

Programação São José FM (Gravado)

Musical

15h

Equipe Esportiva

Esportivo

Programação São José FM (Gravado)

Musical

20h às 00h

A programação da Rádio Comunitária São José FM foi voltada especificamente para a
comunidade do município de São José dos Pinhais. São programas de jornalismo, de esportes,
de entretenimento, além de diversos programas musicais. A principal característica da rádio é a
participação direta do público na realização da programação da rádio, que é diversificada no
final de semana com relação aos dias de semana.
Assim, de segunda a sexta-feira há uma programação feita ao vivo das 7h30 às 19h. O
primeiro programa do dia é um programa de jornalismo, com o jornalista Edson Thomaz, que
também trabalha na Rádio CBN, as principais notícias da cidade, do Estado e do país, além de
notícias do esporte, como resultados e classificação dos principais campeonatos de futebol do
Brasil.
Os autores deste estudo de caso entraram em contato com alguns ouvintes da rádio, que
ressaltaram a eficiência da programação da Rádio Comunitária São José FM. “Conseguimos
ficar bem informados, principalmente pela manhã e temos sempre informações importantes do
nosso município. Além disso, a programação musical é diversificada e atende os diversos
gostos”, declarou a ouvinte.
Depois, a programação segue das 9h30 ao meio-dia com entretenimento voltado mais
para a família e para as donas de casa. Além de informações pertinentes e de serviços à
comunidade, o programa traz também atrações musicais. Depois, do meio-dia às 13h, entra no
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ar o programa Giro Esportivo, que traz todas as informações do esporte de São José dos Pinhais
e do Paraná.
No período da tarde, os programas são mais voltados para a comunidade. A
programação traz, além de atrações musicais, a participação mais efetiva do público, além de
informações sobre serviços, ofertas de emprego, de trânsito, dentre outras temas relevantes à
população em geral. Há ainda a interação maior com o público tanto no programa Agito São
José, quanto no programa Conexão Cidade. Por fim, das 18h às 19h, o programa Parada Musical
traz músicas, além de informações do trânsito a trabalhador que está voltando para casa.
Das 20h até à meia noite, o espaço da Rádio Comunitária São José FM é destinado para
programas de pastores da Igreja Evangélica. Por conta de a legislação proibir a comercialização
de horários em rádios comunitárias, houve um acordo da direção da emissora com este grupo
evangélico do município para ceder o espaço. Só não há a programação religiosa nos dias em
que a rádio realiza suas transmissões esportivas.
Os programas são elaborados pelos próprios âncoras da Rádio Comunitária São José
FM. Não há uma equipe de produção que é responsável por fazer a programação da emissora.
Os principais colaboradores na formatação dos programas é a própria comunidade que, através
da interação com os apresentadores, ajudam a definir os temas da programação da emissora.
Entretanto, todo o conteúdo a ser veiculado na rádio é aprovado previamente pelo diretor da
emissora.
Por se tratar de uma rádio comunitária e, por determinação do seu diretor, as notícias
que envolvem a política, sobretudo por conta de polêmicas e que tendem a pender para
determinado lado, não são comentadas durante os programas. Os principais acontecimentos
políticos são apenas noticiados, mas, em hipótese alguma, comentados. “É uma determinação da
rádio que as notícias políticas são apenas faladas, mas sem nenhum tipo de comentário para que
a rádio não se fique taxada como uma rádio partidária”, disse, um dos colaboradores da
emissora.
Por outro lado, com o objetivo de prestar serviços para a comunidade, a Rádio
Comunitária São José FM é procurada pelos organismos públicos, principalmente pela
Prefeitura de São José dos Pinhais, para a divulgação dos seus principais serviços, projetos e
eventos. Com isso, são feitas as coberturas de eventos organizados pelo poder municipal.
Através da rádio, são levantadas doações para instituições de caridade da cidade.
Além dos programas, há uma interação muito grande da comunidade através dos
telefones da rádio, pelo aplicativo de WathsApp e nas páginas oficiais da emissora da Rádio
Comunitária São José durante os programas. De acordo com a direção da rádio, há uma grande
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demanda na prestação de serviços, informações sobre o trânsito na cidade, divulgação de ofertas
de emprego, de compra e venda, além de pessoas interessadas em encontrar um par romântico
através da emissora e da divulgação dos seus contatos.
No mundo virtual da Rádio Comunitária São José FM, algumas notícias são veiculadas
no site da emissora (www.sjpfm.com.br), que ganhou, há seis meses, um novo portal, que é
mais interativo e atrativo ao seu público. Nele, há um lugar onde os ouvintes podem participar
de um chat e interagir com os locutores da emissora. Os responsáveis por divulgar as notícias no
site são os próprios apresentadores dos programas da emissora.
A Rádio Comunitária São José FM traz uma programação diferenciada nos finais de
semana. No sábado, até às 11h, quando entra no ar o programa Flash Ofertas, a emissora exibe
uma playlist com uma programação musical gravada, além de um programa e que tem como
principal característica o lado humorístico. Há também um espaço destinado a transmissão de
eventos esportivos. No domingo, toda a programação é gravada, ficando somente a transmissão
de futebol como a única ao vivo neste dia da semana. A equipe esportiva é formada por quatro
profissionais e a rádio é a única comunitária a ter espaços em cabines destinados nos principais
estádios de futebol de Curitiba e São José dos Pinhais.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois estudo de caso, constatamos que a Rádio Comunitária São José FM cumpre
requisitos de uma rádio comunitária. A emissora consegue atender as expectativas da
comunidade e trabalha de acordo com a sua proposta, que é de satisfazer os anseios do seu
público.
Pelo baixo faturamento, que é característico das rádios comunitárias, a São José FM não
tem condições de arcar com as despesas de um profissional de jornalismo que fique responsável
pela produção dos programas. Assim, os próprios apresentadores e, sobretudo com a interação
que é feita das redes sociais e do telefone com os ouvintes, ficam encarregados de fazer a
programação e isso tem agradado os ouvintes da emissora.
A emissora consegue atingir os diversos públicos com a sua programação e, a rádio traz
informações do Estado, do Brasil e do Mundo, mas, principalmente, do município de São José
dos Pinhais, que é o que mais interessa ao seu público.
Apesar de a sua programação atender as expectativas da comunidade e de cumprir bem
o seu papel de rádio comunitária, a São José FM descumpre um dos requisitos que constam na
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legislação das rádios comunitárias e que são controladas pelo Ministério das Comunicações. De
acordo com a lei, a abrangência de uma rádio comunitária pode atingir, no máximo, o raio de
um quilômetro. Entretanto, a Rádio Comunitária São José FM, pode ser ouvida pela estação
98,3 FM em todo o município de São José dos Pinhais e chega até a região central de Curitiba.
Além de ter programas voltados a religião, fato pode ocorrer em uma rádio comunitária.
Durante as visitas realizadas na Rádio Comunitária São José FM, foi comentado que o
próximo passo da emissora é, assim que completar dez anos de existência e isso acontecerá
ainda no primeiro semestre de 2017, tornar-se uma rádio aberta. Por isso, todos os equipamentos
são os mesmos de uma rádio tradicional e por isso o também, o alcance e a abrangência da
emissora é maior do que o permitido em lei.
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