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A Construção da Rádio Comunitária Pop Goiaba 1 

Alex Rodrigues da Costa e Oliveira2 

 
RESUMO: A Pop Goiaba surgiu de um movimento. O foco deste estudo é realizar uma 
documentação histórica para compreendê-la. O Jabá3

 Nas emissoras é o possível fato criou a 
rádio. Foi abordado o conceito de Jabá da Suman (2006). O método a ser utilizado será de 
entrevistas, somando com o estudo de Salles (2003) sobre a Pop Goiaba. A fim de comprovar 
o motivo do seu surgimento. 

 

INTRODUÇÃO 

As rádios comunitárias exercem um papel importante na sociedade, pelo fato de ser um 

veículo midiático que se diferencia dos meios de comunicação tradicionais. Tanto pela sua 

programação, que é diversificada, quanto pela sua gestão, que é feita de maneira horizontal. 

Criada por um movimento de artistas e músicos independentes da cidade de Niterói - RJ em 

1998, que aclamava por espaço na mídia, a Rádio Pop Goiaba nasceu através de um 

movimento social, que tinha o mesmo nome, para atender a demanda local que sentia a 

necessidade de ter um veículo de comunicação que divulgasse os trabalhos realizados pelos 

artistas deste movimento. 

O foco deste trabalho é realizar uma documentação deste veículo sonoro, que é um símbolo 

de resistência radiofônica da cidade. Este estudo parte da criação do movimento de artistas 

independentes que surgiu em 1998 até a construção do estúdio da rádio em 2003, buscando 

entender por qual motivo este movimento se tornou uma rádio comunitária.   Considerando 

que há um hábito corriqueiro do Jabá nas emissoras de rádio e televisão, é possível que este 

foi o fato que incentivou o movimento Pop Goiaba de criar o seu próprio espaço. Por este 

motivo, se faz necessário o estudo desta rádio, para compreender e registrar a construção 

deste veículo radiofônico. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT I - Mídia, Políticas e Comunicação para Cidadania no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestrando do PPGMC/UFF. E-mail: ale@id.uff.br 
3   “Jabaculê ou Jabá: Dinheiro ou presente recebido pelo jornalista de fonte e empresas para vincular uma 
notícia. No rádio, existe o Jabá para que músicas específicas sejam tocadas. Cada empresa trata essa questão de 
maneira distinta.”. Informação retirada do portal eletrônico Comuniqueiro. Disponível em: < 
http://www.comuniqueiro.com/dicionario/jabacule-ou-jaba> Acesso em setembro de 2019. 
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REFERÊNCIAL TEÓRICO 

Antes de debruçarmos na história desta rádio comunitária Pop Goiaba, é necessário que 

contextualizamos os conceitos teóricos para comprovar a nossa hipótese. Um dos principais 

motivos que incentivaram a criação da rádio comunitária Pop Goiaba foi o Jabá, que é um 

termo usado para se referir a compra de um espaço na rádio ou na televisão, no intuito de 

divulgar os artistas em seus veículos de comunicação. Segundo Suman (2006, p.82) o jabá é 

muito mais do que uma simples pressão, ele envolve uma prática de suborno.  

É necessário também compreendermos a época em que este veículo de comunicação foi 

criado. Se hoje detemos a internet, que possibilita as pessoas a divulgarem os seus trabalhos 

na rede, em meados dos anos 90, a única forma de um artista ser visto era pela grande mídia. 

Um dos fundadores da Pop Goiaba, Cláudio Salles (2003) denomina o jabá como 

massificação das mídias, em um trabalho publicado para registrar a rádio. Segundo o autor: 

Atualmente uma articulação das gravadoras, em parceria com a coordenação 
das rádios, estabelece um obscuro esquema para se tocar as músicas. 
Amplamente conhecido pela classe artística como “jabá”, este processo vem 
desintegrando a qualidade da produção cultural e, logicamente, prestando um 
desserviço, não só aos músicos, como também à população que recebe um 
conteúdo de baixa qualidade artística e de desinformação (SALLES, 2003, 
p.62) 

Por haver essa massificação nos veículos de comunicação da época, surgiu-se a ideia de criar 

rádio comunitária para atender a demanda da comunidade local. Deste modo, partimos para 

uma das principais contribuições de Raquel Paiva (2003) para entrar neste ponto. Iniciamos  

no estudo da comunidade que, para a pesquisadora, é a perspectiva comunicacional de um 

veículo de comunicação comunitário. Para Paiva (2003, p.137) quanto mais estreita for a 

relação entre o veículo e os propósitos da comunidade, mais os seus membros vão estar 

envolvidos em sua produção, logo isso aumenta a sua representatividade e reconhecimento 

como veículo comunitário. 

Compreendendo que quanto mais for estreita a relação entre o veículo e os propósitos da 

comunidade, nos relacionamos aos estudos do cotidiano de Heller (1970), nos quais a autora 

relaciona o indivíduo e a comunidade, possibilitando ver que essa relação assume um carácter 
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comunitário. Segundo Heller (1970, p.65) esse caráter acontece entre os dois quando a mais 

alta integração social é assumida. 

Nesse sentido, Paiva (2003, p.138) destaca que o que permite conceituar um veículo como 

comunitário é a sua proposta social e o seu objetivo claro de mobilização vinculado a 

cidadania, a autora diz também que um veículo comunitário deve valorizar a cultura local, No 

contexto da rádio comunitária, Ruas (2012, p.109) acrescenta que o veículo atinge “os 

corações” das pessoas de uma determinada comunidade, engajando-as em sua dinâmica 

cotidiana, permitindo o desenvolvimento de suas potencialidades. 

Com os conceitos estabelecidos de Jabá, Comunicação Comunitária, Individuo e Comunidade 

e da Rádio Comunitária partimos para a sintetização da metodologia escolhida para este 

trabalho, afim de facilitar a compreensão dos resultados. 

 

METODOLOGIA 

Como metodologia para chegar a hipótese e os resultados deste trabalho, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica sobre a Pop Goiaba e de conceitos que a envolvem, para comprovar o 

motivo da sua criação. Além disso, foram feitas entrevistas com personagens que vivenciaram 

a construção desta rádio comunitária. O primeiro é o jornalista Cláudio Salles, um dos 

fundadores do movimento que originou a rádio. O outro entrevistado é o responsável técnico 

pela transmissão na época, o Ubiracy Tomé, conhecido como “Bira”. Por estarmos em uma 

pandemia, devido ao alastramento do Corona vírus, as entrevistas foram gravadas por ligação 

do celular e por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas para celular. 

 

O MOVIMENTO POP GOIABA 

Os artistas independentes historicamente encontram dificuldades na divulgação e difusão de 

seu conteúdo na mídia tradicional. Como se já não bastasse a reprodução da lógica do 

consumo, onde se toca o que vende mais, outro fato que dificulta os artistas independentes de 

terem o seu conteúdo distribuído para o grande público através das rádios e televisões é o fato 

de haver jabá nas emissoras de rádio e de televisão.  
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Por não encontrarem espaço nos meios de comunicação da época para a divulgação de seu 

trabalho, músicos e artistas de Niterói - cidade do estado do Rio de Janeiro - angustiados com 

a falta de um recinto na cidade, se uniram no intuito de serem reconhecidos. Em 1998 

liderado pelo multiartista Cláudio Salles, foi criado o movimento Pop Goiaba com o intuito da 

realização de eventos e shows para chamar a atenção da grande mídia e ter o seu conteúdo 

veiculado nas emissoras. 

Em entrevista para um programa de televisão4, Cláudio Salles (2010) afirmou que os artistas 

daquela época não tinham um lugar para se apresentar, e o movimento seria uma isca para a 

grande mídia.  

Em entrevista para este mesmo programa. Claudio Salles disse que a denominação do nome 

Pop Goiaba possui referências locais, segundo o multiartista, a origem do nome Pop Goiaba 

faz referência ao apelido pejorativo Papa-Goiaba, utilizado para as pessoas que não nasceram 

na capital fluminense, de maneira que levantasse auto estima dos denominados “Papa 

Goiaba”, e também pelo fato do movimento ter uma ligação próxima com os estudantes da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), fato que foi levado em consideração ao utilizar o 

termo Pop. 

O movimento Pop Goiaba tinha suas ações culturais centralizadas em Niterói, no bairro de 

São Domingos e da Praça Leoni Ramos, a Cantareira. O movimento realizava eventos com 

intuito de divulgar as músicas dos artistas independentes que circulavam na cidade.  

Em entrevista para a construção deste trabalho, Cláudio Salles (2021) conta que o movimento 

surgiu com a ideia de apresentar músicos autorais, e que os primeiros shows foram realizados 

no Teatro da Universidade Federal Fluminense. Por ser um movimento de compositores e 

músicos, o movimento Pop Goiaba começou a criar um intercâmbio de artistas, aumentando a 

visibilidade dos eventos culturais produzidos pelo coletivo. 

Denominado um movimento de iniciativa e de abrir espaço para artistas independentes por 

Claudio Salles (2010) o movimento Pop Goiaba deu certo. Ele acrescenta que a mídia 

tradicional “mordeu a isca” plantada pelos artistas e os eventos produzidos pelo coletivo 

alcançaram visibilidade e o reconhecimento pelo seu trabalho.  
                                                 
4 A HISTÓRIA DA RÁDIO POP GOIABA - Entrevista de André Misse com Claudio Salles para o Canal 2.0. 
Disponível em <https://www.facebook.com/126678187475563/videos/357908355445993> 
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O envolvimento artístico dos músicos na época foi um sucesso, depois de eventos 

filantrópicos em prol da reforma acústica do teatro da Universidade Federal Fluminense, o 

MPB-4 e outros eventos pela cidade, em abril dos anos 2000 foi lançado uma coletânea 

chamada “Pop Goiaba” com 13 canções de bandas e artistas independentes. que participam do 

movimento. Com o selo da prefeitura, o Niterói Discos, o movimento sentiu a reafirmação 

para a necessidade de um espaço para veiculação de seu conteúdo.   

 

A RÁDIO COMUNITÁRIA POP GOIABA 

Foi pela necessidade de um espaço e um canal para a divulgação da música independente da 

época que surgiu a ideia da criação de um veículo sonoro. Não necessariamente um meio que 

reproduzisse o que a grande mídia já veiculava na época, mas sim uma rádio comunitária.  

A rádio comunitária Pop Goiaba nasceu no intuito de uma programação diferenciada das 

rádios comerciais presentes na época. Em 2002 se iniciou a transmissão deste veículo, com o 

apoio do Instituto de Arte e Comunicação Social da UFF (IACS), a rádio tinha a sua produção 

dentro do estúdio da TV Comunitária de Niterói, que funcionava na instituição, onde utilizam 

o áudio do canal para a transmissão que ocorria pela madrugada.  

Ao perceberem que o conteúdo que era vinculado no canal era de qualidade, a Pop Goiaba foi 

obtendo credibilidade e visibilidade na comunidade acadêmica e local. Com o alcance maior 

entre as pessoas, a rádio conquistou em 2003 o seu próprio estúdio, mudando-se para o 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) no campus do Gragoatá da UFF, devido a 

sua proximidade com a baía de Guanabara, que expandia a sua frequência da Pop Goiaba para 

a cidade do Rio de Janeiro. Segundo Ubiracy Tomé (2021) a ideia era levar o sinal da rádio 

para a maior área, no intuito de atingir o maior número de pessoas da comunidade local. 

A Universidade Federal Fluminense apoiou prontamente o projeto de comunicação 

comunitária para a cidade, primeiro pelo IACS, cedendo o espaço noturno da TV 

Comunitária, e em seguida na instalação do estúdio no ICHF. Isso se concretizou, segundo 

Salles (2003, p.62) por que a UFF considerou a legitimidade das reivindicações da classe 

artística, e a necessidade da própria universidade de se relacionar com seu entorno e também a 

possibilidade de estar se comunicando com os diversos setores da comunidade. 
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Com as instalações prontas, o pedido de concessão realizado na Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), a Pop Goiaba passou a utilizar a frequência 104.1 FM em sua 

transmissão. Segundo Salles (2003, p.63) um dos fundadores da Pop Goiaba, o movimento 

sentia a falta de um conteúdo jornalístico de qualidade e de informação, além da carência de 

campanhas nas rádios voltadas para a sociedade, com isso, o movimento naturalmente se opôs 

aos “latifundiários” da comunicação, adotando as bandeiras da democratização de mídia e da 

reforma “agrária” no ar.   

Chegou a hora de lutarmos pela democratização da comunicação. Contra os 
latifúndios da comunicação. Temos que redefinir formas de uso e de controle 
desses meios, que atendam a projetos realmente sociais. As frequências de 
rádio e tv não podem se tornar propriedade especulativas de poucos. Por uma 
“reforma agrária” nas ondas do rádio (SALLES, 2003, p.63) 

Por ser fruto de um movimento de artistas e músicos independentes, que não tinha o seu 

trabalho veiculado na grande mídia pelo fato de haver o jabá em sua estrutura, e de ter o 

propósito na divulgação dos artistas da cidade de Niterói e dos arredores, a Pop Goiaba 

conquistou o carinho do público e dos ouvintes, pois a sua programação era diversificada. O 

movimento tinha uma opinião formada sobre o pagamento de divulgação de músicas. 

Atualmente uma articulação das gravadoras, em parceria com a coordenação 
das rádios, estabelece um obscuro esquema para se tocar as músicas. 
Amplamente conhecido pela classe artística como “jabá”, este processo vem 
desintegrando a qualidade da produção cultural e, logicamente, prestando um 
desserviço, não só aos músicos, como também à população que recebe um 
conteúdo de baixa qualidade artística e de desinformação (SALLES, 2003, 
p.62) 

A Pop Goiaba tinha a missão de estimular a criação da cena cultural local. Salles (2003, p.63) 

diz que o objetivo da Pop Goiaba é de estimular a produção cultural brasileira. Ele acrescenta 

que a matéria prima principal da emissora é a produção cultural da Universidade, da cidade e 

arredores, sem jamais desprezar outros olhares e outras culturas. 

Além de levar informação para a sociedade, a Pop Goiaba abriu espaço para manifestações 

culturais e artistas independentes. Com a programação voltada para os movimentos sociais, 

programas sobre o movimento negro, mulheres e a discussão socioambiental estavam 

presentes na rádio. Segundo Ubiracy Tomé (2021) a Rádio Pop Goiaba refletiu na 

comunidade que estava inserida, ajudando o desenvolvimento local e socioeconômico. Fato 

que comprova a importância das rádios comunitária para as suas comunidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Rádio Comunitária Pop Goiaba foi um marco da radiodifusão comunitária na cidade de 

Niterói – RJ, pelo fato de ser uma rádio que nasceu do movimento social e de artistas 

independentes da região, que buscavam espaço na mídia. Por aclamarem por espaço na mídia, 

e por não se sentirem representados nestes veículos de comunicação, surgiu a ideia da criação 

da Pop Goiaba, com o intuito de contemplar os músicos locais. 

Com a história da sua construção apresentada neste trabalho, podemos concluir que o fato de 

a grande mídia não divulgar os artistas independentes e de haver o jabá nas emissoras de rádio 

e televisão foi o que motivou a criação da rádio comunitária Pop Goiaba. Além de se opor ao 

jabá, a Pop Goiaba criticava a massificação cultural existe na veículos midiáticos e levantava 

a bandeira da democratização da mídia.  

Com a construção do seu estúdio em 2003, a Pop Goiaba cumpria o seu papel social, 

oferecendo um conteúdo de qualidade e diversificado para a população local, divulgando os 

artistas e eventos locais e colaborando para o desenvolvimento cultural e socioeconômico do 

espaço em que estava inserida.   
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