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Resumo 

 

A missão das rádios comunitárias no país é debatida e discutida através de autores como 

Joana Puntel e Cicilia Peruzzo. O artigo também investiga como esses conceitos são 

praticados na grade de programação da Rádio Ação FM, localizada no bairro do Engenho 

do Meio, em Recife, Pernambuco, Brasil. Analizando as dificuldades e os desafios em se 

fazer rádio comunitária tendo como perfil a transformação social. 
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Missão das rádios comunitárias no Brasil 

 

As rádios comunitárias estão inseridas nas comunidades periféricas para ser um 

canal de comunicação dentro do bairro, como também, discutir os problemas da 

coletividade e buscar solução para os mesmos. O movimento das rádios comunitárias no 

Brasil surgiu na década de 80, através das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja 

Católica. A definição para o significado deste movimento é expresso por Joana Puntel: 

 

O movimento reúne pessoas com o mesmo ideal, que vivem nos mesmos 

locais, movidas pela mesma fé cristã, mantendo a comunhão quanto a seus 

problemas de sobrevivência diária e de subsistência. Esforçam-se para 

formar um grupo de apoio mútuo, partilhando uns com os outros os 

cuidados e as lutas por melhores condições de vida (PUNTEL, 1994, p. 

225). 

 

Nesse ambiente, começaram a surgir as primeiras rádios comunitárias em São Paulo, 

e logo, espalharam-se por todo o país, pois os líderes comunitários perceberam que através 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Intercom Júnior, na temática DT07 – Comunicação Espaço e Cidadania - durante a realização 

do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado em Fortaleza, de 03 a 07 de setembro de 2012. 

 
2 Recém-graduada em Comunicação Social com habilitação em jornalismo, pela Universidade Católica de Pernambuco. E-
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do trabalho de comunicação com os moradores da comunidade era possível promover uma 

mudança social no lugar. 

 

Um jeito diferente de praticar a comunicação, dando-se o microfone ao 

povo para que ele discutisse sua situação no bairro. A própria população 

fazia programas e se transformava em agente ativo de suas lutas (Peruzzo, 

1998: 163). 

 

Neste contexto, a principal missão das rádios comunitárias consiste em ser um canal 

aberto dentro da comunidade para servir de diálogo entre os moradores. Como também, 

descreve a autora Cicilia Peruzzo. 

 

Resgatar a história, a cultura, as tradições, as festas, as lendas, os mitos e a 

religiosidade do povo. Apoiar a organização e as lutas do bairro, criando 

participação em todos os níveis, formando e capacitando novas lideranças. 

Lutar pela democratização dos meios de comunicação, recuperando a voz 

do povo, divulgando a sua vida, seus problemas, e suas empresas, 

proporcionando-lhe uma informação básica. Valorizar os artistas, a poesia 

e a música locais (PERUZZO, 1998, p. 162). 

 

Uma das diversas maneiras para se promover a interação comunicacional entre os 

moradores e quem faz a programação da rádio é proporcionar um espaço de debate entre os 

moradores e as autoridades responsáveis pela resolução dos problemas. Como exemplo, se 

a comunidade não possui uma regularidade nos horários do transporte público, então, pode 

vir a ocorrer um debate no estúdio da rádio sobre o assunto com a presença de alguns 

moradores e o fiscal da empresa responsável pelo serviço de transporte. Assim, ambas as 

partes irão expor a sua opinião e tentar chegar num consenso equilibrado para satisfazer os 

dois lados. Também há outras maneiras das rádios comunitárias refletirem a realidade 

sociocultural do local em que elas estão inseridas. Como por exemplo, através da 

divulgação dos artistas da comunidade, dos eventos do bairro, e também, informar aos 

ouvintes sobre os acontecimentos do mundo. O mais importante no trabalho desenvolvido 

na rádio comunitária é refletir os interesses da comunidade. 

 

Porém, com o advento da propagação das rádios comunitárias, não se sabe se elas 

continuam exercendo o seu papel social ou apenas incorporaram as características das 

rádios comerciais, visando apenas o entretenimento dos ouvintes se afastando da reflexão 

sobre os temas do cotidiano e a busca por melhores condições de vida. Sendo assim, é 
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preciso fortalecer a causa social das rádios comunitárias, aumentando o alcance delas dentro 

da comunidade. Para que isso realmente aconteça será necessário uma mudança radical na 

grade de programação das rádios? Ou quem sabe precisa ser realizada uma divulgação do 

trabalho desenvolvido pela rádio em prol dos interesses da comunidade? Talvez, os 

moradores até desconheçam a função, papel social e importância de se ter uma rádio 

comunitária no bairro. Será que a comunicação entre os moradores e a rádio comunitária 

está existindo ou o que existe é uma incompatibilidade nos assuntos discutidos pela rádio 

dentro da comunidade? 

 

No contexto social, rádio comunitária e comunidade trabalham em conjunto para o 

bem estar social dos ouvintes. Partindo deste princípio, o jornal Diário de Pernambuco, 

publicou no caderno Viver de 2008, uma série de reportagens sobre as rádios comunitárias 

no Estado. A repórter Michelle de Assumpção foi pessoalmente às rádios comunitárias 

legalizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e também, visitou as 

rádios ‘ilegais’, abordando em três dias de matérias especiais a situação específica de cada 

rádio comunitária na Região Metropolitana do Recife (RMR).  

A jornalista constatou que em toda a RMR existem apenas quatro rádios que são 

legalizadas pela Anatel, sendo elas: Criatividade FM (Cordeiro), Dimensão FM (Totó), 

Tropical FM (Campo Grande) e Elshaday FM (Ibura), as demais 150 rádios legalizadas são 

do interior de Pernambuco. Sendo assim, são muitas as rádios comunitárias que atuam na 

irregularidade ou com uma licença provisória do Ministério das Comunicações. 

 

A estimativa é que existam 721 rádios operando irregularmente em baixa 

freqüência no Estado (...), e somente, 151 têm a outorga do Ministério das 

Comunicações (Jornal Diário de Pernambuco, 06/4/08, página D1). 

 

Esse trabalho na ilegalidade jurídica traz prejuízo para as rádios comunitárias, pois 

quando a apreensão da Polícia Federal a rádio é fechada imediatamente e têm todos os 

equipamentos detidos. Por mais este motivo é que as rádios comunitárias são tão frágeis. 

Sendo assim, é de suma importância o engajamento dos moradores para apoiar a causa 

social das rádios comunitárias, pois a união de todos os moradores da comunidade resultará 

numa transformação cultural, social e igualitária no local.  

 

A participação dos moradores é de suma importância no trabalho de ação social nas 
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rádios comunitárias. O foco da programação na rádio são os problemas e conquistas do 

bairro, as pessoas que vivem e trabalham nele, o dia-a-dia da localidade. 

 

A rádio comunitária nasceu com o propósito de incentivar, valorizar e difundir a 

produção cultural local. No Brasil, as rádios comunitárias possuem como objetivo oferecer 

uma opção de resistência cultural das comunidades periféricas contra a massificação 

midiática. 

 

Fazer rádio comunitária não tem receita específica. Cada comunidade 

fará, com suas particularidades, a que mais lhe convir. A idéia é 

permitir que a informação circule libertária e haja desenvolvimento 

local em todos os sentidos: cultural, por meio da valorização do artista 

local; político, com a oportunidade de acesso aos vários pontos de vista 

sobre um mesmo fato; econômico, ao difundir e valorizar os produtos e 

serviços frutos das atividades da comunidade (Revista Mídia Com 

Democracia, Janeiro/2009, página 21). 

 

A rádio comunitária é um espaço onde os moradores podem e devem se expressar 

livremente, sem medo algum. A rádio é o lugar para ser difundido assuntos de interesses 

dos próprios moradores, proporcionando uma interação entre o trabalho desenvolvido pela 

rádio comuitária e a comunidade em que ela está inserida. 

 

Atualmente, o grande desafio das rádios comunitárias consiste em mobilizar as 

comunidades em que estão inseridas para participar com efetivação dos trabalhos 

desenvolvidos na rádio. Pois, a força da rádio comunitária está nos seus ouvintes, nos 

moradores do bairro, afinal, ela é um instrumento social para o fortalecimento e união da 

própria comunidade. Trabalhar na rádio comunitária é trabalhar para a comunidade, por 

isso, se faz necessário que a população participe ativamente na elaboração e construção dos 

programas veiculados na rádio, tendo por finalidade a melhoria do bem-estar coletivo. 

 

É preciso que a comunidade seja ouvida, vamos levar a comunidade a 

assumir este programa, são expressões comumente ouvidas na prática 

destas agências intermediárias do Estado junto à população (Revista 

Mídia Com Democracia, Janeiro/2009, página 21). 

Rádio Ação FM 

 

O presente artigo se propõe a analizar as rádios comunitárias e investigou o trabalho 

realizado pela rádio Ação FM, localizada no bairro do Engenho do Meio, Zona Oeste do 
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Recife. A rádio integra o Projeto Ação da Cidadania, criado no Rio de Janeiro em 28 de 

abril de 1993, por Herbert de Souza, o Betinho. O Comitê da Ação chegou a Pernambuco 

em 1998, e desde o inicio tem como coordenador do projeto no Estado, Anselmo Monteiro. 

 

Em 2005, o Comitê da Cidadania em Pernambuco é pioneiro em todo o país e 

inaugura a primeira rádio do projeto: Ação FM. A principal missão do novo veículo de 

comunicação é unir as pessoas na luta contra a fome. A rádio também divulga as ações dos 

demais comitês espalhados em todo o país para fortalecer a luta em prol do combate da 

pobreza no país. 

 

Com o passar do tempo, o fundador da rádio Anselmo Monteiro e a coordenadora 

Silvânia Lima observam que além de ser um instrumento no combate a fome no Brasil, a 

rádio também pode ser uma excelente educadora social na comunidade em que ela está 

inserida, dessa maneira, o projeto inicial é ampliado e a rádio Ação passa a ser também, um 

veículo de comunicação sobre os problemas da comunidade do Engenho do Meio. 

 

A rádio Ação FM atua há mais de quatro anos no bairro do Engenho do Meio, e 

neste artigo será analisada a relação comunicacional entre a rádio e a comunidade em que 

está inserida. No trabalho realizado no bairro, a rádio sempre dispõe aos moradores o 

espaço para que eles exerçam a liberdade de expressão que é de direito a todos os cidadãos. 

Assim fala a coordenadora da rádio, Silvânia de Lima: 

 

Abrimos o canal do telefone para todos, sem distinção de credo, raça 

ou classe social. As pessoas podem participar dos programas falando 

da situação do bairro ou pedindo músicas nos horários livres ou até 

mesmo para concorrer a brindes (Entrevista com Silvânia de Lima). 

 

Do mesmo modo o diretor da rádio, Anselmo Monteiro enfatiza a aproximação da 

grade de programação do veículo com a realidade local. 

 

Temos vários programas que dialogam diretamente com os moradores, 

como exemplo, A VOZ DA COMUNIDADE, onde os ouvintes podem 

ligar e comentar sobre os problemas da própria comunidade, se é o lixo 

que não foi recolhida, se há buracos nas ruas, se os ônibus estão 

demorando muito para passar,... Neste espaço os ouvintes são livres 

para apontar os problemas e discutir possíveis soluções (Entrevista 

com Anselmo Monteiro). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 6 

 

Como Anselmo relatou os ouvintes podem participar livremente durante toda a 

programação
3
 da rádio Ação FM, que fica no ar das 8h até às 22h, de segunda a segunda, 

sob comando de Silvânia de Lima, que durante a semana é responsável pelas notícias e 

músicas que chegam a casa dos ouvintes. 

 

Normalmente, eu programo aqui no computador o que será repassado 

aos ouvintes, coloco três músicas e uma vinheta do Ministério Público 

sobre saúde, educação, cultura, assim, as pessoas ficam bem 

informadas e também se divertem com as músicas (Entrevista com 

Silvânia de Lima). 

 

A grande dificuldade para a rádio Ação são os poucos comunicadores, atualmente só 

há quatro
4
 comunicadores e todos são totalmente voluntários. Assim desabafa Silvânia: 

 

Eles se dedicam nos finais de semana a trazer aos ouvintes uma 

programação mais diversificada e inovadora, porém eles não têm 

nenhuma ajuda de custo, não temos apoio cultural e a rádio só está no 

ar, graças a doações e ao Comitê da Cidadania que quita os 

pagamentos de luz, água e telefone (Entrevista com Silvânia de Lima). 

 

Quando chega o final de semana a rádio recebe três jovens comunicadores que 

trazem uma programação cheia de alegria, com brindes e participação dos ouvintes. Assim 

explica Silvânia de Lima. 

 

Os comunicadores são: os DJs: Dxande, B. Boy e o Fagner, eles se 

revezam e dão conta de preencher toda a grade de programação do 

final de semana (Entrevista com Silvânia de Lima). 

 

Quando pergunto aos três comunicadores jovens o grande motivo que os levam a 

abdicar do próprio final de semana e estar ali na rádio Ação para produzir um programa 

diferente aos ouvintes e sem receber nenhuma ajuda financeira, a resposta de Dxande é 

simples, mas completa. 

 

 Eu me realizo quando estou aqui na rádio, me sinto pleno e sei que 

alegro e transmito informação a várias pessoas que me ouvem 

religiosamente todos os sábados (Entrevista com Dxande). 

 

                                                 
3 Ver anexo do artigo que possui a tabela da grade de programação da Rádio Ação FM. 
4 Os comunicadores da rádio Ação FM são: Silvânia de Lima, Dxande, DJ B.Boy e Fagner. 
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Os jovens comunicadores se dedicam e estudam a cada programa para poder trazer 

aos ouvintes algo novo, diferente. É o que acontece com o DJ B.Boy, assim ele explica: 

 

Antes de começar o meu programa, Cúmbia e Merengues, eu estudo 

sobre a vida de alguns cantores, trago essas informações aos meus 

ouvintes, também, conto um pouco da história do ritmo e como chegou 

ao Brasil. Assim, eu procuro trazer novas informações aos moradores 

(Entrevista com DJ B.Boy). 

 

O comunicador Fagner explica que promove em seu programa sorteio de brindes aos 

ouvintes para incentivar a participação e interação dos moradores no programa.  

  

No meu programa, Forrozão da Ação, eu procuro trazer músicas das 

bandas do bairro e sortear os CD’s da mesma, assim divulgamos a 

cultura de nosso bairro aos nossos ouvintes. Eu sempre peço a banda 

alguns exemplares para sorteio (Entrevista com Fagner). 

 

Os comunicadores da rádio Ação percebem nas ruas da comunidade o carinho dos 

moradores pelo trabalho realizado por eles na rádio. 

 

Os moradores nos param nas ruas, pedem músicas, dizem o que mais 

gostou do último programa, dá sugestões para o próximo, enfim, eles 

participam da construção do programa junto com a gente, através da 

opinião deles. E isso nos dá muita satisfação em trabalhar aqui na rádio 

(Entrevista com Dxande). 

 

 

 

 

Considerações finais 

 

 

A rádio Ação FM está no ar há quatro anos, mas só possui quatro comunicadores 

para fazer a programação da rádio, a coordenadora sozinha é responsável pela programação 

da semana inteira, apenas no final de semana recebe a presença de três jovens 

comunicadores que se revezam para promover aos ouvintes uma programação diferente, 

mais interativa e participativa com os moradores.  
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Todos estes problemas influenciam no resultado final da programação que chega ao 

ouvinte, mas os comunicadores se esforçam bastante para minimizar essas consequências. 

Com dedicação e perseverança os programas são levados ao ar para a comunidade. 

 

Na rádio Ação, sempre é possível interagir com o que está sendo veiculado na 

programação, seja através do telefone: (81) 323-07548, ou indo pessoalmente na rádio, Rua 

Silvino Lira, 143B, Engenho do Meio, e fazendo o seu pedido musical ou reclamação sobre 

algum problema enfrentado na comunidade, pois a rádio Ação mostra ser um canal aberto 

ao dialogo com a comunidade, sendo necessário apenas o engajamento dos moradores para 

ocorrer uma maior interação entre rádio e comunidade. 

 

A rádio Ação por ser integrada ao Comitê da Cidadania possui bastante 

credibilidade da população, e até mesmo o apoio e incentivo nas campanhas realizadas na 

comunidade contra a fome, porém, quando saímos deste aspecto e entramos na participação 

nos programas sentimos uma grande diminuição do público, mesmo assim, a rádio 

permanece dialogando os problemas do bairro e não se cansa de incentivar, de chamar os 

moradores para a luta. Então, o que poderia ser realizado para aumentar a participação dos 

moradores na grade de programação era ter mais comunicadores dispostos a realizar o 

voluntariado tendo como meta a educação e aprimoramento cultural dos ouvintes. 

 

Os ouvintes precisam se aproximar mais da rádio Ação para fortalecer o trabalho executada 

por ela na comunidade, afinal, a rádio é inteiramente ligada às atividades realizadas pelo 

Comitê da Cidadania, que possui como principal missão erradicar a fome no Brasil. Se a 

comunidade se engaja na luta e no trabalho, a causa se torna mais forte e com menos 

empecilhos para dar certo, e assim, a rádio Ação poderá exercer um papel de liderança no 

bairro do Engenho do Meio, ao lado dos moradores e agentes sociais. 
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Anexo - GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO AÇÃO FM. 

 

DIA HORÁRIO PROGRAMA COMUNICADOR* 

Segunda à Sexta 8h às12h Manhã Ação Total  

Segunda à Sexta 12h às 14h Almoço Musical  

Segunda à Sexta 14h às 15h Efervescência 

Cultural 

 

Segunda à Sexta 15h às 16h Ação Jovem  

Segunda à Sexta 16h às 17h Forrozão da Ação  

Segunda à Sexta 17h às 19h Horário Musical 

Livre 

 

Segunda à Sexta 19h às 20h Cantinho da Poesia  

Segunda à Sexta 20h às 22h Agita Ação  

Sábado 8h às 10h A voz da 

comunidade 

DJ Dxande 

Sábado 10h às 12h Pago Dance DJ Dxande 

Sábado 12h às 14h Horário Livre  

Sábado 14h às 17h Tarde da Saudade DJ Dxande 

Sábado 17h às 19h Forrozão da Ação Fagner 

Sábado 19h às 20h Mix Mania DJ Dxande 

Sábado 20h às 21h Dance Mania DJ Dxande 

Sábado 21h às 22h Tocando Música DJ Dxande 

Domingo 7h às13h Cúmbia, Merengue, 

Reggae, Axé e 

Pagode. 

DJ B. Boy 
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Domingo 13h às 17h Horário Livre  

Domingo 17h às 22h Momento de Paz Silvânia 

 

 

*Nos dias em que na tabela não consta o nome do comunicador, são os programas que 

Silvânia Lima preenche os horários com músicas por não ter pessoas voluntárias para 

colocar o programa no ar. 

 


