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Resumo 

O artigo em questão analisa a relação com a comunicação popular existente no programa de 

rádio, Sintonia Jovem, desenvolvido na cidade de Piripiri – Piauí, que alia os conceitos de 

educação popular à práticas de comunicação popular. A partir da pesquisa documental, 

observação em campo e do referencial teórico utilizado, o trabalho busca apresentar como os 

sujeitos envolvidos (jovens entre 17 e 22 anos de idade) utilizam o programa radiofônico, 

baseados na comunicação popular, para mobilizar a juventude da cidade e promoverem a 

cidadania.  
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Introdução 

Em tempos de fortes contradições, de aparente apatia política, de uma juventude que 

parece estar distante das decisões sociais mais importantes e de organizações que vivem uma 

crise de representatividade, alguns grupos se destacam por trilhar o caminho inverso. E se a 

educação é considerada por muitos como a solução para os problemas sociais e a 

comunicação uma ferramenta de mobilização social, as duas juntas poderiam dar novos rumos 

à história.  
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O programa de rádio Sintonia Jovem, desenvolvido na cidade de Piripiri, no Norte do 

Estado do Piauí, tem a tarefa de aliar os conhecimentos e atividades de um grupo de jovens 

educadores populares a um programa de rádio que tem a comunicação popular como fim. 

O grupo tem mostrado para a cidade, através das ondas radiofônicas, a importância de 

uma mobilização social para a construção da cidadania. Eles vão além dos estúdios do 

programa para promover debates que pretendem transformar a realidade local. 

Este trabalho, considerando seu referencial teórico, os elementos encontrados na 

pesquisa e colocando o programa Sintonia Jovem como exemplo, tem o objetivo de mostrar 

como a educação popular pode utilizar da comunicação para ampliar sua atuação. Aliado a 

isso, pretendemos mostrar como esse trabalho tem sido desenvolvido e convidar à reflexão 

dos princípios e objetivos que têm norteado as atividades em torno do programa. 

Primeiramente, apresentamos um contexto geral do nosso objeto de estudo. Em 

seguida, uma revisão dos três eixos conceituais norteadores do trabalho e, por fim, uma 

caracterização mais detalhada do objeto. As metodologias utilizadas foram a pesquisa 

documental, observação em campo e revisão teórica. 

 

 

1. Contexto de Desenvolvimento do Programa Sintonia Jovem 

Piripiri, cidade ao norte da capital do Piauí, Teresina, tem uma população de 

aproximadamente 62 mil habitantes, segundo dados do IBGE. O objeto estudado neste 

trabalho acontece na cidade, com o desenvolvimento do programa de rádio Sintonia Jovem. 

Nele foram observadas práticas de comunicação popular, tendo um grupo de jovens como 

protagonistas.  

O grupo de 10 jovens
4
 é oriundo de um curso de educadores populares ofertado para 

alunos da Escola Família Agrícola Santa Ângela, localizada no município de Pedro II, em 

parceria com a Fundação Santa Ângela, Universidade Estadual do Piauí e Rede de Educação 

Cidadã – Recid. O curso buscava a organização e luta político-comunitária pela participação 

em grupos de estudo sindical, em grupos de jovens ou associações de moradores. Para atingir 

este objetivo, eles enxergaram a necessidade de inserir a comunicação no processo e criaram o 

                                                             
4 Domingos Júnior, Francisco de Assis, Fátima Macedo, Juliana Nascimento, Irisnande Pereira e Sávio Santos,  são os que 
mais têm participado e liderado as atividades. Eles se dividem para apresentar o programa de rádio, coordenar reuniões, 
participar de palestras e cursos com temas ligados à comunicação e educação popular, na cidade de Piripiri. A principal tarefa 
é motivar mais jovens a se engajar na organização para que o projeto permaneça. 
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projeto do programa Sintonia Jovem, que foi aceito pela Rádio Família AM, da cidade de 

Piripiri. O primeiro programa foi ao ar no dia 31 de agosto de 2013. 

No projeto, os objetivos do programa eram: contribuir com o auto-reconhecimento da 

juventude como protagonista na sociedade e suas decisões; colaborar com a educação da 

juventude pela discussão de temas como educação, trabalho, direitos da juventude, políticas 

públicas, drogas, cidadania, entre outros; discutir a realidade dos grupos de jovens de Piripiri 

e suas atividades culturais, lutas políticas, projetos e outros temas de relevância social; 

divulgar as lutas do povo da cidade como forma de reafirmar a identidade com a luta social. 

De acordo com Cicilia Peruzzo (2009, p.2): 

 

A comunicação é mais que meios e mensagens, pois se realiza como parte de 

uma dinâmica de organização e mobilização social; está imbuído de uma 

proposta de transformação social e, ao mesmo tempo, de construção de uma 
sociedade mais justa; abre a possibilidade para a participação ativa do 

cidadão comum como protagonista do processo. 

 

Inicialmente o projeto previa conteúdos voltados aos jovens do campo e comunidades 

rurais do município de Piripiri.  Porém, devido à frequência da Rádio Família AM não chegar 

até as comunidades rurais, o projeto foi adaptado. Isso deu uma maior abrangência, pois a 

juventude urbana passou a ouvir as discussões do meio rural e a contribuir com os debates a 

partir de sua realidade.   

Algumas dificuldades de cunho financeiro têm feito parte da construção e execução do 

programa Sintonia Jovem. Para tentar minimizar essas dificuldades, os jovens contam com o 

apoio de sindicatos, associações, iniciativas comunitárias e contribuições de parceiros que 

ajudam a bancar os custos do programa e despesas com o transporte dos jovens até os estúdios 

da rádio ou aos locais onde realizam suas atividades. 

Este grupo tem descoberto concretamente os sentidos de formação crítica e engajada 

no movimento popular. Associado a isso, eles discutem os problemas e buscam a organização 

de forma estratégica para a luta por seus direitos. É próprio da consciência crítica a integração 

com a realidade (FREIRE, 1967, p.112). Esta vivência tem sido uma formação em cidadania 

crítica. Para esta constatação lembremos a seguinte noção de cidadania: 

 

Primeiro: o cidadão tem direitos e deveres. A participação política, a 

responsabilidade pelo conjunto da coletividade, o cumprimento das normas 
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de interesse público são deveres, por exemplo. Segundo: a cidadania é 

histórica. Varia no tempo e no espaço, varia conforme o período histórico e o 
contexto vivido. Portanto, cabe sempre perguntar quem pode exercer 

plenamente a cidadania. Terceiro: a cidadania é sempre uma conquista do 

povo. A ampliação dos direitos de cidadania depende da “capacidade 
política” dos cidadãos, da qualidade participativa desenvolvida. Quarto: as 

formas de participação decorrem do tipo de sociedade política em que se 

vive. Quinto: a cidadania não se encerra nas suas dimensões da liberdade 
individual e participação política, mas inclui os direitos sociais e coletivo 

(PERUZZO, 2002, p.1). 

 

 

2. Comunicação e Educação Popular. A Construção da Cidadania Como Processo 

Procuramos utilizar como arcabouço teórico textos de referência em comunicação 

popular e também em educação popular. O primeiro, para entender o conceito e identificar 

sua aplicabilidade no objeto de estudo. O segundo, por ser a referência primeira de nosso 

campo analisado, o programa de rádio Sintonia Jovem. Para a complementação, procuramos 

textos que tratassem de construção da cidadania através da comunicação popular. 

 

2.1 Comunicação Popular 

Cicilia Peruzzo (2004), grande estudiosa no que se diz comunicação para o povo e por 

ele desenvolvida, mostra uma conceituação fácil, simples e organizada sobre a comunicação 

popular. A autora é bastante abordada em discursos sobre os movimentos populares, inseridos 

no contexto de comunicação popular. Em seu livro Comunicação nos movimentos populares, 

ela apresenta um norte de seu trabalho que auxiliou no desenvolvimento deste estudo: 

 

O trabalho objetiva dirigir a reflexão tendo em vista a participação popular 
na comunicação como um elemento significativo na ampliação da cidadania, 

a qual também se busca discutir teoricamente. Considerando as idéias que 

vários estudiosos têm levantado sobre uma ampliação do conceito de 
cidadania, a partir das contribuições trazidas pelos movimentos sociais, pelas 

organizações não-governamentais e pela movimentação da sociedade civil, 

encontram-se no trabalho subsídios para este debate (PERUZZO, 2004, 
p.17). 

 

A autora enfatiza o início dessa comunicação através dos movimentos populares 

(operário e sindical) entre os anos de 1970 e 1980. Esses movimentos surgem da ação de 
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grupos populares (excluídos), tendo como objetivo as lutas por melhores condições de vida, 

saúde, segurança. 

 

A comunicação popular foi também denominada de alternativa, 
participativa, horizontal, comunitária e dialógica, dependendo do lugar social 

e do tipo de prática em questão. Porém, o sentido político é o mesmo, ou 

seja, o fato de tratar-se de uma forma de expressão de segmentos excluídos 
da população, mas em processo de mobilização visando atingir seus 

interesses e suprir necessidades de sobrevivência e de participação política 

(PERUZZO, 2006, p.2). 

 

Essa comunicação, não fica restrita apenas na própria comunidade em que um grupo 

atua, e sim abrange a inter-relação entre grupos de diferentes lugares, mas com os mesmos 

objetivos. Objetivos que vão além de mostrar as identidades das minorias, mas também usam 

dos meios de tecnologia em comunicação (rádio TV, internet) para, como já dito, ampliar seu 

alcance. Não se opondo assim à comunicação de massa. 

A comunicação popular antes de tudo baseia-se nas organizações sociais, em busca de 

uma sociedade mais justa. E para se chegar a essa sociedade, deve-se passar pelas limitações e 

contradições da mesma, onde o que vale é a dominação do lucro. Muitos confundem 

comunicação popular com comunicação comunitária.  

A comunicação comunitária se refere a grupos inseridos no mesmo contexto social, de 

pensamento, vivências e comportamentos. É especificamente voltada à comunidade, 

localidade, com o intuito de levar informações locais, precisas; dar voz ao seu grupo como 

reforço de identidade. 

 A comunicação popular vai além. Mais que informar e desenvolver práticas 

comunicacionais, ela objetiva inserir os sujeitos no contexto social, esclarecê-los sobre seu 

papel na sociedade e promover uma maior interação com os problemas sociais em busca de 

soluções coletivas.  

Alguns problemas de conceituação podem ser encontrados nos estudos sobre 

comunicação popular. Citando Cicilia Peruzzo, Taís Aranha diz: 

 

Embora diferencie os termos comunicação alternativa, participativa, 
horizontal, comunitária, dialógica e radical, a pesquisadora diz que eles são 

comumente utilizados como sinônimos, por serem „uma forma de expressão 

de segmentos empobrecidos da população, mas em processo de mobilização 
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visando suprir suas necessidades de sobrevivência e de participação política 

com vistas a estabelecer a justiça social (ARANHA, 2010, p.2). 

 

 

2.2 Educação Popular 

Os próprios envolvidos no programa Sintonia Jovem citam diversas vezes um autor 

como referência em educação popular: Paulo Freire. O método freiriano propõe práticas 

contínuas e permanentes de formação dos educandos, com a intenção de torná-los sujeitos 

protagonistas de transformação social. 

Imbuídos desse método, os jovens do programa Sintonia Jovem vivenciam a 

concepção de Paulo Freire através da formação conjunta com as organizações sociais, como 

escolas, universidade e sindicatos. Para entender o fenômeno, fomos buscar no autor os seus 

pressupostos. 

A educação popular parte do conhecimento do indivíduo para a construção do saber 

coletivo, o que a torna horizontal. Analisando a realidade brasileira, Freire coloca que: 

 

Estávamos convencidos, e estamos, de que a contribuição a ser trazida pelo 

educador brasileiro à sua sociedade em “partejamento”, ao lado dos 

economistas, dos sociólogos, como de todos os especialistas voltados para a 
melhoria dos seus padrões, haveria de ser a de uma educação crítica e 

criticizadora (FREIRE, 1967, p.86). 

 

É entendido que a educação popular visa à formação crítica da comunidade para 

mobilizar seu trabalho político-participativo e daí tirar resultados práticos. Se ela vai além da 

escola, ela inclui os sujeitos na totalidade de sua realidade. Freire afirma que: 

 

Experimentáramos métodos, técnicas, processos de comunicação. 
Superamos procedimentos. Nunca, porém, abandonamos a convicção que 

sempre tivemos, de que só nas bases populares e com elas, poderíamos 

realizar algo de sério e autêntico para elas (FREIRE, 1967, p.102). 

 

Se a educação popular pretende a formação de indivíduos pensantes, ela deve perceber 

que o sujeito pensante não pode pensar sozinho; não pode pensar sem a coparticipação de 

outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não há um “penso”, mas um “pensamos” 

(FREIRE, 1977, p.45). 

 



 

 Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 

7 

 

2.3 Cidadania 

A cidadania foi uma terceira via de referencial que nos ajudou a entender como a 

comunicação popular tem despertado nos sujeitos envolvidos no programa Sintonia Jovem, a 

percepção da luta por seus direitos. 

Em Denize Daudt Bandeira, temos que: 

 

A discussão envolvendo a cidadania e sua relação com a comunicação, 

principalmente a midiática, consolidou-se a partir da Revolução Industrial no 

século XVIII, período marcado por uma série de mudanças econômicas, 
sociais e culturais que resultaram em alterações também nos processos 

comunicacionais (BANDEIRA, 2011, p.4). 

 

Entendendo a comunicação popular como vinda do povo e feita para ele, essa 

comunicação tem o papel de tornar conhecidos os direitos e deveres da prática cidadã. A 

comunicação popular seria uma alternativa para informar as comunidades sobre a questão da 

cidadania (REIMBERG, 2009, p.3). 

 

Só existe cidadania se houver a prática da reivindicação, da apropriação de 

espaços, da pugna para fazer valer os direitos do cidadão. Nesse sentido a 
prática da cidadania pode ser a estratégia, por excelência para a construção 

de uma sociedade melhor. Mas o primeiro pressuposto dessa prática é que 

esteja assegurado o direito de reivindicar os direitos, e que o conhecimento 

deste se estenda cada vez mais a toda população (REIMBERG, 2009, p.6). 

 

O exercício da cidadania passa a ser pensado de forma coletiva através de grupos e 

instituições que se legitimaram juridicamente a partir de 88. (...) É a hora de fazer, de propor, 

de participar qualificadamente (REIMBERG, 2009, p.7). 

A forma conceitual na qual pensamos a cidadania, neste trabalho, vem da relação dos 

jovens com os movimentos sociais. A experiência dos movimentos sociais é fundamental para 

essa construção da cidadania (REIMBERG, 2009, p.7).  

 

 

3. O Conteúdo do Sintonia Jovem e Sua Relação Com a Formação Cidadã 

O programa Sintonia Jovem é organizado coletivamente. O que vai ao ar todos os 

sábados (desde 31 de agosto de 2013), em um programa com duração de uma hora, é fruto de 

debates da juventude com organizações sociais como a universidade, sindicatos, a escola e os 
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grupos de jovens. A partir dos temas abordados em reuniões que acontecem em diferentes 

pontos da cidade, geralmente aos finais de semana, são preparados os conteúdo de cada 

programa. 

 

A comunicação popular tem como protagonistas o próprio povo e/ou as 
organizações e pessoas a ele ligadas organicamente. Nesse caso, ele é visto 

no seu antagonismo em relação às classes dominantes e concebidos como o 

conjunto das classes subalternas (PERUZZO, 2004, p.127).  

 

Isso demonstra um alinhamento com os movimentos populares. Ao se tratar do que 

chama de “corrente comunicação popular, alternativa e comunitária”, Cicilia Peruzzo reflete 

que a ação comunicativa deve estar ancorada em projetos mais amplos de transformação da 

sociedade (ARANHA, 2010, p.7). 

Quando completaram quatro meses de programa (em janeiro de 2014), os jovens 

definiram, em reunião, que “como o próprio nome indica, o Sintonia Jovem procura criar uma 

sintonia entre os jovens para superar o medo, o comodismo, as dificuldades e enfrentar os 

desafios. Podemos ser jovens revolucionários e criativos, capazes de contribuir ativamente na 

construção de um mundo justo, fraterno e solidário”. 

No editorial do programa do dia 18 de janeiro de 2014, foi apresentada uma definição 

para o programa. “O Programa Sintonia Jovem (...) busca fazer formação social e política com 

o jovem. Formação social nós entendemos como um processo educativo que visa construir 

seres melhores, mais conscientes, mais participativos e que possam contribuir com a 

construção de uma sociedade digna, justa, onde os que vivem à margem da sociedade possam 

conquistar formas de se expressar e fazer parte da sociedade”.  

A partir da análise dos temas centrais de 20 programas, notamos que os seguintes 

temas foram destaque nos programas do Sintonia Jovem: direitos da juventude e cidadania 

(tema central de 10 programas), organização política (tema central de 5 programas) e políticas 

públicas (tema central de 5 programas).  

Os jovens do programa Sintonia Jovem viram no rádio uma chance de poder mostrar 

quem são, tanto para quem conhecia como também para aqueles que nem tinham ideia do que 

fosse comunicação popular. Junto a isso, eles seguem firmes na proposta da educação 

popular. A frase „comunicação é um ato pedagógico e a educação é um ato comunicativo‟ 
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sintetiza a complexidade e, ao mesmo tempo, as inter-relações entre comunicação e educação 

(PERUZZO, 2002). 

Ainda de acordo com a definição dada ao programa, eles afirmam que pretendem 

promover uma “formação social e política, porque achamos que contribuímos com a formação 

dos jovens: o ouvinte vai nos escutar, começar a pensar e ter uma certa consciência sobre as 

coisas”. 

Como diz Paulo Freire: 

 

Um dia, no processo histórico dessas sociedades, fatos novos sucedem e 
provocam as primeiras tentativas de uma volta sobre si mesmas. Um novo 

clima cultural começa a se formar. Representantes das elites dirigentes, até 

então inautênticas, por isto superpostas ao seu mundo, começam a com eles 

se integrar. Um mundo novo se levanta diante deles, com matizes até então 
despercebidos (FREIRE, 1967, p.52). 

 

Através do Sintonia Jovem e da metodologia utilizada para a escolha de seus 

conteúdos, os sujeitos envolvidos mostram que a comunicação popular refere-se ao modo de 

expressão das classes populares, de acordo com a sua capacidade de atuar sobre o contexto 

social na qual ela se reproduz (REIBERG, 2009, p.2).  Não há, realmente, pensamento 

isolado, na medida em que não há homem isolado (FREIRE, 1968, p.44). 

Em atividade paralela ao programa de rádio, os jovens que apresentam o Sintonia 

Jovem, colocam em prática o que aprenderam no curso de educação popular. O curso, anterior 

ao projeto de programa radiofônico, é considerado por eles como sua principal formação e por 

isso realizam atividades como debates em comunidades, cursos, palestras em conjunto com a 

sociedade local, levando em conta que o que importa, realmente, ao ajudar-se o homem é 

ajudá-lo a ajudar-se (FREIRE, 1967, p.56.).  

O histórico de engajamento dos jovens em movimentos populares na própria 

comunidade onde residiam, desenvolvendo trabalhos na associação de moradores e em grupos 

de jovens, sempre despertou o desejo de alçar vôos mais altos. Logo, quando  surgiu o curso 

de educação popular, eles despertaram interesse para aprender exatamente o que já tinham 

vontade de realizar em prol de sua cidade e juventude.  

Os jovens afirmam ter mudado significativamente sua visão de mundo depois da 

experiência. Eles dizem que se consideram muito mais cidadãos, pois participam ativa e 

coletivamente de ações de transformação social através dos debates que mediam. 
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Transformaram suas inquietações pessoais em ação e utilizam o programa de rádio Sintonia 

Jovem para propagar e trocar experiências. 

 

A conquista da cidadania significa a passagem de súditos para cidadãos, 
dentro de um arcabouço social que requer o envolvimento das pessoas, 

condicionando-se seu status de cidadão à qualidade da participação. Esta é 

uma de suas bases. Outra está na noção de que suas formas se condicionam 
ao tipo de sociedade política em que se vive (PERUZZO, 2002). 

 

Eles apontam que pensam uma comunicação diferenciada, que dê mais espaço para as 

vozes das camadas populares da sociedade e abra espaço para a diversidade de ideias. Para 

eles, a mídia, em geral, passa uma imagem totalmente distorcida do jovem, levando-o à 

alienação. Ela não mostra o caminho para a juventude lutar por seus direitos, e quando a 

juventude é abordada, na maioria das vezes se mostra o lado negativo de ações isoladas ou de 

grupos. Eles buscam, através do programa, mostrar uma diversidade. A diversidade que não 

deve ser confundida com diferença ou segmentação mercadológica, mas diversidade na 

representação de distintos interesses da sociedade (LIMA, 2006, p.6). A comunicação assume, 

portanto, o sentido de coparticipação, comunhão e encontro entre os indivíduos (BANDEIRA, 

2011, p.5).  

Além disso, os jovens aprendem, na prática, fundamentos de comunicação e utilização 

do rádio como veículo, sem sequer serem estudantes ou profissionais de comunicação. A 

escolha pelo rádio foi pelo fato de o mesmo ser um meio de comunicação que alcança muitos 

lugares e estar presente no cotidiano da cidade. Eles acreditam que o rádio ainda é o veículo 

mais adequado e acessível para sua realidade, que pode levar os pensamentos sobre 

comunicação e educação popular para mais pessoas, em especial aos jovens. 

Os jovens mantêm uma página nas redes sociais para divulgação de reuniões e 

compartilhamento dos conteúdos de cada programa, principalmente dos editoriais. Mas a 

página não vem sendo utilizada devidamente. As atualizações não têm uma frequência 

definida e nem todos os conteúdos estão sendo divulgados, o que dificulta o atendimento a um 

público maior, visto que a internet, sem dúvidas, é uma importante ferramenta de 

comunicação e deve ser bem aproveitada pelos movimentos populares. Em Cicilia Peruzzo 

encontramos uma possível explicação para este comportamento. Ela nos diz que: 
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Em razão, talvez, de dificuldades financeiras e operacionais e da carência de 

elementos devidamente preparados, os movimentos populares acabam 
apostando mais na comunicação interpessoal e grupal (...). Espaços 

potencialmente disponíveis nos meios massivos e as técnicas de relações 

públicas populares também são subutilizados (PERUZZO, 2004, p.150). 

 

Outro ponto importante que percebemos ao observar a produção do programa Sintonia 

Jovem, é a demonstração de uma preocupação com a dinâmica e organização do programa. 

Alguns aspectos como a inserção de entrevistas gravadas, segunda opção de tema para o dia, 

leitura prévia dos editoriais e uma maior articulação com os grupos de jovens estão sendo 

discutidos para melhorar o resultado final dos programas. O que eles destacam, é a 

necessidade de maior articulação com os jovens através dos grupos e reuniões, pois a partir 

delas sairão os temas que deverão ser abordados pelo programa.  

 

 

Conclusões 

O programa Sintonia jovem e seus protagonistas são exemplos de como a 

comunicação popular, com espaço para a prática da cidadania, pode fazer efeito. Essa 

comunicação, com a inserção de sujeitos representantes das camadas mais populares da 

sociedade à frente, se contrapõe aos ideais individualistas tão predominantes, gerando assim 

questionamentos que se transformam em ação.  

Muito se fala que a educação voltada a uma formação crítica e libertadora será o 

caminho mais adequado se quisermos modificar a realidade. Mas estes jovens provam que 

mais do que uma educação envolvida com as causas populares, é preciso engajamento e 

compromisso com o envolvimento do povo nas decisões importantes para a sociedade, 

promovendo espaços onde estes saiam da invisibilidade. E a comunicação, com a devida 

utilização de seus meios e uma compreensão de seu papel social, será a principal ferramenta 

para alcançar estes objetivos. 

Levando em conta a realidade desses jovens, a distinção entre a comunicação 

tradicional e comunicação popular é mais perceptível. Enquanto um lado possui de todo 

aparato financeiro e estrutural, o outro luta por melhores condições. Condições que são direito 

de todo cidadão. Eles utilizam a tecnologia disponível e um meio de comunicação ainda forte 

(o rádio) para mobilizar principalmente aqueles que acreditam serem os principais agentes na 

luta pela cidadania: os jovens. 
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Os jovens do programa Sintonia Jovem trabalham para fazer parte de uma mudança. 

Sem ganhar nada financeiramente, ganham em crescimento e conhecimento, construídos 

coletivamente. Eles trocam experiências e aprendem sobre comunicação e suas ferramentas. 

Sem esquecer seu principal princípio que é dar voz as camadas populares, aos jovens, suas 

demandas e ações a cada programa. 
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