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Resumo 
 

A pesquisa é um estudo comunicacional, social e metodológico sobre o fenômeno da 
comunicação comunitária na cidade sertaneja piauiense de São Francisco de Assis do Piauí, 
tendo como objeto de estudo a participação da comunidade na rádio comunitária Serra FM. 
Objetiva-se: analisar a participação comunitária da população na comunicação realizada 
pela emissora, bem como entender as formas de participação da população na rádio 
comunitária. Metodologicamente o estudo envereda pelo método qualitativo, cujo 
procedimento abordado é a pesquisa participante e a observação participante, além da 
pesquisa bibliográfica, tendo como técnicas entrevistas abertas e semi-estruturadas. Nota-
se, após residência e interação com a comunidade, que a emissora tem um papel diferencial 
na Comunicação Social e é exemplo emblemático para a comunicação comunitária no 
Sertão nordestino. 

 
Palavras-chave: Comunicação Comunitária; Rádio Comunitária; Pesquisa-participante; 
São Francisco de Assis do Piauí; Sertão do Piauí.  
 

 

Introdução 

A comunicação comunitária radiofônica possui como vertente um trabalho 

comunicacional realizado a partir da mobilização coletiva em prol do desenvolvimento 

democrático de diversos aspectos como: educacional, social e cultural da própria 

comunidade. Esse tipo de comunicação tem como protagonistas na produção e difusão de 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Rádio, TV e Internet da Intercom Júnior – X Jornada de Iniciação 
Científica em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Tal 
artigo é um recorte do trabalho monográfico da acadêmica Hosana Tenório dos Anjos sob orientação do professor-doutor 
Orlando Berti apresentado a Universidade Estadual do Piauí, campus de Picos. O mesmo é fruto das pesquisas 
desenvolvidas pelo Projeto de Extensão Formação de Comunicadores Comunitários e Populares do Sertão do Piauí. 
2 Estudante do 8º período de Comunicação Social – habilitação em Jornalismo – na Universidade Estadual do Piauí 
(campus de Picos). Bolsista do Projeto de Extensão de Formação de Comunicadores Comunitários e Populares do Sertão 
do Piauí. Email: hosanatenorio@hotmail.com 
3 Orientador do artigo. Doutor em Comunicação Social pela UMESP – Universidade Metodista de São Paulo. Professor, 
pesquisador e extensionista do Curso de Comunicação Social – habilitação em Jornalismo – da Universidade Estadual do 
Piauí (campus de Teresina e voluntário do campus de Picos). Coordenador-geral do Projeto de Extensão de Formação de 
Comunicadores Comunitários e Populares do Sertão do Piauí. Atualmente realiza pesquisas sobre rádio, comunicação 
comunitária e tecnologias atuais voltados para o Sertão nordestino. E-mail: orlandoberti@yahoo.com.br 
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informações comunicadores locais que vivenciam cotidianamente a realidade do ambiente 

em que estão inseridos, valorizando principalmente os acontecimentos locais.  

Destaca-se que nem toda emissora radiofônica que se diz comunitária realmente 

desenvolve percepções nesse sentido. Cicilia Peruzzo (2007, p.69) abaliza concepções que 

de fato evidencie características concretas desse tipo de comunicação na sociedade, sendo 

que a rádio comunitária que 

 
faz jus a este nome é facilmente reconhecida pelo trabalho que desenvolve. Ou 
seja, transmite uma programação de interesse social vinculada à realidade local, 
não tem fins lucrativos, contribui para ampliar a cidadania, democratizar a 
informação, melhorar a educação informal e o nível cultural dos receptores sobre 
temas diretamente relacionados às suas vidas. 

 

Nesse pressuposto as emissoras comunitárias contribuem significativamente na 

valorização da comunicação local configurando-se a partir de percepções contra-

hegemônicas. Dessa maneira criando uma comunicação com especificidades de cunho 

dialógico e horizontal onde o cerne dessa comunicação acaba sendo reverberado doravante 

a uma relação de vínculos entre os indivíduos que a compõe. 

A partir dessa contextualização aborda-se o estudo sobre a rádio comunitária Serra 

FM, bem como a participação dos setores aos quais compõem o município de São Francisco 

de Assis do Piauí, localizado na região sertaneja piauiense e uma das cidades mais pobres 

do País. Tendo como motivação para tal pesquisa entender como a população de uma 

comunidade participa direta e indiretamente do trabalho comunicacional realizado por uma 

rádio comunitária. Dessa forma possibilitando o conhecimento que a comunicação, em 

especial a comunitária, pode estabelecer entre os vínculos sociais e a própria comunidade. 

Isso é dado principalmente pela ligação da autora do trabalho frente a sua vivência 

cotidiana na região sertaneja.  

 

1 – Metodologia aplicada  

Durante o período de dois meses, correspondente a 21 de janeiro até 21 março de 

2014, realizou-se uma pesquisa-participante na cidade de São Francisco de Assis do Piauí 

(Sertão piauiense, a 500 quilômetros ao Sul da capital, Teresina) tendo como principal 

propósito estudar a participação comunicacional da população e seus setores com a rádio 

comunitária Serra FM. Metodologicamente é feito um estudo qualitativo, cujo 

procedimento abordado é a pesquisa participante e a observação participante, tendo como 
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técnicas, entrevistas abertas e semi-estruturadas, além da pesquisa bibliográfica. Para 

chegar-se a essa metodologia analisou-se uma série de fatores conceituais, seja no que diz 

respeito as técnicas de aplicação metodológica, seja ao próprio desenvolvimento e 

viabilização da mesma. 

Dentre as possibilidades de metodologia, a pesquisa qualitativa abordou-se como 

adequada no presente estudo. Sobretudo por sua amplitude de procedimentos e técnicas, 

oferecendo dessa maneira ao pesquisador uma vertente ampla no apanhamento e análise dos 

dados obtidos. Onde cria-se uma relação direta com o espaço estudado pelo contato com os 

indivíduos desse ambiente. 

Diferentemente da pesquisa quantitativa que considera a preservação do ambiente 

estudado, conservando-o de interferências externas, as quais possam atrapalhar na avaliação 

dos dados pesquisados. Nesse viés o planejamento de cada etapa é considerado essencial, de 

forma que o pesquisador mantenha controle sobre todo o processo da pesquisa.  

Nesse contexto fez-se crucial entender os tipos de metodologias e procedimentos na 

perspectiva de apropriação dos que de fato pudesse responder aos anseios da pesquisa. “O 

uso de uma metodologia ou de outra dependerá muito do tipo de problema colocado e dos 

objetivos da pesquisa” (MARTINS, 2004, p.293). 

Na conjuntura da pesquisa observa-se que de fato a metodologia qualitativa 

corresponde a vertente estudada. Sobretudo por estabelecer uma relação entre o campo 

investigado e as pessoas que nele estão inseridas: 

 
Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida 
que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre 
pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 
situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva 
dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo (GODOY, 1995, 
p.58). 

 

De forma que entre os diversos procedimentos oferecidos pela pesquisa qualitativa, 

a observação participante é a que mais corresponde a essa vertente, possibilitando à imersão 

do pesquisador no espaço a ser estudado.  

Nessa menção Immy Holloway e Sthephanie Wheeler (1996, apud ALMEIDA; 

LIMA; LIMA, 1999, p.131-132), explicam sobre o surgimento do procedimento de 

observação participante na pesquisa qualitativa. “A observação participante tem origem na 

antropologia e sociologia e é geralmente utilizado na pesquisa qualitativa para coleta de 

dados em situações em que as pessoas se encontram desenvolvendo atividades em seus 
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cenários naturais”. Compreende-se com isso que a observação participante se faz necessária 

doravante o entendimento do universo vivenciado pelos grupos pesquisados. Procurando 

observar a percepção de sentimentos e situações cotidianas dessas pessoas para traçar um 

perfil de participação comunicacional bem como vivenciar, através do campo, o máximo de 

possibilidades de junções e esclarecimentos sobre a cotidianidade estudada. Com isso 

tomando como fundamento Cicilia Peruzzo (2011, p.134) que destaca o papel do 

pesquisador nesse processo: 

 
o pesquisador se insere no grupo pesquisado, participando de todas as suas 
atividades, ou seja, ele acompanha e vive (com maior ou menor intensidade) a 
situação concreta que abriga o objetivo de sua investigação. Porém, o 
investigador não “se confunde”, ou não se deixa passar por membro do grupo. 
Seu papel é o de observador. 
 

A partir dessa explanação de Cicilia Peruzzo percebe-se que apesar do pesquisador 

integra-se no ambiente pesquisado interagindo com as pessoas de maneira a vivenciar suas 

atividades cotidianas ele não assume o papel de integrante do grupo. Mas reverbera-se 

como observador dos acontecimentos e perspectivas pesquisadas em seu objeto de estudo. 

Reafirmado a necessidade de não realizar-se somente um estudo superficial do 

território pesquisado, o procedimento de observação participante estabelece um viés 

pertinente nessa vertente. Como pontuam Márcia Fraser e Sônia Guedes (2004, p.141): 

 
a observação participante parte da premissa de que a apreensão de um contexto 
social específico só pode ser concretizada se o observador puder imergir e se 
tornar um membro do grupo social investigado. Só então, poderá compreender a 
relação entre o cotidiano e os significados atribuídos por este grupo. 

  

Nessa conjuntura, a compressão desses significados e singularidades, 

especificamente os comunicacionais configuram-se como uma das motivações 

metodológicas para tais concepções relacionadas a participação comunitária da população 

de São Francisco de Assis do Piauí e a emissora radiofônica Serra FM. 

Com isso para realização de tal estudo utiliza-se como técnicas de pesquisa 

entrevistas abertas e semi-estruturadas, em um aprofundamento dialógico no processo de 

abrangência de conteúdo e sistematização dos dados. Dessa maneira oferecendo maior 

liberdade de imersão nas informações recebidas. Como pontua Jorge Duarte (2011, p.65): 

 
É essencialmente exploratória e flexível, não havendo sequência predeterminada 
de questões ou parâmetros de respostas. Tem como ponto de partida um tema ou 
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questão ampla e flui livremente, sendo aprofundada em determinado rumo de 
acordo com aspectos significativos identificados pelo entrevistador enquanto o 
entrevistador define a resposta segundo seus próprios termos, utilizando como 
referência seu conhecimento, percepção, linguagem, realidade, experiência. Desta 
maneira, a resposta a uma questão origina a pergunta seguinte e uma entrevista 
ajuda a direcionar a subsequente.     

 

Nesse pressuposto, Jorge Duarte (2011) traz a importância da entrevista no processo 

de construção e levantamento de informações. De forma que o entrevistado apresenta-se 

como ferramenta fundamental na obtenção de conteúdos que interligam-se ao passo que 

outras entrevistas subsequentes são realizadas. 

No caso do presente trabalho realizou-se 45 entrevistas abertas com integrantes de 

seis setores do município e 150 entrevistas semi-estruturadas com pessoas residentes na 

zona urbana e rural de São Francisco de Assis do Piauí, em um universo de, 

aproximadamente 5.000 habitantes e 900 residências. Ressaltando que os entrevistados 

apresentaram-se como fundamentais no processo de compreensão das percepções e 

interligações comunicacionais desse estudo. Doravante que a cada entrevista surgiam novos 

personagens, aos quais contribuíam no levantamento dos dados. 

Contudo para a realização das entrevistas se faz essencial o processo de escolha das 

pessoas aos quais repassam tais informações, uma vez que nem todo indivíduo que está 

inserido no ambiente estudado é portador de conteúdos que possam de fato contribuir no 

desenvolvimento do trabalho: 

 
De um modo geral, pesquisas de cunho qualitativo exigem a realização de 
entrevistas, quase sempre longas e semi-estruturadas. Nesses casos, a definição de 
critérios segundo os quais serão selecionados os sujeitos que vão compor o 
universo de investigação é algo primordial, pois interfere diretamente na 
qualidade das informações a partir das quais será possível construir a análise e 
chegar à compreensão mais ampla do problema delineado (DUARTE, 2002, 
p.141). 

 

No que refere-se a pesquisa bibliográfica, a mesma apresenta-se como fundamental, 

pois a partir dela que alinha-se os dados práticos obtidos na pesquisa de campo, com os 

conceitos teóricos sobre comunicação comunitária, especificamente sistematizados. Ida 

Stumpf (2011, p.54) define a pesquisa bibliográfica como “um conjunto de procedimentos 

para identificar, selecionar, localizar e obter documentos de interesse para a realização de 

trabalhos acadêmicos e de pesquisa”.  

A pesquisa bibliográfica possibilita conhecer e entender os conceitos de diferentes 

autores, aos quais abordam variáveis percepções e formulações teóricas.  
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Para tanto dividiu-se a metodologia nas seguintes fases: observação participante, 

onde realizou-se um processo de observação dos setores da comunidade, com o intuito de 

conhecer o trabalho desenvolvido por eles, além de compreender a relação desses 

segmentos com a rádio Serra FM. Posteriormente foram desenvolvidas entrevistas como 

forma de identificar os procedimentos históricos e comunicacionais de cada setor e da rádio 

Serra FM. Por fim realizou-se a sistematização e análise dos dados obtidos durante a 

pesquisa de campo. Associando embasamentos teóricos de diversos pesquisadores que 

pudesse agregar na construção e desenvolvimento do trabalho. Essa etapa também 

desenvolveu-se no período de dois meses, de 13 de abril a 13 de junho de 2014. 

 

2 – São Francisco de Assis do Piauí 

A cidade de São Francisco de Assis do Piauí fica localizada no Sertão Sul do 

território piauiense, na Microrregião do Alto Médio Canindé, a 500 quilômetros da capital, 

Teresina.  

De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE 

(2013) a cidade possui 5.728 habitantes, sendo 26% residentes na zona urbana e 74% 

residentes na zona rural.  

Ainda segundo o IBGE (2013), o clima do município é Tropical semiárido quente, 

com duração do período seco de sete a oito meses. Seu território possui 842,453 

quilômetros quadrados. Cabe destacar que o censo constatou um equilíbrio considerável em 

relação à população residente por sexo, onde 51% é formada por homens e 49% por 

mulheres. 

No que diz respeito à distribuição da população por grupos de anos de estudo, o 

IBGE (2013) identificou que 43,3% da população nunca foi à escola ou somente frequentou 

um ano de estudo demostrando, dessa forma, um alto índice de analfabetismo.  

O município ficou com o quarto pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

Nordeste e o décimo sétimo do Brasil, segundo o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD (2013). A economia do município, de acordo com o mesmo 

órgão, gira em torno da agricultura e pecuária. 

São Francisco de Assis do Piauí tem 18 anos de emancipação política. Seu nome é 

em homenagem ao padroeiro do lugar, São Francisco de Assis, Santo de origem italiana que 

se distingue por ser um dos mais conhecidos da Igreja Católica Apostólica Romana. 
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3 – A Rádio Comunitária Serra FM 

A rádio comunitária Serra FM foi fundada pela Associação de Rádio Comunitária de 

São Francisco de Assis do Piauí – PI, criada a 02 de janeiro de 1998. Inicialmente, a 

associação contava com 31 sócios-fundadores. Até o meio do primeiro semestre de 2014, 

esse número caiu para 15 sócios, de maneira que com o passar do tempo alguns faleceram e 

outros se mudaram do município. Os associados não registraram o primeiro dia de 

funcionamento da emissora, mas acredita-se que a rádio Serra FM foi ao ar entre os dias 

cinco e quinze de abril de 1998.  

Em torno disso, a iniciativa de montar a emissora surgiu através do professor 

Manoel Agostinho da Silva Neto que, tendo conhecimento sobre o funcionamento de rádios 

comunitárias, incentivou o ex-prefeito municipal Lourival Durval de Alencar a fundar uma 

emissora radiofônica no município.  

Na época a prefeitura da cidade liberou recursos para compra dos equipamentos, 

inclusive a torre de transmissão, adquiridos na cidade de Teresina, capital do Piauí. Com 

relação ao nome da emissora radiofônica, o ex-prefeito informou que estava em dúvida 

entre três: Cidade Nova (porque havia pouco tempo de emancipação política do município), 

Vale do Canindé (em homenagem ao Rio Canindé, que passa no município) e Serra FM 

(em decorrência das serras que cercam, parte cidade de São Francisco de Assis do Piauí). A 

partir disso, Lourival Alencar acabou decidindo optar por Serra FM.  

No início das transmissões, a Serra FM funcionava apenas durante o período diurno. 

No noturno os equipamentos eram desligados às 20h. Os programas eram apresentados de 

forma amadora, por pessoas da própria comunidade. Em torno disso, a grade de 

programação da emissora acabava sendo preenchida por leituras de cartas e avisos durante 

todo o dia.  

Durante oito anos, a rádio Serra FM funcionou em um prédio localizado na Rua 

Idalino José Francisco, no Centro da cidade, cedido pelo ex-prefeito Lourival de Alencar, 

até a construção de sua sede própria, em 2006. 

Assim como muitas rádios comunitárias em todo país, a Serra FM também chegou a 

ser fechada no ano 2000, pela Anatel. Como pontua o primeiro diretor da emissora Rosendo 

José Goberto4: 

 
Quando eles chegaram eu não estava na rádio, mas eu lembro que era um dia de 
tarde, por volta das 16h30, quando a radialista Silmara, que tinha um programa na 

                                                
4 Rosendo José Goberto. Entrevista concedida a Hosana Tenório em 25 de fevereiro de 2014. 
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rádio, mandou me chamar, dizendo que tinha um pessoal que iria fechar a rádio, 
quando cheguei lá eles me falaram que realmente iriam fechar a rádio. Depois 
lacraram tudo. Nós não podíamos fazer nada. Ninguém reagiu, mas eles foram 
educados com a gente, pediram para ficarmos calmo. Nesse tempo eles estavam 
fechando várias rádios comunitárias (GOBERTO, 2014). 
 

 A rádio Serra FM permaneceu fechada por 45 dias até quando Lourivaldo Pita, da 

cidade de Simplício Mendes, município vizinho, que prestava serviço à prefeitura de São 

Francisco de Assis do Piauí, resolveu por conta própria reabrir a rádio Serra. Após isso, os 

locutores que atuavam na emissora retornaram a apresentar seus programas.   

 

3.1 Legalização e Financiamento 

Severino Tomaz de Carvalho diretor da rádio Serra desde 2004 foi o responsável 

pela legalização da emissora. Durante esse período, o mesmo foi bastante perseguido pela 

Anatel e pela Polícia Federal, resultando dessa forma em um processo judicial que 

perdurava até o meio do primeiro semestre de 2014. O fato aconteceu em 2007, após uma 

visita de fiscais da Anatel que constatou a existência de um link de transmissão via cabo 

fixo na Igreja Católica de São Francisco de Assis, o qual era utilizado para transmitir as 

missas dominicais, o que segundo o órgão fiscalizador não era permitido, em decorrência de 

a emissora encontrar-se em processo de legalização. 

Contudo na época da construção do prédio da Serra FM, no dia 30 de setembro de 

2006, a comunidade se mobilizou ajudando a rádio de diversas formas, pessoas se reuniam 

em mutirões dando continuidade à obra, enquanto outras realizavam campanhas de 

arrecadamento de materiais de construção.  

De acordo com Severino Carvalho a obra custou R$ 15.000,00, sendo R$ 8.000,00 

arrecadados de pessoas da comunidade, R$ 3.800,00 do caixa da emissora e R$ 3.000,00 

em materiais de construção doados: 

 
Essa rádio só foi construída por causa das pessoas da cidade e do interior. Tinha 
gente que doava dois dias de trabalho, outras doavam cinco reais, dez reais, 
moedas, ajudavam do jeito que podiam. No final, quando o prédio terminou, ficou 
a certeza de que realmente essa rádio pertence às pessoas de São Francisco. Ela 
não tem dono, é de todo mundo, afinal todos construíram, e tiraram dinheiro do 
próprio bolso para isso (CARVALHO, 2014).  

 

Financeiramente a Serra FM sustenta-se através do clube do ouvinte que possui 

cinquenta pessoas cadastradas, mas somente trinta contribuem mensalmente de forma ativa 

com R$ 5,00. Além de apoios culturais e contribuições equivalentes a cinquenta reais dos 
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três programas religiosos transmitidos pela rádio, como também contribuições de R$ 2,00 

em cartas enviadas por ouvintes.  

A tradição dos ouvintes de enviarem cartas contendo pequenas contribuições em 

dinheiro perdura desde a fundação da emissora. Geralmente essas cartas contêm avisos e 

principalmente mensagens de aniversário, apesar das mensagens de texto e das ligações, as 

cartas ainda são bastante presentes na emissora. 

Com o dinheiro arrecadado a emissora paga as despesas mensais como: energia 

elétrica, água, transmissão da rádio via internet, telefone e manutenção dos equipamentos. 

Com relação aos comunicadores a emissora conta com três radialistas fixos, de maneira que 

os outros locutores da Serra FM fazem parte de diferentes setores como instituições 

religiosas, sindicatos e programas independentes. 

Severino Carvalho5 (2014) pontua que no ano 2008, os radialistas que trabalham de 

forma fixa na rádio Serra FM começaram a receber uma ajuda de custo:  

 
Essa gratificação para os locutores é feita de acordo com a receita mensal da 
rádio. Se, no mês, conseguirmos pagar todas ás contas da rádio, eles recebem. 
Essa contribuição é calculada em cima do salário mínimo, dividido por horas e 
dias, então cada locutor recebe pela hora trabalhada. Aqui tem mês que o máximo 
que um comunicador recebe é R$ 250,00, ou seja, todos acabam fazendo o 
trabalho mesmo por amor de forma voluntária, porque não tem como um pai de 
família sustentar sua casa com essa renda. 
 

No mês em que a emissora não consegue liquidar suas dívidas os comunicadores 

não recebem suas gratificações. Todos os locutores da rádio Serra FM atuam em outras 

profissões como forma de complementar a renda financeira.  

 

3.2 A população e os setores de São Francisco de Assis do Piauí 

São Francisco de Assis do Piauí possui características peculiares como a maioria das 

pequenas cidades brasileiras. Nessa conjuntura, a partir do procedimento metodológico da 

observação participante, reverbera-se um estudo de identificação dos principais setores 

sociais, laborais, religiosos e políticos que compõe o município. Uma vez que possibilita a 

imersão do pesquisador no espaço estudado.  

Sendo assim, elenca-se que “a pesquisa participante consiste na inserção do 

pesquisador no ambiente natural de ocorrência do fenômeno e de sua interação com a 

situação investigada” (PERUZZO, 2011, p.125). 
                                                
5 Severino Tomaz de Carvalho, diretor da rádio Serra FM. Entrevista concedida a Hosana Tenório em 28 de fevereiro de 
2014. 
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Neste viés, escolheu-se os segmentos que compreendem as áreas: sindical, religiosa 

e política, aos quais respectivamente abrangem seis setores: Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, Sindicato dos Servidores Públicos, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Mundial do 

Poder de Deus, Igreja Católica Apostólica Romana, e Câmara Municipal de Vereadores. A 

pesquisa desses setores permite matizar a interligação dos indivíduos que participam 

diretamente e indiretamente de cada setor, com a emissora radiofônica Serra FM.  

 Como forma de ampliação da pesquisa bem como de identificar as formas e 

perspectiva de apropriação, ou não, da emissora radiofônica, foram entrevistados 150 

pessoas do município, sendo 81 da zona urbana e 69 da zona rural, estas por sua vez 

divididas em cinco comunidades rurais: Angical, Batateira, Barreiro Grande, Lagoa do 

Barro, Pedra Branca. 

Essas entrevistas tiveram como vertente analisar a interligação direta e indireta da 

população com a emissora radiofônica Serra FM. Tendo como pressuposto verificar as 

formas de participação, concepções comunicacionais, bem como a observação do trabalho 

comunicacional da rádio através das pessoas dessa região. Dessa forma, criando um perfil 

da mesma a partir da visão dos seus ouvintes e não ouvintes. Participando com isso de 

ambientes e atividades integrativas, uma vez que para identificar essas “vozes” foi 

necessário ouvi-las. 

 Nesse contexto, através de conversas formais e não formais realizadas em diferentes 

lugares como: praças, igrejas, casas residenciais, eventos festivos, ruas e estabelecimentos 

comerciais. Isso em diferentes horários e com pessoas de distintas profissões, idade, 

religião, classe econômica e educacional. 

 

3.3 Marcas da participação comunitária 

Compreender o processo de interligação comunicacional realizado pela rádio 

comunitária Serra FM com os setores e a população de São Francisco de Assis do Piauí 

apresentou-se como principal motivação para tal estudo, procurando assim entender a forma 

pela qual a comunidade observa a emissora como mediadora de informações. 

Nesse sentido identifica-se que participação da população do município supracitado 

com a emissora radiofônica Serra FM vai além do que um simples pedido de música ou 

mensagens de aniversário, mas manifesta-se como uma relação que perpassa o cerne 

comunicacional e adentra por viés social e pessoal. Isso acontece doravante a forte presença 

de aparelhos radiofônicos nas residências do município. Sobretudo pela alusão de alguns 
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fatores como: recursos financeiros, uma vez que o rádio é um veículo de comunicação de 

baixo custo, como também o acesso ao serviço de abastecimento elétrico, já que em 

algumas comunidades rurais ainda não disponibilizam desse benefício, além do acesso a 

outros veículos de comunicação, como internet e telefone.  

Com relação às formas de participação, percebe-se que os avisos nessa vertente 

funcionam como uma possibilidade ativa de interligação dos ouvintes com a emissora 

comunitária. Surgindo como aspectos comunicacionais no que tange a utilização da Serra 

FM como instrumento de utilidade pública pelos moradores dessa região. Conforme pontua 

Marcelino Francisco dos Santos6: 

 
Os avisos são muito importantes, porque se desaparece algum objeto da gente, a 
rádio passa o aviso. Quando é um caso de doença do mesmo jeito, eles avisam e 
pedem que a população contribua de alguma forma, e no aniversário das pessoas 
eles sempre enviam uma mensagem. Isso tudo a rádio faz pela gente (SANTOS, 
2014). 

 

Nesse sentido, a partir de uma relação de vínculos entre os próprios indivíduos da 

comunidade cria-se uma circulação de informações e conteúdo de maneira que nessa 

percepção a Serra FM funciona como ponto central de transmissão comunicacional. 

Criando uma comunicação dialógica através de pessoas que por sua vez, participam do 

processo de produção e divulgação dos conteúdos desses avisos. 

Dessa maneira considerando as variáveis formas de participação dos ouvintes na 

emissora, aos quais realizam pedidos de músicas, mensagens de aniversário, mensagens de 

vínculo pessoal e familiar, principalmente de pessoas que residem em outros estados, e que 

escutam a emissora pela internet, de forma que se comunicam com seus familiares através 

da mesma. Para tanto utilizando ligações telefônicas, mensagens de texto, cartas e as redes 

sociais, como ferramentas de comunicação e interação comunicacional. 

Nessa mesma vertente abordou-se a participação de seis setor do município de São 

Francisco de Assis do Piauí com a Serra FM, bem como suas perspectivas comunicacionais 

e suas áreas de atuação, nos quais estão divididos entre: sindical, religiosa e político.  

Para tanto, identificou-se que caso do município supracitado, somente duas 

instituições sindicais atuam diretamente com a população trabalhista: o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Estes movimentos 

abrangem boa parte dos profissionais do município.  

                                                
6 Marcelino Francisco dos Santos, ouvinte. Entrevista concedida a Hosana Tenório em 15 de fevereiro de 2014. 
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O Sindicato dos Trabalhadores Rurais realiza há 10 anos o programa “Voz do 

Trabalhador Rural”, sendo transmitido aos sábados das 12h às 13h na rádio Serra FM. 

Constata-se que o programa facilita o trabalho desenvolvido pelo sindicato, sobretudo 

porque estabelece uma relação de transmissão de informações entre o órgão e os 

agricultores. Doravante a maioria da população do município, residir na zona rural. Não 

possuindo condições financeiras e de transporte para estarem frequentemente na sede do 

órgão.  

 O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Francisco de Assis do Piauí 

foi criado no dia 27 de novembro de 2005. Na qual, os funcionários públicos municipais, 

como professores, contadores, técnicos administrativos, enfermeiros, serviço gerais, 

digitadores, entre outras profissões, estão interligados diretamente com essa instituição. O 

sindicato possui 186 sócios, dos quais 170 são ativos. 

Nesse sentido, a comunicação apresenta-se como aspecto crucial na interligação 

entre os servidores públicos e o sindicato, que como tal estabelece uma relação secular com 

outros órgãos, em busca de melhorias para os servidores que encontram-se distribuídos em 

diversas instituições do município. 

Apesar da rádio Serra FM divulgar as ações do órgão, o sindicato não pretende criar 

um programa na emissora. A justificativa para tal decisão, baseia-se no uso da internet 

pelos servidores. Nesse contexto, o sindicato possui como projeto a criação de um blog para 

divulgar as informações da instituição. Atualmente o sindicato se comunica com os 

associados através de avisos na rádio Serra FM, bem como telefonemas e convites 

impressos para as assembleias do órgão. 

A religiosidade é um fator inerente no processo histórico do ser humano, de maneira 

que postula pensamentos, atos sociais, formas de comportamento e ideologias. Todavia, 

constata-se uma forte presença desse segmento na cidade de São Francisco de Assis do 

Piauí, onde a maioria da população urbana e rural mantém uma relação constante e 

significativa com essas instituições religiosas. 

Como a Igreja Assembleia de Deus que é um dos mais antigos setores religiosos da 

cidade. Fundada em outubro 1994, na época que o município ainda era povoado. A 

instituição religiosa transmite pela Serra FM o programa “Voz da Assembleia de Deus”. O 

programa é dividido entre avisos, louvores, vinhetas dos colaboradores, participação dos 

ouvintes e reflexões bíblicas. 
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A Igreja Mundial do Poder de Deus é o órgão religioso mais jovem do município, 

sendo oficializada em abril de 2013.  Desde sua fundação a igreja criou o programa “Poder 

Sobrenatural da Fé”, transmitido semanalmente pela Serra FM, o mesmo constitui-se como 

um dos principais projetos da instituição, no município, contribuindo significativamente na 

divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo órgão religioso. Até mesmo porque verifica-se 

que os veículos de comunicação fazem parte da história de evangelização da instituição.  

A paróquia de São Francisco de Assis, pertencente a Igreja Católica Apostólica 

Romana, e apresenta-se como um dos maiores setores do município. Originária da época 

em São Francisco de Assis do Piauí era povoado foi criada através da iniciativa dos 

moradores locais, aos quais construiriam um povoado, de forma a funcionar um espaço de 

venda e trocas de mercadorias, bem como uma pequena capela, onde posteriormente criou-

se a igreja. 

Com relação a comunicação, de segunda a sexta, a Serra FM transmite o programa 

“A Voz de São Francisco”. Até o meio do 1º semestre de 2014 cinco comunicadores 

realizam a função de locução no programa. O programa conta com momentos de oração, 

músicas religiosas, leituras bíblicas. Além de avisos de festejos e encontros pastorais. 

Contudo ainda transmitindo o informativo “Fraternidade”, instituição não governamental 

criada em 2004, que possui interligação direta com a Igreja Católica do município.  

No que refere-se ao segmento político, a Câmara Municipal de Vereadores 

apresenta-se como importante setor de São Francisco de Assis do Piauí, doravante tratar-se 

de um órgão público, cujo objetivo é fiscalizar e elaborar projetos, aos quais possam 

contribuir de forma concreta para melhorar a condição de vida da população. 

Importante ressaltar, que especificamente nesse setor, não abordou-se perspectivas 

históricas, ou de ingerência partidárias, mas sim comunicacionais. Uma vez que no decorrer 

da pesquisa, constatou-se uma discussão parlamentar, com relação as transmissões das 

sessões pela rádio Serra FM, na qual norteou o estudo desse setor.  Na conjuntura da 

participação comunicacional ser a principal reverberação da pesquisa. 

 Para tanto acompanhou-se três sessões parlamentares no decorrer de dois meses de 

pesquisa de campo. Ao longo dessas sessões os vereadores discutiram sobre a possibilidade 

da câmara municipal transmitir suas sessões pela emissora comunitária, o que não 

aconteceu, uma vez que os parlamentares não entraram em acordo sobre tal proposta. 

Durante esse período constatou-se o não uso dos meios comunicacionais por esse 

setor. De forma que o mesmo não disponibiliza de nenhum mecanismo de comunicação 
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com a população, o que acaba levando a priori a um cunho de retrocesso frente às diversas 

alternativas de comunicação como: blogs, redes sociais, jornal mural, informativo impresso, 

dentre outros instrumentos de difusão comunicacional. 

Importante destacar que apesar da maioria das pessoas não participarem ativamente 

das discussões políticas do município, percebeu-se através de entrevistas realizadas durante 

essa pesquisa a concepção crítica de muitos cidadãos de São Francisco de Assis do Piauí, o 

que avalia-se como fator positivo no processo democrático. 

 

Considerações finais  

Este estudo sobre a interligação comunicacional dos setores, bem como da 

população de São Francisco de Assis do Piauí com a emissora comunitária Serra FM vai 

além do simplesmente demostrar as formas de participação e interação entre as pessoas e 

um veículo de comunicação. Na verdade, funciona como uma perspectiva de aproximação 

da pesquisa em comunicação, na qual muitas vezes encontra-se distante da realidade 

vivenciada pela maioria desses receptores de informação. 

Nota-se que devemos mais “meter o pé na lama” dos objetos comunicacionais e de 

suas interfaces sociais. Não que devamos desprezar os estudos teóricos, que são importantes 

e válidos, mas também vivencia-los e mescla-los com os estudos empíricos. 

Optar por pesquisar caminhos relativamente desconhecidos na área da comunicação 

é optar por conhecer uma diversidade de percepções comunicacionais de um povo que 

consome informação, mas pouco tem a possibilidade de expressar suas ideias e opiniões 

sobre os variáveis meios e formas de comunicação. Nesse caso, a pesquisa acadêmica 

aplicada diretamente no campo de ação dos acontecimentos comunicacionais torna-se uma 

resposta concreta de uma instituição cujo propósito é propagar e difundir o conhecimento. 

Realizar uma pesquisa-participante na cidade sertaneja de São Francisco de Assis do 

Piauí nos trouxe mais responsabilidade em conhecer uma nova realidade e tentar ajudar 

aquela realidade, principalmente em esclarecer as faces e interfaces da comunicação 

comunitária. A pesquisa não cessou apenas com o trabalho aqui citado. Em breve será 

socializado, como já foi realizado no encerramento da fase da pesquisa-participante e 

servirá para as reflexões da comunidade, não como um manual, mas como o oferecimento 

de perspectivas sistematizadas que a própria comunidade decidirá se seguirá ou não. 

Nota-se que a Serra FM é importante como rádio comunitária principalmente pelo 

seu aspecto do falar do local para o local e transmitir uma regionalidade ímpar na região 
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sertaneja piauiense. É uma emissora verdadeiramente comunitária e que merece mais 

estudos por ser extremamente emblemática.  
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