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Resumo: 
 
Este artigo teve como objetivo compreender o processo de democratização da 
comunicação no Vale do Guaribas a partir do Projeto Jovens Radialistas, 
mapeando atuação do dos Jovens Radialistas formados pelo Instituto 
Comradio nas turmas de Picos, identificando os avanços e desafios 
encontrados pelos Jovens Radialistas na execução desta profissão e com o 
propósito de compreender a relação do Projeto Jovens Radialistas com o 
desenvolvimento do semiárido piauiense. A pesquisa foi norteada pela 
inquietação em saber qual a contribuição do Projeto Jovens Radialistas para a 
comunicação na macrorregião de Picos? E se há inserção desses jovens no 
mercado de trabalho? Ao que se refere à metodologia, adotaram-se como 
principais procedimentos a pesquisa quantitativa, pesquisa documental e 
entrevistas, que proporcionaram chegar à comprovação de que o Projeto 
Jovens Radialistas do Semiárido vem fomentando a inclusão jovens entre 16 e 
29 anos, de baixa renda, moradores de comunidades quilombolas e mulheres 
em atividades profissionais no campo da comunicação, contribuindo para 
democratização dos processos comunicativos no território Vale do Guaribas.  
    
Palavras-Chave: Jovens. Radialistas. Semiárido. Comradio. Comunicação. 
 
Abstract: 
 
This study aimed to understand the communication process of democratization 
in the Valley of Guaribas from Young Broadcasters Project, mapping activities 
of the Youth Broadcasters formed by ComRadio Institute in Picos classes, 
identifying the advances and challenges encountered by the Young 
Broadcasters in implementing this profession and in order to understand the 
relationship of Young Broadcasters Project with the development of Piauí 
semiarid region. The research was guided by the concern to know the 
contribution of Young Broadcasters Project for communication in the macro-
region of Picos? And if there is insertion of these young people into the labor 
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market? Referred to the methodology, if adopted as main procedures 
quantitative research, desk research and interviews, which provided come to 
prove that the Young Broadcasters Project semiarid region has been 
encouraging the inclusion youth between 16 and 29 years, low-income, 
residents of quilombo communities and women in professional activities in the 
field of communication, contributing to the democratization of communication 
processes in the territory Valley Guaribas. 
    
Keywords: Youth. Broadcasters. Semiarid region. ComRadio. Communication 
1 INTRODUÇÃO 
 

As transformações no mercado da comunicação na região de Picos e a 

abertura de novos postos de trabalho em assessoria de comunicação, 

cerimonial, jornalismo online, rádio e TV levam à busca pela qualificação na 

área, desde os cursos técnicos até o curso superior em Jornalismo. No interior 

do Piauí o Instituto Comradio do Brasil é o único a ofertar curso 

profissionalizante em Rádio e TV, buscando atender jovens de baixa renda 

com o propósito de “empoderá-los” através da formação de novos radialistas. 

A Comradio tem como prioridade a promoção do desenvolvimento local 

sustentável e combate à pobreza através da formação de comunicadores 

usando uma metodologia inovadora capaz de provocar a incidência política do 

projeto na região, estimulando o desenvolvimento de Políticas Públicas. O 

projeto Jovens Radialistas, instalado há quatro anos em Picos, incentiva de 

forma transversal o debate sobre políticas públicas de convivência com o 

semiárido, que são discutidas com o propósito de gerar transformação social. 

Esta pesquisa analisa a atuação do Instituto Comradio do Brasil com o 

objetivo compreender o processo de democratização da comunicação no Vale 

do Guaribas a partir do Projeto Jovens Radialistas, de aprofundar sobre os 

impactos do projeto no campo da comunicação a partir das turmas formadas na 

cidade de Picos, mapear a atuação do dos Jovens Radialistas formados pelo 

Instituto Comradio nas turmas de Picos e identificar os avanços e desafios 

encontrados pelos Jovens Radialistas na execução desta profissão. 

As formações profissionais e técnicas estão presentes em todos os 

projetos do Instituto Comrádio, que levam em conta questões relativas aos 

direitos civis e a sensibilização política, com objetivo de reduzir a pobreza entre 

jovens e promoção do desenvolvimento local através da utilização do rádio 

como um veículo de transformação através da educação. A Comradio tem 
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como público alvo jovens de baixa renda, visando, a partir do aprimoramento 

dos conhecimentos, mudar a realidade do semiárido por meio da comunicação 

e por meio dos seus agentes, a partir das mudanças nas localidades em que 

residem. 

 

 

A problemática propulsora deste trabalho foi norteada pela inquietação 

em compreender qual a contribuição do Projeto Jovens Radialistas para a 

comunicação na macrorregião de Picos? Se há inserção desses jovens no 

mercado de trabalho?  

 

2 COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO 

O semiárido piauiense tem entre as suas principais características a 

insuficiência e irregularidade de chuvas, além de índices pluviométricos anuais 

que variam entre 268 e 800 mm (ASA, 2015), que somados às altas 

temperaturas e ausência de políticas públicas contextualizadas com as 

necessidades locais, fazem da região um local difícil para se viver, 

principalmente para as famílias de baixa renda, cujos membros acabam 

optando pela migração para grandes centros urbanos. 

  A comunicação é processo de interlocução e interação do conhecimento 

humano que abre um leque de possibilidades para promover novas discussões 

e inserir novas informações no semiárido, onde o rádio é utilizado entre as 

principais ferramentas para difusão de informações, partilha de conhecimento e 

fortalecimento dos signos. Gomes (2004) ressalta que as formas de 

comunicação mais simples, sem qualquer planejamento, podem assumir 

caráter especializado através de determinadas instituições. 

Transformar a ação comunicativa em ferramenta de convivência com o 

semiárido pode parecer devaneio, mas faz sentindo a partir do momento em 

que o agente comunicativo fala na linguagem da comunidade e debate as 

problemáticas locais. Essa forma privilegiada de relacionamento entre os 

atores permite articulação de valores, a elaboração e validação de normas, 

bem como diversos questionamento (GOMES, 2004). 

 Trigueiro (2001, p.04), ressalta que existem diversos caminhos para 

efetivação do processo comunicativo, trata-se de “uma prática efetivada 
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através dos diferentes sistemas simbólicos”, e reforça que o homem é 

fenômeno que vem avançando nos campos científicos e tecnológicos. 

O projeto Jovens Radialistas busca valorizar o meio no qual o seu 

público está inserido, promovendo entre os jovens a valorização e divulgação 

da realidade local. Com o advento das novas tecnologias, as pessoas são 

bombardeadas diariamente com milhares de informações oriundas das mídias 

globalizadas, fenômeno chamado por Roy Ascott (apud LÉVY, 1999) de 

Segundo Dilúvio. Porém, “ao contrário dos tempos de Noé, as águas do novo 

dilúvio são formadas por dados, notícias, imagens, músicas e tudo o mais que 

circula no universo eletrônico” (MAYNARD, 2001,p.02), que, ao atomizar o 

indivíduo e ao afastá-lo de sua realidade, pode ocasionar processos de 

alienação e aculturação, que o faz negar sua própria origem, reflexo da 

indústria cultural, onde as mensagens emitidas são direcionadas à fomentar 

lucro, criando padrões de comportamento e estereótipos capazes de conquistar 

o interesse das massas, sem trabalhar e despertar o lado crítico do espectador.  

Usar força dos meios de comunicação para transformar realidades 

sociais é mais construtivo do que usá-la apenas para apontar problemas e ditar 

tendências. Fazer com que a mídia seja produzida do sertão para o sertão, é 

tornar o campo comunicacional um lugar comum para os indivíduos, 

aproximando realidades e provocando mudanças significativas a partir da troca 

informações e partilha de vivências, o poder de mudar a realidade do 

semiárido. 

A participação das pessoas na produção e transmissão das 
mensagens, nos mecanismos de planejamento e na gestão do 
veículo de comunicação comunitária contribui para que elas se 
tornem sujeitos, se sintam capazes de fazer aquilo que estão 
acostumadas a receber pronto, se tornam protagonistas da 
comunicação e não somente receptores (PERUZZO, 2002, 
p.08). 
 

         O Projeto Jovens Radialistas visa à formação dos seus alunos para uma 

atuação cidadã, a comunicação quando é realizada com pensamentos de 

cidadania, para a construção de uma sociedade mais justa, conduz a um 

processo de libertação. 

Percebe-se que existem vários elementos que impedem a comunicação 

livre, de acordo com o Documento de Puebla (1997), o controle dos meios de 
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comunicação social provocam a manipulação ideológica e explorações de 

paixões. 

O controle dos meios de comunicação social e a manipulação 
ideológica que exercem os poderes políticos e econômicos que 
se empenham em manter os status quo, e até em criar uma 
ordem nova de dependência/dominação ou subverter está 
ordem para criar outra de sinal contrário. A exploração das 
paixões, dos sentidos, da violência e do sexo, com objetivos 
comunistas, constitui uma flagrante violação dos direitos 
individuais. Igual violação aparece na indiscriminação das 
mensagens, repetitivas ou subliminares, com respeito à pessoa 
(GOMES, 1997, p.133-134). 

 

Com um pensamento de transformação social, em defesa dos interesses 

das classes populares é que surge a comunicação popular, que se reveste de 

uma comunicação libertadora, voltada às minorias, abrindo espaços para 

reivindicação dos direitos daqueles que não têm acesso aos meios de 

comunicação de massa, como é o caso do público alvo do Projeto Jovens 

Radialistas, que trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade, oriundos 

de comunidade quilombolas, mulheres e de baixa renda. Gomes (1997), 

ressalta que comunicação popular gera transformações na sociedade, 

principalmente em espaços de injustiça e exclusão. 

 O Instituto Comradio atua na formação de radialistas no semiárido 

através do projeto, que é desenvolvido nas cidades de Picos-PI, Oeiras-PI, São 

Raimundo Nonato-PI, Pedro II-PI e Teresina-PI, com o apoio da ONG Brucke 

Le Pont, que é uma organização não governamental suíça com base sindical.  

Barbosa (2015) explica que através do programa Trabalho com 

Dignidade, Brücke Le Pont desenvolve projetos a favor da superação de 

relações precárias de trabalho em seis países da América Latina e África 

Ocidental: Bolívia, Brasil, Nicarágua, El Salvador, Togo e Benin. Brücke Le 

pont, trabalha junto a organizações locais, parceira que são apoiadas 

financeiramente e através do intercâmbio de conhecimento, além de serem 

fortalecidas institucionalmente.  

 É realizado pela a ONG Brücke Le pont, na Suíça, um trabalho de 

informação e sensibilização, fomentando assim um entendimento sobre as 

relações globais causadoras da pobreza, financiando projetos no Brasil desde 

os anos 70. Desde 2008 o programa no país se concentra cada vez mais na 
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região do Piauí, aumentando a coerência e possibilitando união entre as 

organizações parceiras. 

 O Projeto pretende reduzir a pobreza entre os jovens e promover o 

desenvolvimento local através da formação profissional em comunicação a 

serviço da educação, no semiárido piauiense. Para alcançar este objetivo 

elencou como metas formar jovens através do curso profissionalizante em 

radialismo; construir e manter o Sistema de Informação Cidadã (SIC); o 

Observatório das Políticas Públicas de Convivência com o Semiárido; construir 

e manter os Centros de Produção em comunicação nas cidades de Picos, 

Oeiras e São Raimundo Nonato; e articular o Coletivo de Comunicação Cidadã. 

 

  Formar com Curso Profissionalizante em Radialismo, com ensino 

inovador que incentiva aos jovens a realizar campanhas educativas, através da 

produção de programas de rádio e outros recursos radiofônicos com temas 

direcionados ao desenvolvimento sustentável do semiárido, os conteúdos é 

apresentado nos Espaços de Diálogo, que acontecem durante as aulas.  

 

3 METODOLOGIA, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Para validação deste trabalho, fez-se uso de pesquisa exploratória na 

perspectiva de se obter uma visão global do fato estudado, o que requereu 

planejamento mais flexível e, “levantamentos bibliográficos, análise de 

documento, observação de fenômeno e estudo de caso” (OLIVEIRA, 2005, 

p.36). 

Para compreender melhor a inserção dos ex-alunos do Instituto Comradio 

no mercado de trabalho, foi realizada uma pesquisa quantitativa, com aplicação 

de questionário para 100 entrevistados, divididos entre as quatro turmas 

formadas entre os anos de 2011 a 2014, sendo 25 alunos de cada ano, com a 

finalidade de demonstrar a realidade dos ex discentes após a formação. O 

questionário abordou a faixa etária dos egressos. Como resultado, foi 

constatado que idade dos participantes do projeto está localizada entre 16 e 29 

anos, ou seja, predomínio de um público bem jovem, apontando também as 

cidades que são contempladas com o Projeto jovens radialistas na área do 
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semiárido composta da tríplice: Picos, Vila Nova e Pio IX, com maior incidência 

e atuação. 

A pesquisa adentra no nível de escolaridade dos alunos participantes do 

projeto, constatando-se então que 66% dos entrevistados tinham apenas 

ensino médio, 31% ensino superior e 3% pós-graduação. Logo, o Projeto 

Jovens Radialistas atuou como um curso técnico que direciona seu público 

para o mercado de trabalho. Outro fator analisado, foi a situação dos jovens 

antes de ingressarem no Projeto Comradio, no qual verificou-se 66% não 

estava inserido no mercado de trabalho da comunicação e que 34% já atuava 

na área. 

A inserção dos jovens no mercado de trabalho, na área de comunicação 

depois de passarem do Projeto, foi confirmada após a inversão total das 

realidades, comprovando que o Projeto Jovens Radialistas do Semiárido abriu 

portas no campo da comunicação para novos profissionais, em especial para 

atuação no rádio (Gráfico 01 e 02). 

 

Gráfico 01: Após participar do Projeto - atuação no mercado de trabalho 
Fonte: Josimar Santana 

 

 

Gráfico 02: Campo de atuação dos ex-alunos inseridos no mercado da comunicação 

após o Projeto.Fonte: Josimar Santana 
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A pesquisa constatou entrainda os reais motivos pelos quais os jovens 

não estavam inseridos no mercado de trabalho, tendo como maior potencial de 

causa, a falta de oportunidade em sua localidade ou região  

O Projeto Jovens Radialistas do Semiárido obteve resultados positivos, 

quanto a perspectiva e a visão de mudança da realidade de vida, no que se 

refere à implantação e desempenho do mesmo no semiárido, ou seja, ajudou a 

modificar a realidade em que estão inseridos, transformando-os em agentes 

construtores de uma realidade nova.  

A maioria dos jovens que participaram das entrevistas responderam que 

a experiência adquirida no curso contribuiu para modificar a realidade local, e 

que o projeto mudou a visão em relação ao semiárido. A visão dos mesmos era 

tímida e sem perspectivas, com o projeto, o semiárido passou a ser visto de 

forma positiva e como uma região de grandes empreendimentos e riquezas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  O resultado da pesquisa responde às problemáticas propostas para 

este trabalho, comprovando que a contribuição do Projeto Jovens Radialistas 

para a comunicação na macrorregião vai muito além da formação técnica em 

Rádio e TV, compreende também a formação de comunicadores focados em 

discutir e resolver problemáticas locais, numa perspectiva de criar novas 

oportunidade de emprego no semiárido, mudando o quadro de migração 

forçada pela ausência de oportunidade de trabalho. 

A inserção dos jovens no mercado de trabalho foi o fator que mais 

chamou atenção, visto que houve uma completa inversão dos dados, antes da 

formação técnica 66% dos entrevistados estava fora do mercado, após o curso 

a mesma porcentagem conseguiu trabalho nas mais diversas áreas, sendo o 

rádio o principal veículo empregador, fazendo com que estes jovens de baixa 

renda, moradores de comunidades quilombolas e mulheres, tenham uma visão 

empreendedora e esperançosa das suas localidades.  



9 
 

Esta pesquisa não se esgota por aqui, agora é necessário entender os 

motivos pelos quais uma fatia de 34% dos entrevistados continua fora do 

mercado de trabalho; 

No ano de 2016, após a realização desta pesquisa, o Projeto Jovens 

Radialistas do Semiárido deixou de ofertar o curso de Rádio e TV na cidade de 

Picos, substituindo-o pelo curso técnico em Rádio e TV, cuja grade curricular 

traz disciplinas mais focadas no empreendedorismo, após manifestação da 

ONG mantenedora sobre a necessidade fortalecer a prática empreendedora 

entre os Jovens Radialistas do Semiárido.  
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 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ 
CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO 

 
 

Este questionário faz parte de uma pesquisa de campo para o Trabalho Monográfico a ser 

desenvolvido no Curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo do Instituto de 

Educação Superior Raimundo Sá - IESRSA, Picos- PI. O respectivo questionário tem como 

finalidade identificar os impactos no campo da comunicação no Vale do Guaribas a partir das 

turmas formadas pelo projeto Jovens Radialista na cidade de Picos, 

SEXO:        (    ) – FEMININO (   ) – MASCULINO 

IDADE:       (   ) – 16 a 29 anos            (     ) – De 29 a 39 anos        (   ) – De 39 a 49 

anos      

(     ) – De 49 a 59 anos      (     ) – Acima de 60 anos 

QUESTÃO 01- Qual a cidade que você mora ? 
(   ) Picos                             (     ) Massapé             (     ) Jacobina do Piauí 
(     ) Queimada Nova          (     )  Anísio de Abreu (     ) São João da Canabrava 
(     ) Alegrete do Piauí         (    ) Vila Nova             (     ) São Luis do Piauí 
(     ) São José do Piauí       (     ) Valença               (     ) Francisco Santos 
(     ) Bocaina                        (     ) Geminiano          (     ) Santo Antonio de Lisboa 
(     ) São Julião                    (     ) Pio IX                  (     ) Simões  

QUESTÃO 02–Qual período você participou do Projeto Jovens 
Radialistas? 
(  ) 2011 / 2012       (     )  2012 / 2013          
(     ) 2013 / 2014       (     ) 2014 / 2015 
 QUESTÃO 03 - Qual seu nível de escolaridade? 
(   ) Ensino fundamental                      (   ) Pós, Mestrado ou doutorado 
(   ) Ensino médio  (   ) Sem escolaridade 
(    ) Ensino superior Incompleto 
QUESTÃO 04 - Antes de participar do Projeto Jovens Radialistas você já 
estava inserido no mercado de trabalho da comunicação? 
(   ) Sim 
(  ) Não  
QUESTÃO 05–Após ter concluído o Projeto Jovens Radialistas você foi 
inserido no mercado de trabalho da área de comunicação? 
(   ) Sim                                    
(   ) Não  
Questão 06- Se a resposta anterior foi sim, informe qual tipo de atuação: 
(  ) Rádio     (    )TV 
(   ) Jornal impresso (   ) Portal 
(    ) Assessoria de comunicação  (   ) Outro 
QUESTÃO 0 7–Se a resposta foi não, Por qual motivo não inserido no 
mercado de trabalho de comunicação? 
(   ) Falta de oportunidade  
(   ) Minha formação não é suficiente para as vagas ofertadas 
(   )  Área de comunicação está saturada 
(   ) Na região que moro tem poucos meios de comunicação  
 
QUESTÃO 08 – O curso técnico da Comrádio colaborou para formação na 
área de comunicação ? 
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(  ) Sim 
(   ) Não 
QUESTÃO 09 –Participar do Projeto Jovens Radialistas modificou a 
realidade local que você vive? 
(  ) Sim 
(   ) Não 
QUESTÃO 10 – Após o curso mudou sua visão sobre o semiárido? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 


