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RESUMO 

 

 

Sabe-se que os meios de comunicação possuem um poder sobre a população. Neste 
sentido, esta monografia tem como objetivo mostrar que podemos superar algumas 
situações vivenciadas pela população através de programações desenvolvidas nos 
meios de comunicação. Busca-se fundamentar nos teóricos Barbosa Filho (2003) e, 
Melo (1981). Aborda-se a comunicação mostrando que esta não só possui o poder de 
alienar, mas também de libertar.  Destaca a importância da comunicação radiofônica 
comunitária discorrendo que esta constitui-se em um elo de intermediação que permite 
que a comunicação aconteça de uma forma mais espontânea, levando-se em 
consideração os aspectos culturais da comunidade. Enfatiza que o rádio como veículo 
de comunicação de massa é um forte aliado na luta das mulheres contra a violência, 
pois é justamente a falta de informação e de esclarecimento sobre a existência das Leis 
e dos Direitos que contribuem para o silêncio destas mulheres. A metodologia utilizada 
nesse estudo foi uma pesquisa qualitativa e como procedimento metodológico uma 
entrevista estruturada aplicada aos ouvintes do Programa Espaço Lilás transmitido pela 
rádio comunitária Cidadã. situada no conjunto Nova Vida em Mossoró/RN. Os 
resultados obtidos através das entrevistas demonstram que os ouvintes do referido 
programa adquirem conhecimentos significativos com os conteúdos apresentados,  
para o exercício da cidadania. 
 
 
Palavras-Chaves: Radio Comunitária. Programa Espaço Lilás. Cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

It is known that the media have a power to influence  population. In this sense, this 
monograph entitled "Overcoming Violence Through Communication" aims to show that 
we can overcome some situations experienced by the population through programs 
developed in the media.  Under the concepts of authors and scholars who address this 
issue, such as: Barbosa Filho (2003) and, Melo (1981). Covers up on the 
communication showing that not only has the power to sell, but it could liberate. 
Stresses the importance of community radio communication a link for intermediation 
allows communication to take place in a more spontaneous way, considering the cultural 
aspects of the community. Emphasizes that radio as a vehicle of mass communication is 
a strong ally in this struggle of women, because it is precisely the lack of information and 
clarification about the existence of the Laws and Rights contributing to the silence of 
women victims of the practice of violence. The methodology used in this study was a 
qualitative research and semistructured interviews applied to listeners of Space Lilac 
Show broadcast on community radio station located in Mossoró / RN. The results from 
the interviews show that the listeners of this program acquire meaningful knowledge 
toexerce their citizenship. 
 
Key Words:  Communication. Lilac Space Show. Citizenship.. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho intitulado “A Superação da Violência por Meio da 

Comunicação” tem como objetivo oferecer a estudantes universitários e pesquisadores 

em geral, uma análise sucinta sobre a experiência de um programa veiculado por meio 

de uma rádio comunitária, levando-se em consideração o princípio dialógico. Ou seja, o 

apresentador não é apenas o emissor, e o ouvinte não apenas o receptor, ambos se 

comunicam e se tornam sujeitos do processo de crescimento e de desenvolvimento 

social, político e até econômico da comunidade, além de estimular a reflexão e o debate 

sobre diversos assuntos no contexto da sociedade. 

 Ao ingressar no Movimento Estudantil na Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN) nos anos de 1983, e em seguida no Movimento Sindical, na categoria 

dos Eletricitários do Rio Grande do Norte, conheci a existência do Centro Feminista 8 

de Março, e posteriormente outras Organizações como a Marcha Mundial das Mulheres 

e suas bandeiras de lutas e o Grupo de Mulheres em Ação. 

O Grupo Mulheres em Ação atualmente é gestor do Plano de Desenvolvimento 

de Ação (PDA), no conjunto residencial Nova Vida localizado na Zona Leste da cidade 

de Mossoró. Este bairro já foi conhecido como sendo uma das localidades que 

apresentava um alto índice de violência, sendo assim um dos mais perigosos do 

municipio nessa época. 

 A maior parte da população tem baixo poder aquisitivo. Devido a essa situação, 

foi idealizada a produção e veiculação do programa Espaço Lilás, na Rádio Comunitária 

Cidadã, FM 98.1, para divulgar as ações do Grupo Mulheres em Ação, em prol do 

desenvolvimento social da comunidade Nova Vida. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, a qual resolve problemas a 

partir do emprego predominante de informações provenientes de material e uma 

entrevista estruturada por meio da qual  consideraremos uma abordagem que 

proporcione investigar nos se houve resultados significativos na vida das mulheres que 

fazem parte da comunidade Nova Vida,  para que possamos ter uma visão do cotidiano 
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destas, além de produzir conhecimentos e contribuir para a transformação da realidade 

estudada.  

 Este trabalho compõe-se de quatro capítulos. No primeiro, a parte introdutória, 

relata-se de forma geral, a organização, composição e construção de todo o trabalho, 

as contribuições teóricas e práticas a tal ponto de despertar o interesse pelo assunto 

estudado. 

 O segundo capitulo apresenta estudos realizados acerca do assunto, procurando 

fazer uma articulação entre eles, quanto aos pontos convergentes e divergentes, 

analisando conceitualmente a contribuição desses autores. Partindo do pressuposto de 

que a comunicação não só aliena, mas também liberta. Ainda nesse capítulo, tratamos 

da comunicação apresentada em uma linguagem voltada ao gênero feminino, numa 

perspectiva de cumplicidade e de maior interação com o público alvo do programa que 

são as mulheres. Além de tratar da comunicação por meio da radiodifusão comunitária, 

gestada no interior dos movimentos sociais em seus mais diversos segmentos nos 

quais apresenta um engajamento político como proposta de afirmação da autoestima e 

da inclusão social.  

 Retrata ainda a história e os objetivos do Programa Espaço Lilás, como 

instrumento do Plano de Desenvolvimento de Ação (PDA), numa perspectiva de 

divulgar as suas ações, bem como de estimular sobretudo as mulheres da comunidade 

do bairro Nova Vida, para o exercício da cidadania. Entendemos que o referido 

programa se pauta dentro de um contexto de arregimentação social e de mobilização 

política que traduz a atividade de uma vida comunitária e efetivamente democrática, 

mas a sua essência é a discussão do problema da violência contra a mulher, visando à 

superação desta vivida pelas mulheres no seu cotidiano. Discorre sobre o Grupo  

Mulheres em Ação, a organização do movimento de mulheres que coordena o PDA, e  

tem como eixo central as ações afirmativas para o público feminino, também dando 

ênfase ao combate à violência contra a mulher e contribuindo para a construção de 

uma sociedade com igualdade entre homens e mulheres. 

O terceiro capitulo discorre acerca da metodologia utilizada na realização do 

estudo, bem como da análise dos resultados aplicados na entrevista. Apresenta a 

concepção que tem como pressuposto os dados das informações passadas no 
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desenvolvimento da pesquisa, da qual se deduz que o programa tem alcançado o seu 

objetivo. 

 Por fim, no quarto capítulo exponho de forma sucinta os resultados encontrados 

após a realização das pesquisas procurando fazer uma relação entre o que foi 

apresentado, apontando para a necessidade da democratização dos meios de 

comunicação, e, por intermédio destes, para implementação de uma forma de exercitar 

permanentemente a busca pela conquista da condição de cidadão e cidadã. Segue- se 

a este as referências dos materiais bibliográficos utilizadas para a consecução deste 

trabalho. 

 

 

2 A COMUNICAÇÃO NÃO SÓ ALIENA, MAS TAMBÉM CONCIENTIZA 

 

 

Sugerimos que a  mídia tem plena capacidade de influenciar a opinião popular, 

tanto para aspectos positivos, bem como para aspectos negativos. Assim sendo, os 

Movimentos Sociais, que vem a partir da década de 1980 criando grande visibilidade, 

dentre os quais o Movimento Feminista, tem se utilizado dos meios de comunicação de 

massa, principalmente do rádio, no sentido de desconstruir o discurso que fundamenta 

a prática de discriminação e violência contra a mulher.  

Não é por acaso que se instituiu a Lei n. 11.340/2006, popularmente conhecida 

por Lei Maria da Penha. É importante ressaltar que no seio da nossa sociedade a 

linguagem é constituída no masculino, colocando a imagem da mulher sempre como 

estereótipo que produz modelos de beleza, valores e atitudes com o intuito único de 

induzir ao consumo e de reproduzir valores necessariamente conservadores, que em 

nada contribuem para promover a igualdade de gênero nas diferentes esferas da 

sociedade e nem tão pouco para eliminar as diferentes formas de violência praticadas 

contra as mulheres. Ao contrário, forma-se aí a perfeita relação entre coerção 

econômica e patriarcalismo. 

  Mesmo já tendo conquistado importantes espaços nos setores político, 

econômico e social, as mulheres ainda são discriminadas e ainda vêem  os seus 
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direitos básicos serem violados.   Diante desse fato, as mulheres criam mecanismos 

para se contrapor a essas desigualdades. Esses mecanismos são as organizações e 

movimentos de mulheres e feministas, tais como os Centros Feministas, a Marcha das 

Margaridas, A Marcha Mundial das Mulheres, que buscam, como parte de suas ações 

de conscientização, ocupação de espaços na mídia e a constituição de fóruns 

permanentes de debates. 

 Se existem três paradigmas que dominam cada época segundo Gramsci, elas se 

utilizam desses mecanismos para romper paradigma contextualizado no âmbito da 

sociedade, e assim abrir caminhos para novas conquistas. 

 Um desses mecanismos é justamente a dinâmica da relação entre meios de 

comunicação e os Movimentos Sociais, pois esses meios tem se constituído em fator 

imprescindível para a construção da consciência cidadã. Por isso daremos ênfase em 

nosso estudo, ao Programa Espaço Lilás, que apostando na eficácia da radiodifusão 

comunitária, vem desenvolvendo um trabalho no sentido de fomentar a luta por políticas 

de reparação de reconhecimento e valorização de ações afirmativas, bem como de 

minimizar as diversas formas de violência, sobretudo contra as mulheres no bairro Nova 

Vida, através da Rádio Comunitária Cidadã a qual está vinculada a FM 98,1. 

 A fim de melhor explicitar a ideia que norteia o nosso estudo, com a visão de se 

ter “a comunicação como instrumento de libertação” recorro a estudiosos que formulam 

conceitos sobre a comunicação, e nesse aspecto Morin (1995, p.123) descreve que: 

“comunicamo-nos para informar, para conhecer, para eventualmente nos conhecermos, 

para explicar, para explicarmos, para compreender e nos compreendermos”. 

 Diante do exposto por Morin (Ibid)  pode-se constatar que a comunicação 

interfere no sentido de que haja compreensão nas relações de âmbito social, e assim 

sendo, chega-se à conclusão de que a ideologia do patriarcalismo que traz como 

conseqüência a prática do machismo, ainda está muito presente nas relações entre 

homens e mulheres.   Vale observar que o autor diz que a comunicação também serve 

para nos compreendermos.  Dessa forma, a importância do trabalho realizado pelo 

programa Espaço Lilás, pois iniciativas como esta, buscam a condição de se viver em 

um mundo sem violência, em que homens e mulheres vivam em uma sociedade com 

condições de igualdade. 
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 É justamente nessa perspectiva que a Rede Mulheres no Rádio tem se pautado, 

com o intuito de contribuir para a consciência cidadã, para que assim as mulheres 

possam cada vez mais, lutar pela sua valorização e a sua inserção na sociedade. 

 Segundo a Organização não Governamental denominada Comunicação 

Educação e Informação em Gênero (CEMINA):                                       

[...] homem público é um homem integrado à vida pública ou a ela ligado; 
Mulher pública é meretriz. A palavra ‘homem’ não se refere apenas ao macho 
da espécie humana, mas também a todos os seres humanos enquanto que a 
palavra mulher significa apenas a fêmea da espécie. (CEMINA, 1998, p.9).  
 

 

Assim sendo, as mulheres têm se utilizado do rádio como instrumento de luta no 

sentido de que deva ser assegurado e respeitado os seus direitos e suas conquistas 

bem como de ampliar as condições de influenciar os acontecimentos em sua 

comunidade e de romper a cultura da dependência, de exploração e subordinação que 

constrangem suas vidas no plano pessoal, econômico político e social.   

Dallari (1998, p. 19) retrata que com relação à proteção dos direitos: “o primeiro 

passo para se chegar à plena proteção dos direitos é informar as pessoas sobre a 

existência e as necessidades e possibilidades de defendê-las”. 

Nesse sentido, nasce em 1995, por meio do CEMINA, a Rede de Mulheres no 

Rádio, com o propósito de incentivar a participação de mulheres nesse veículo de 

comunicação social, a fim de promover programas radiofônicos nos quais se 

apresentem temáticas com conteúdos, linguagem e formatos capazes de promover não 

somente a informação, mas também o apoio ao fortalecimento de capacidades para o 

exercício da cidadania, e a promoção de debates sobre os mecanismos que 

possibilitem reduzir as desigualdades de gênero.                                    

O CEMINA também utiliza o rádio com o intuito de combater as distintas formas 

de apropriação, utilização e exploração mercantil do corpo e da vida das mulheres, 

como a exploração sexual, o tráfico de mulheres e o consumo de imagens 

estereotipadas da mulher.  

  Essa ONG tem se pautado no fortalecimento de iniciativas em Rádios 

Comunitárias e/ ou em Redes de Rádios que reforcem as capacidades e oportunidades 

das mulheres organizadas ou não organizadas, para contribuir não somente com a 
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redução das desigualdades de gênero, mas também com o intuito de eliminar as 

diversas formas de violência contra as mulheres.  

Nesse sentido, o rádio tem se tornado um forte aliado na luta para se 

compreender o fato de que apesar da intensificação permanente da força do feminismo, 

o patriarcalismo ainda resiste até mesmo com novas roupagens. São recorrentes na 

imprensa e na publicidade a mulher ser utilizada associada ao prazer sexual para a 

venda de produtos diversos, banalizando a sua imagem e igualando-a a um objeto de 

consumo, em total desconsideração aos enormes avanços sociais conquistados no 

último século, o que é tema de relatos críticos de pessoas que militam no Movimento 

Feminista. Até mesmo em composições de músicas de forró1, encontram-se 

expressões de conotação pejorativa que só depreciam o sexo feminino e que 

certamente contribuem para o fortalecimento da visão de um mundo machista, indo, 

portanto, de encontro aos avanços sociais conquistados no sentido de desconstruir as 

desigualdades de gênero. 

Dentre os diversos conceitos que definem as desigualdades de gênero, 

encontra-se o de Faria (1997, p. 10) destaca que: “as desigualdades de gênero, entre 

homens e mulheres são constituídas pela sociedade. Não são determinadas pela 

diferença biológica entre os sexos. Elas são uma construção social, não determinada 

pelo sexo”.  

Em conformidade com a citação de Faria, o machismo é uma atitude exercida 

pelo homem, ou seja: àquele que se arvora da sua condição anatômica, fisiológica de 

ser homem (mesmo sendo uma ideia bem primitiva), e se acha no direito de se 

sobrepor a mulher, interpretando que a condição de ser homem lhe garante esse 

privilégio pela simples definição do sexo, ou seja, é a afirmação ideológica da 

inferioridade da mulher. 

 O CEMINA tem se pautado no sentido de que a “Rede de Mulheres no Rádio” 

seja parte constitutiva de um projeto de transformação para se contrapor a essa 

desigualdade a que se refere Faria, orientando no sentido de que a mulher deva decidir 

sobre todos os aspectos de suas vidas, construindo, assim, cidadania. 

                                                 
1
 Vem com Peito – Aviões do Forró  2012 
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  Assim sendo, a comunicação que se expressa numa linguagem de gênero, 

pensa a comunicação social como instrumento de intervenção crítica da realidade em 

que vive a mulher na sociedade. Nesse aspecto, o rádio passa a contribuir para o 

crescimento da pessoa humana e de uma sociedade mais justa e igualitária nas suas 

diferenças.  

 

 

2.1 CONCEITUANDO UMA LINGUAGEM DE GÊNERO 

 

 

  Entendemos como linguagem de gênero, a forma de expressão recheada de 

elementos de linguagem verbal e sonora entre outras que abordam situações do 

cotidiano do público feminino que possibilita uma empatia e, por conseguinte uma 

proximidade que torna mais acessível e mais familiarizada a comunicação. 

A esse respeito Austin (1996) discorre que a linguagem é ação e ela se modifica 

de acordo com as regras criadas pelo próprio falante. O autor aponta que a linguagem 

não deve ser utilizada com o caráter somente informativo, ela deve também servir para 

a condução da maneira de ser e de agir de cada pessoa dentro do contexto social.   

As apresentações do Programa Espaço Lilás são conduzidas numa linguagem 

que tem o sentido de estimular a mulher a elevar a sua autoestima, de modo que esta 

possa se tornar mais atuante frente às desigualdades contemporâneas, com condições 

para sair das situações de violência, bem como numa perspectiva de transformação 

social e cultural. 

Vale destacar, que a linguagem de gênero é aplicada no sentido de se criar uma 

cultura de resistência, e com essa visão os meios de comunicação, em particular o 

rádio, possa atuar como meio eficaz para esse fim.  

Com esse fim, a linguagem de gênero se constitui numa forma de combater a 

exploração mercantil do corpo e imagens estereotipada da mulher na mídia, bem como 

o desejo de consumismo atraído pela publicidade e ainda o de se ter o corpo idêntico 

às figuras utilizadas nas propagandas. Ou seja, ter o corpo ideal conforme os ditames 

da ditadura da beleza. 
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Dessa forma, a linguagem de gênero deve se diferenciar da linguagem comum 

para obter efeito mais interessante e, por conseguinte mais compreensível, e assim, 

possa tornar a comunicação numa condição capaz de apontar caminhos para se atingir 

o alvo desejado, ou seja, a superação das desigualdades por meio da comunicação.  

Nessa perspectiva constata-se que a linguagem de gênero se constitui numa 

forma de expressão utilizada no “Programa Espaço Lilás”, voltada para a 

conscientização da mulher, frente às diversas formas de violência a que estão sempre 

vulneráveis.  Assim sendo, para que haja uma compreensão mais fácil por parte do 

receptor, o emissor procura melhores estratégias para tal fim, ou seja, a convenção 

lingüística segundo a qual a mensagem é efetivada.  

O importante é que não apenas o emissor saiba do sentido da palavra no 

momento da locução, mas principalmente que o ouvinte compreenda a mensagem.  

Sobre esse aspecto, Melo assegura que: “O comunicador tem a obrigação de estar 

sintonizado com a linguagem falada pelas pessoas às quais vai-se dirigir”. (1980, p. 

139).    

Ressalta-se ainda que na comunicação feita através do rádio, a expressão se dá 

por meio sonoro, e a palavra tem peso importante. Sobre esse aspecto Morin descreve 

que: 

 
 
[...] acho que a compreensão é, ao mesmo tempo, um meio e o objetivo final da 
comunicação humana. Qual é o paradoxo contemporâneo? Um aumento 
considerável dos meios de comunicação que provoca pouca comunicação no 
sentido de “compreender” (MORIN, 2003, p.124). 

 
 

Na visão do autor acima citado, a compreensão é o produto final da 

comunicação, pois quando ele fala do “meio” como forma de interação, esse não tem 

como objetivo apenas informar, mas, sobretudo, modificar a forma de ser e de agir do 

receptor.  

Sem fugir do gênero e do formato radiofônico, a aplicação de uma linguagem 

específica, sugere uma forma de levar a informação de uma maneira clara e 

compreensiva, buscando transmitir fatos e informações autênticas, de expressão 

popular. 
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2.2 COMUNICAÇÃO RADIOFÔNICA COMUNITÁRIA  

 

 

 A radiodifusão comunitária se constitui em um elo de intermediação capaz de 

permitir que a comunicação aconteça de uma forma mais espontânea, levando-se em 

consideração os aspectos culturais da comunidade.  

 Trata-se de um tipo de manifestação comunicativa, extremamente significativa 

para os Movimentos Sociais. Essas emissoras se pautam num propósito político que 

apresentam propostas de afirmação da autoestima e da inclusão social. As pessoas 

ouvem suas mensagens e por elas deixam-se influenciar. 

 A Rádio Comunitária é, portanto, um canal de comunicação inteiramente 

dedicado aos interesses da comunidade, que permite a divulgação de idéias, 

manifestações culturais, artísticas, tradições e hábitos locais. Ela ajuda o 

desenvolvimento local mediante a divulgação de eventos culturais e sociais, e outras 

atividades de interesse da comunidade.     

Para que haja mais compreensão dos objetivos a que se destinam as rádios 

comunitárias, recorremos a Weber que discorre:  

 
 
Chamamos comunidade a uma relação social quando e na mediada em que o 
comportamento na ação social se inspira num sentimento subjetivo – afetivo ou 
tradicional – dos participantes no sentido de constituírem um todo (WEBER. 
apud MELO, 1981, p.53).               
 
          

Como não é fácil se encontrar espaços nas rádios comerciais para a difusão de 

iniciativas como a que se propõe o Programa Espaço Lilás, a Rede de Mulheres no 

Rádio aposta sobremaneira na iniciativa da radiodifusão comunitária. 

Visando a qualificação para cumprir o seu objetivo, a rádio comunitária precisa 

ser plural, ter participação de todos os segmentos, correntes, credos religiosos, abrir 

espaço para as idéias que envolvam os fatos divulgados, evitando o proselitismo, seja 

político-partidário, religioso ou de qualquer espécie.  

Para que haja na prática essa consciência de que rádio comunitária se faz em 

comunidade, é necessário que a gestão pública seja feita por associação uma entidade 
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de caráter cultural e comunitário, sem fins lucrativos, representando por entidades 

controladas por Conselhos Comunitários em que as organizações e movimentos 

formais e não formais estejam representados, pois é através da representação que se 

garante a pluralidade.  

Nesse sentido as emissoras comunitárias devem guardar o interesse social de 

prestar serviços de utilidade pública, além servir de espaço para a comunidade discutir 

seus problemas e de se mobilizar para que as suas necessidades sejam supridas, bem 

como de revelar seus valores e sua cultura. 

Para Peruzzo, “as rádios comunitárias têm como finalidade servir à comunidade, 

podendo contribuir efetivamente para o desenvolvimento social e a construção da 

cidadania” (PERUZZO, 1998, p. 252- 253). 

Partindo dessa premissa, uma rádio comunitária deve ter realmente o objetivo de 

servir à comunidade e juntamente a esta, construir os caminhos para o exercício da 

cidadania. Para isso, é necessário que se estruture e funcione como meio de 

comunicação autêntico de uma comunidade, ou seja, produzido pela e para esta.  

Várias entidades de classe da sociedade organizada têm dado a sua 

contribuição nessa luta. Como exemplo citamos o Movimento de Educação de Base 

(MEB), o qual estimulou a reflexão sobre a importância e a necessidade das Rádios 

Comunitárias como instrumento para o resgate da cidadania. Hoje, as Entidades que 

mais se destacam nesse processo são: Associação Brasileira de Radio Difusão 

Comunitário (ABRASSO) e Coletivo Brasil de Comunicação Social (INTERVOZES). 

Nesse contexto, nasce por iniciativa do CEMINA, a “Rede de Mulheres no Rádio”, com 

o objetivo de fortalecer as experiências de gênero em rádio no Brasil. 

Sobre a Rede de Mulheres no Rádio Nascimento descreve que: 

 
 
A Rede de Mulheres no Rádio surgiu com o objetivo de trocar, discutir e 
aprofundar coletivamente conteúdos, linguagem técnica e formatos radiofônicos 
que possibilitem maior qualidade técnica e política aos programas de rádio que 
tenham a participação das mulheres e que abordem temáticas que fortaleçam a 
democratização dos meios de comunicação; a formação e informação das 
mulheres na perspectiva de gênero; a luta em defesa dos direitos humanos e a 
construção da cidadania (NASCIMENTO, 2006, p.37). 
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No que  diz respeito às rádios comerciais, está escrito no artigo 220, parágrafo 5º 

da Constituição Federal do Brasil, que “os meios de comunicação social não podem 

direta ou indiretamente ser objeto de monopólio ou oligopólio” (BRASIL, 2004, p.126).  

Essa hipótese vai ao encontro do que está legalmente assegurado para as rádios 

comunitárias, pois se faz necessário lembrar que mesmo estando assegurado também 

na mesma carta magna, a regulamentação da rádio difusão comunitária, não existe 

nenhum tipo de incentivo por parte do governo no sentido de que se propague essa 

forma de comunicação alternativa, que muito pode contribuir para a democracia.   

Ao contrário das concessões dadas para as rádios comerciais, as solicitações 

para instalações de rádios comunitárias, de forma oficializada, passam anos até que os 

processos sejam analisados e encaminhados para quem de direito possa dar o 

veredicto. 

 

 

2.3 A DEMOCRATIZAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO RADIOFÔNICA                     

                 

 

Consciente de que a comunicação é fator imprescindível para o desenvolvimento 

de suas ações, os Movimentos Sociais, têm dado ênfase à discussão sobre a 

necessidade de democratização da mídia, até porque, não pode haver sociedade 

democrática sem que haja democratização desses meios. Nessa perspectiva a 

democratização nos meios de comunicação social é uma iniciativa essencial para a 

consolidação do processo democrático, já que a mídia pode  se  constituir em recursos 

que possam estimula a luta permanente pela inclusão social.  

No final dos anos 70 paralelo à mobilização política pela redemocratização do 

país, surge também um movimento reivindicando a democratização da comunicação no 

Brasil, pois  uma sociedade democrática pressupõe uma comunicação democrática.  

A liderança do movimento foi encabeçada pela Federação Nacional dos 

Jornalistas (FENAJ), que exigia mudanças substanciais na política de concessões da 

mídia eletrônica.  
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Em 1984, foi criada a "Frente Nacional por Políticas Democráticas de 

Comunicação", aglutinando jornalistas, sindicalistas, parlamentares e outros segmentos 

da sociedade. 

Dois momentos marcaram esta mobilização: primeiro, a instalação da CPI da 

Comunicação LIEDTKE, 2007, p. 442): 

 
Pois o parlamento não levou a sério denúncias sobre o favorecimento no 

Senado, comanda pelo senador Fábio Lucena para investigar irregularidades nas 

concessões.  

Um ano depois "a CPI revela-se uma farsa", de acordo com Caldas (1998, apud  

concessões; o segundo momento foi a Assembleia Nacional Constituinte, que 
promoveu as mudanças comentadas anteriormente, com a promulgação da 
Constituição em 1988. 
 
 

O movimento ganhou força mais tarde, mais especificamente em 1991, com a 

criação do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), reunindo 

um número maior de entidades. A grande vitória foi interceder na lei de regulamentação 

da TV a cabo.  

Souza (1996, apud LIEDTKE 2007, p.441) descreve que: 

 

Em setembro de 1992, o Fórum deflagra a "Guerra do Cabo", com o objetivo de 
derrubar a portaria 250 do serviço de DISTV e obstruir a implantação da TV a 
cabo, através de representações na procuradoria da República e ações na 
justiça e no parlamento. Depois do impacto dessas ações, em 1993 o 
empresariado aceita negociar com o Fórum.  
 
 

Enquanto, em setembro de 1994, a Câmara aprovou sem emendas o projeto 

acordado entre as partes. Trata-se da Lei no 8.977, sancionada em 6 de janeiro de 

1995 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.  

A direção do Fórum assim comentou o episódio:  

 

Pela primeira vez, uma Lei desta área fixou claramente uma missão para o 
empresariado de comunicação e estabeleceu objetivos claramente compatíveis 
com o interesse público. A maior vitória alcançada pelo fórum abre caminhos 
para transformações estruturais nos sistemas de comunicação no Brasil 
(SOUZA apud LIEDTKE 2007, p.442). 
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Assim sendo, o Movimento Feminista tem se engajado nessa luta, pois sabe que 

a abertura de espaços nos meios de comunicação, é importante para se difundir a luta 

das mulheres. E para isto esse movimento utiliza o rádio para assumir o compromisso 

com a cultura, a educação e a informação, tratando a comunicação como um direito e 

um espaço com o objetivo de prevenir e enfrentar todas as formas de violência contra a 

mulher, bem como despertar nesse público o interesse para o exercício da cidadania, 

pois esta é uma condição indispensável para a democracia. Para isso, entendemos que 

se faz necessário aprofundar a discussão sobre a relação de poder existente na 

sociedade, e  seus reflexos na comunicação social por intermédio do rádio. 

Boff discorre a esse respeito que:  

 

O que interessa a todos deve poder ser pensado, discutido e decidido por 
todos. Ora, o bem viver social interessa a todos. Por isso, devem poder 
participar na sua formulação e construção. Democracia, fundamentalmente, 
significa isso: a construção comum do bem comum  (1989, p. 11). 
 
 

Baseados nesse pressuposto os Movimentos Sociais ressaltam que a sociedade 

deveria influir na qualidade da programação dos meios de comunicação social bem 

como utilizar esses meios como instrumentos de educação, de cultura e inibir a forte 

influência de alienação e a divulgação de vulgaridades como pode se ver e ouvir 

frequentemente.  

Nessa perspectiva, apontamos que o direito da exploração dos canais de rádio e 

televisão deve ser democratizado, de modo que possam estar a serviço da sociedade, 

para ampliar a liberdade de informação, educação de qualidade e diversão saudável.  

  compreendemos que nessa ótica, os Movimentos Sociais utilizam o rádio, 

dando ênfase a rádio comunitária no sentido de seguir a mesma estratégia das elites e 

assim fazer o contra ponto ideológico, disseminando seu ideal de resistência contra a 

exploração sócio econômica e a exclusão social. 

Não defendemos que esse meio de comunicação seja um aparelho ideológico, 

mas que seja usado na perspectiva de possibilitar o acesso e a integração de mais 

indivíduos às lutas das causas sociais, com mais informações, conhecimentos, 

princípios morais e capacitação para esse fim. 
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2.4 A FORÇA DO RÁDIO 

 

 

Para sustentar a idéia de que a comunicação não só aliena, mas também liberta, 

conforme dissemos anteriormente cito Barbosa Filho que afirma que “o rádio tem a 

magia de cativar e seduzir os seus ouvintes, conduzindo-os a atitudes e 

comportamentos conforme o padrão estabelecido".  (BARBOSA FILHO, 2003, p.50).  

Tais considerações nos obriga a lembrar o fato de que há comunicadores sociais 

que mesmo sabendo que são referências e formadores de opinião pública, em muita 

oportunidades, por iniciativa própria ou de conformidade com a linha editorial do veículo 

para quem presta serviços, conduzem os ouvintes ou espectadores a terem 

comportamentos que certamente para a sociedade não contribuem para o 

desenvolvimento social, político e educativo, como exemplo podemos citar a exibição 

de programas tipo Big Brother, a Fazenda e outros realyte shows. Não muito diferente 

do rádio temos a televisão, a qual também tem a magia de cativar e seduzir muitos dos 

seus telespectadores.  

Baseado no que foi citado anteriormente não pode-se afirmar ou sentenciar que 

todo ouvinte de rádio ou telespectador de programas televisivos necessariamente seja 

manipulado e assim se torne um alienado, está reforçando o argumento do autor 

quando este, chama a atenção de que ‘estamos fazendo uso de um meio que influencia 

o cotidiano das pessoas’, e, portanto para se ter resultados positivos com ele sugere, 

que se faz necessário a conscientização de que através do rádio, pode-se conduzir 

muitas pessoas dentro da sociedade para o bem ou para o mal. Sobre esse aspecto 

Melo enfatiza que em certas situações radialista percebe-se que:   

 
 
Radialista é aquela pessoa que tem uma personalidade, que se projeta perante 
os ouvintes, que o considera um ídolo. É enfim, o que marca presença pela 
qualidade de sua voz, assuntos que aborda ou que sabe dizer, dirigindo-se a 
um público, do qual captou a simpatia (MELO, 1980, p.135). 
 
 

A esse respeito Barbosa Filho (2003) relata que, o rádio como veículo de 

comunicação de massa é um forte aliado nesta luta das mulheres, pois é justamente a 
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falta de informação e de esclarecimento sobre a existência das Leis e dos Direitos que 

contribuem para o silêncio das mulheres vítimas da prática de violência. 

Vale salientar que apesar de todas as inovações da era tecnológica, o rádio 

continua a cumprir o papel de transmitir a informação de uma maneira rápida e objetiva, 

de levar entretenimento, de formar opinião e também de termômetro popular, servindo 

cada vez mais de canal de interação com o seu público. 

Moreira militante da Rede de Mulheres no Rádio, retrata: 

 
 
O rádio ainda se mantém como o mais popular entre os meios de comunicação: 
é barato, portátil e de compreensão imediata. Quem conhece o veículo sabe 
que a força de convencimento do rádio pode ser sentida como uma espécie de 
conversa a dois. Se nenhum meio de comunicação se completa sozinho, 
provavelmente o rádio depende menos dos demais (MOREIRA, 1999, p. 7). 
 
 

  Apesar de ser um meio fugaz, o veículo, é instantâneo e não se limita apenas ao 

campo informativo. Num país de poucos leitores, ele tem o poder de modificar a 

mentalidade, a cultura e o comportamento do ouvinte num curto espaço de tempo.  

            As pessoas ouvem aquilo que é de interesse da comunidade, e passam a 

comentar com os vizinhos, nas escolas do bairro, em locais de lazer, no transporte 

coletivo. Enfim, mesmo quem não está ligado na emissora fica sabendo da informação 

e se insere na atividade se esse for o caso. 

  Ainda de acordo com o que descreve a comunicadora Moreira (1999) sobre o 

rádio enquanto meio de comunicação de massa, ele é um elemento de fundamental 

importância para se desenvolver temáticas destinadas à promoção da cidadania da 

mulher, pois é um veículo muito ouvido por esse segmento. Ainda a respeito desse 

assunto Moreira enfatiza que:  

 

[...] ele nos acompanha enquanto lavamos a roupa e preparamos o almoço. 
Está no carro enquanto nos dirigimos ao trabalho. Viaja ao lado do motorista do 
ônibus. Manda recados nas barcas que percorrem os rios da Amazônia.  Invade 
os restaurantes e as lojas das cidades. Dia após dia ele nos traz boas e más 
notícias. E tal como um anjo, ele não pode ir nem para o futuro e nem para o 
passado. Está ancorado no presente (MOREIRA, 1999, p. 7). 
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Certamente são esses aspectos que asseguram ao rádio, a condição de ainda 

ser o veículo mais popular, mesmo diante das novas tecnologias que, por conseguinte 

impulsionam as novas mídias. 

 

 

2.5 O PROGRAMA ESPAÇO LILÁS 

 

 

 O Programa Espaço Lilás é fruto da iniciativa do Plano de Desenvolvimento de 

Ação (PDA), da Comunidade Nova Vida, cuja coordenação teve a ideia de criar um 

programa radiofônico para ser veiculado por meio da Rádio Comunitária Cidadã, 98.7 

FM, que é sediada no mesmo bairro e que tem como entidade mantenedora, a 

Fundação Potiguar, a Associação Comunitária que administra a rádio supra citada. 

O bairro Nova Vida, tem em seu entorno alguns aglomerados de pessoas que 

vivem em condições subumanas, denominados socialmente de  de favelas. 

O Nova vida surgiu em mil novecentos e oitenta e dois, com a construção de um 

conjunto residencial que tinha como objetivo abrigar várias famílias que moravam em 

zonas ribeirinhas e que sofriam conseqüências das enchentes em períodos de inverno. 

Nesse ano, ocorreu um conflito armado entre a Argentina e a Inglaterra, que 

disputam a soberania sobre as Ilhas Malvinas (para os argentinos), ou Ilhas Falkland 

(para os britânicos). Esse conflito foi denominado de Guerra do Atlântico Sul, mas para 

o nosso continente ficou conhecida popularmente como Guerra das Malvinas. 

Consta em livros ou em outros artifícios que contam a recente história da 

América que os argentinos reivindicam a soberania da região desde o século 

dezenove.Já os britânicos asseguram durante o mesmo período, argumento de  que a 

região pertence ao território da Inglaterra. Em mil novecentos e oitenta e dois, o 

governo militar argentino resolveu tomar as ilhas à força, o que provocou a reação 

militar britânica. 

O conflito teve início no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e dois, e 

terminou no dia quatorze de junho, com a rendição dos militares argentinos. 
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Como no início do povoamento daquele núcleo habitacional havia a prática de 

muitas formas de violência, crimes de homicídios, violência doméstica principalmente 

contra mulheres, o bairro passou a ser popularmente chamado de Malvinas, numa 

alusão ao conflito entre Argentina e Inglaterra.  Ainda hoje, mesmo com a superação 

dessa fase, pessoas da cidade se referem ao bairro Nova Vida, chamando-o de 

Malvinas. O programa foi idealizado em conseqüência da necessidade de uma maior 

abrangência de divulgação do trabalho realizado pelo PDA, em prol da educação para o 

exercício da cidadania. A primeira transmissão do programa ocorreu no dia 12 de abril 

de 2002.  É um programa  apresentado ao vivo todos os sábados com duração de uma 

hora, tendo o seu início a partir das oito horas da manhã. 

O Espaço Lilás é um programa de responsabilidade do Grupo de Mulheres em 

Ação. Os primeiros programas foram produzidos por uma equipe constituída por este 

grupo e o Centro Feminista 8 de março, tendo a assessoria da Rede de Mulheres no 

Rádio. Hoje, o programa é produzido e apresentado tão somente pelo Grupo de 

Mulheres em Ação, e tem o formato de rádio revista, pois é composto por blocos que 

oferecem um espaço de interação com os ouvintes, músicas e reflexões. O conteúdo 

geralmente trata de temas que versam sobre a saúde da mulher e a saúde pública, 

qualidade de vida, orientação para a cidadania, violência doméstica entre outros. O 

programa ainda se constitui de reportagens e debates, bem como de entrevistas à 

convidados. 

 

 

2.6 O GRUPO MULHERES EM AÇÃO 

 

 

        Por meio de impresso (Folder GMA, s/d), tivemos a informação de que o Grupo 

Mulheres em Ação é uma organização feminista que foi idealizada em mil novecentos e 

noventa e quatro e que veio a ser institucionalizada em dois mil e dois. Esta 

Organização tem sua sede na comunidade Nova Vida, bairro Dom Jaime Câmara, 

localizado na Zona Leste do município de Mossoró. Trata-se de uma comunidade de 

famílias de baixo poder aquisitivo, de elevado número de pessoas desempregadas, 
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onde predomina a insegurança e a falta de outras ações governamentais para o bem 

estar da comunidade. 

            O Grupo Mulheres em Ação iniciou com um conjunto de vinte e sete mulheres e 

nasceu com o objetivo de estimular a auto organização das mulheres, construindo uma 

agenda política e cultural, tendo como eixo central as ações afirmativas para o público 

feminino e também dando ênfase ao combate a violência e a discriminação contra a 

mulher e contribuindo para a construção de uma sociedade com igualdade entre 

homens e mulheres . 

            Este grupo tem como entidade de assessoria em gênero, organização e 

formação política, o Centro Feminista 8 de Março.             

            O Grupo Mulheres em Ação – GMA se  mantém economicamente por meio de 

convênios com a organização investidora internacional  Visão Mundial, e através do 

Plano Desenvolvimento e Ação - PDA Margarida Alves de Melo, tem desenvolvido um 

trabalho com crianças e adolescentes em quinze comunidades urbanas e seis 

comunidades rurais. 

            Esta Instituição promove ações de auto-organização das mulheres, de jovens e 

crianças, reuniões, palestras, cursos, seminários e campanhas de prevenção à saúde e 

contra a prática de violência na comunidade.    

            O Grupo ainda desenvolve projetos de fortalecimento da Rede Xique-Xique com 

recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o programa de rádio 

difusão denominado de Espaço Lilás, conforme já citado no item anterior. 

 O Grupo Mulheres em Ação, está inserido na Marcha Mundial das Mulheres  

(MMM), na Rede Xique-Xique de Comercialização Solidária, no Grito dos Excluídos e 

nos Movimentos Sociais, com os quais tem trabalhado  temáticas  tais como: gênero, 

saúde da mulher, violência sexista, arte, educação, cultura, economia solidária, 

cooperativismo associativismo e educação popular. 

  O Grupo Mulheres em Ação ainda apoia iniciativas como o Grupo de Artesãs 

Unidas pela Arte e o Grupo Saúde Popular Raízes da Vida.  

Sendo o Espaço Lilás, um programa radiofônico de responsabilidade do Grupo 

Mulheres em Ação, e partindo do pressuposto de que esse programa  procura exercer 

uma função de cidadania, ouvimos em conversa informal, algumas mulheres do bairro 
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Nova Vida, em ocasião de uma reunião de atividades do Grupo  Mulheres em Ação e 

que se diziam ouvintes do programa.  

Essa conversa ocorreu no decorrer do mês de abril de 2010, quando estávamos 

trabalhando o projeto de monografia, inerente à disciplina Seminário Avançado, no 

Curso de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). Também ouvimos a apresentação da edição de dois programas, assim como 

tivemos acesso aos scripts de outros programas que haviam sido apresentados em 

outras datas. 

Como resultado da conversa, da audiência e dos scripts, entendemos que o 

programa realmente alimenta uma visão crítica dos problemas sociais e chama a 

atenção para a necessidade de mobilização para o enfrentamento das questões que 

surgem no cotidiano da comunidade, assim como para a busca de soluções. 

 O Programa Espaço Lilás, não versa tão somente sobre a questão da violência 

contra a mulher, mas abordam temas como saúde pública, prevenção contra o câncer, 

autoestima, inclusão social, políticas com propostas de afirmação, a necessidade da 

busca de seus direitos, enfim, a construção da cidadania. 

O programa estimula um gosto musical que contribui para uma formação de 

criticidade com relação à filtração de músicas que possam ou não contribuir com a 

identidade da mulher que tenha uma visão cidadã 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

 A metodologia utilizada nesta monografia foi a pesquisa quantitativa. Como 

procedimento de coleta de dados aplicamos uma entrevista estruturada com perguntas 

fechadas junto a moradores do bairro Nova Vida, o publico alvo foi o feminino escolhido 

de forma aleatória com o objetivo de detectar até que ponto o programa Espaço Lilás 

contribui através de sua programação para o combate de violência a mulher. 

 A pesquisa foi aplicada a um total de 25 mulheres, pois o Programa Espaço Lilás 

é direcionado justamente para esse público. A pesquisa foi realizada no período de 15 a 

22 de julho de 2012. 
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3.1 ANÁLISE DE DADOS 

 

Visando conhecer o público ouvinte do Programa Espaço Lilás foi aplicada uma 

entrevista estruturada ao público ouvinte do Programa Espaço Lilás, fazendo-se uma 

análise de cada ponto abordado nesta. Para isto tomou-se como base a apresentação 

de um programa sobre a violência contra a mulher.  

Sendo analisado, desde o perfil dos ouvintes (sexo, escolaridade, profissão, faixa 

etária) bem como até aonde a programação contribuiu para o esclarecimento do 

referido assunto. 

Inicialmente questionou-se acerca do sexo das pessoas que são ouvintes do 

referido programa, e constatou-se que 100% eram do sexo feminino, pois o programa 

retrata assuntos relacionados às  mulheres. 

Com relação à profissão e observou-se que dentre os entrevistados existiam 

ouvintes das mais variadas profissões: 28% dona de casa, 16% educadora, 20%  

estudante, 8% comerciária, 12% diarista, 8% assistente social e 8% cozinheira, 

comprovando assim que independente da profissão todos se interessam pelo assunto 

abordado. 

Gráfico 1: Profissão dos Entrevistados 

Dona de Casa 28%

Educadora 16%

Estudante 20%

Comerciária 8%

Diarista 12%

Assitente Social
8%

Cozinheira 8%

 

28% 

16% 20% 
8% 

12% 

8% 
8% 
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Fonte: Entrevista aplicada aos ouvintes do Programa Radio Lilás – Julho 2012  

 

 

Em seguida perguntou-se acerca da escolaridade e chegou-se a esta 

constatação: 20% Ensino Fundamental completo, 10% Ensino Fundamental 

Incompleto, 20% Ensino Superior completo, 10% Ensino Superior Incompleto, 25% 

Ensino Médio e 15% Analfabeto, mostrando assim que atualmente este assunto é de 

interesse de todos.  

 

Gráfico 2: Escolaridade dos Entrevistados 

Ensino
Fundamental
Completo 20%
Ensino Superior
Completo 20%

Ensino Superior
Incompleto 10%

Ensino
Fundamental
Incompleto 10%
Ensino Médio 25%

Analfabeto 15%

 
Fonte: Entrevista aplicada aos ouvintes do Programa Radio Lilás – Julho 2012  

 

 

Com relação à faixa etária pode se observar que dentre as pessoas consultadas 

45% apresentavam a faixa etária entre 20 a 30 anos, 40% entre 30 a 40 anos, 15% de 

40 a 50 anos. 

 

 

20% 

20% 

10% 10% 

25% 

15% 
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Gráfico 3: Faixa Etária dos Entrevistados 

 

Entre 20 e 30 anos
45%

Entre 30 e 40 anos
40%

Entre 40 e 50 anos
15%

 
Fonte: Entrevista aplicada aos ouvintes do Programa Radio Lilás – Julho 2012 

 

Ao questionar se estes escutavam o programa Espaço Lilás e por quê?  

Constatou-se que todas as pessoas consultadas, 100%, escutam o referido programa 

por considerar que este além de ser educativo e cultural também é informativo, pois 

trata de temas muito presentes na atualidade, fazendo assim com que a população seja 

esclarecida de seus direitos e deveres de cidadão. Nessa perspectiva a essência do 

programa é difundir para as pessoas, uma visão crítica sobre a realidade do cotidiano, 

dando ênfase às questões das mulheres e à importância da busca permanente do 

cumprimento dos seus direitos, assim como despertar em cada cidadão a necessidade 

da consciência crítica. 

 

Gráfico 4: Por que escutam o Programa Espaço Lilás 

 
Fonte: Entrevista aplicada aos ouvintes do Programa Radio Lilás – Julho 2012 

45% 40% 

15% 

100% 
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Ao serem questionados se achavam importante falar sobre a violência contra a 

mulher todos foram unânimes em afirmar, ou seja, 100%, que consideram importante, 

pois conscientiza as mulheres a não aceitarem ser vitimas da violência, além de inibir a 

intenção de quem porventura tem o espirito agressor.  

 

Gráfico 5: Acham importante falar sobre a violência contra a mulher 

 

 
Fonte: Entrevista aplicada aos ouvintes do Programa Radio Lilás – Julho 2012 

 

No que diz respeito ao entendimento da linguagem usada na apresentação do 

programa todas as pessoas consultadas (100%) consideram ser de fácil entendimento, 

pois esta é dirigida ao público alvo do programa sendo feita de forma espontânea 

permitindo uma interação com o público ouvinte. 

 

Gráfico 6: Entendimento da linguagem utilizada na apresentação do programa 

 

 
Fonte: Entrevista aplicada aos ouvintes do Programa Radio Lilás – Julho 2012 

 

100% 

100% 
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Ao indagar se estes já se preocupavam com o problema da violência contra a 

mulher antes de serem ouvintes do programa 75% disseram que sim, pois já possuíam 

informações a respeito deste assunto através de outros meios de comunicação, 

enquanto que 25% disseram não possuir informações suficientes sobre o referido 

assunto.  

 

Gráfico 7: Você já se preocupava com o problema da violência contra a mulher antes de ser 
ouvinte da rádio 

Sim 75%

Não 25%

 
Fonte: Entrevista aplicada aos ouvintes do Programa Radio Lilás – Julho 2012 

 

Ao serem questionados se achavam que o programa havia contribuído para 

diminuir a violência contra a mulher na área onde este é transmitido todos foram 

unânimes em dizer que sim, ou seja 100%, pois para eles o programa proporcionou à 

mulher deixar de ser omissa com relação ao tratamento recebido pelo seu 

companheiro, bem como as informações passadas através do programa facilita a estas 

mulheres a procurarem o acesso à assistência jurídica ou psicológica. 

 

 
Gráfico 8: O programa contribuiu para diminuir a violência contra a mulher na  

área onde é transmitido 
 

75% 

25% 
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Fonte: Entrevista aplicada aos ouvintes do Programa Radio Lilás – Julho 2012 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Após as pesquisas bibliográficas e as entrevistas realizadas pode-se observar 

que numa perspectiva de transformação social e cultural, a comunicação é uma 

ferramenta de fundamental importância, pois esta mostra não somente a importância, 

mas a necessidade da comunicação com compromisso social como é o caso do 

programa Espaço Lilás e de outras alternativas de comunicação que os Movimentos 

Sociais utilizam para o contato com suas bases e também no sentido de aproximar-se 

de toda sociedade a partir da perspectiva da cidadania. 

Diante dos resultados obtidos nas entrevistas é possível perceber que a 

comunicação quando é feita com um determinado fim, é capaz de possibilitar a 

conscientização do indivíduo enquanto ser social. Iniciativas como o programa Espaço 

Lilás, são de suma importância e devem servir de exemplo diante de uma sociedade na 

qual a exclusão social, assim como as diferenças sociais são consideravelmente 

acentuados, o que corresponde a um fator de geração de violência. Portanto, os meios 

de comunicação devem ser pontes que ligarão a informação ao conhecimento, a 

democracia à diversidade, a cidadania à cultura. 

Sobre esse aspecto Peruzzo (2002) retrata que pessoas, ao participarem de uma 

práxis cotidiana voltada para os interesses e as necessidades dos próprios grupos a 

100% 



 

36 

que pertencem ou ao participarem de organizações e movimentos comprometidos com 

interesse sociais mais amplos, acabam inseridas num processo de educação informal 

que contribui para a elaboração – reelaboração das culturas populares e a formação 

para a cidadania. 

No pensamento de uma empatia, acreditamos que a comunicação veiculada 

nesse sentido, seja, se não a solução, mas um caminho que possa direcionar a 

ascensão social das populações menos favorecidas. Daí a importância dos Movimentos 

Sociais utilizarem o rádio, principalmente o rádio comunitário, pois este tem como 

princípio a defesa do direito humano à comunicação. 

Para  Freire, “o diálogo entre pessoas  mediadas pelo mundo, transformam o 

mundo e o humanizam para todos” (FREIRE, apud LIMA,  1981, p.65). 

O pressuposto ´básico é este: os Movimentos Sociais se pautam no propósito de 

que haja paz, justiça e solidariedade no âmbito da sociedade. Esse modo de 

comunicação aproxima as pessoas e a própria língua é aprimorada para se adequar às 

características desse meio, com o compromisso de contribuir com as transformações 

sociais, na perspectiva de que se alcance uma sociedade com maiores condições de 

igualdade. 

Sugerimos que os meios de comunicação devem ser pontes que ligarão a 

informação ao conhecimento, a democracia à diversidade, à cidadania à cultura.   

Sobe esta ótica Datoni afirma: 

 
“Mais que um salto numérico, o boom de emissoras comunitárias evidencia a 
redescoberta do potencial do rádio como meio de comunicação e de 
democratização da informação, um fenômeno que vem ocorrendo não só no 
Brasil, mas em todo o mundo em desenvolvimento”. FILHO. Apud DATONI, 
2004, p. 277). 

 

 Por fim, consideramos que o Programa Espaço Lilás tem conseguido atingir a 

sua meta que é, pois a de estimular a mulher à participar da construção do exercício da 

cidadania, e tem contribuído para a superação da violência por meio da comunicação, 

que é o seu principal fim.   
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