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Aos nossos pais, instrumentos do criador,
 que nos deram vida e a oportunidade de ‘ser gente’ 

e por terem apostado que éramos capazes. 

As amizades construídas durante o nosso curso, que 
deverão ficar para sempre marcadas em nossas vidas.

 E a todos que acreditam na construção de um Brasil 
mais justo e democrático através da comunicação.
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Quando as armas da destruição,
Destruídas em cada nação,

eu vou sonhar!
e o decreto que encerra a opressão,

assinado só no coração,
vai triunfar!

Quando a voz da verdade se ouvir
e a mentira não mais existir,

Será enfim
tempo novo de eterna justiça,

sem mais ódio, sem sangue ou cobiça.l
Vai ser assim!

(Utopia – Zé Vicente)
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RESUMO INFORMATIVO

Este trabalho é resultado de um estudo acerca da radiodifusão comunitária como 

instrumento no processo de democratização da comunicação. Escolhemos como 

objeto para análise a rádio comunitária Alternativa FM, instalada na cidade de 

Mossoró-RN.  A  pesquisa  é  materializada  através  de  um  vídeo-documentário 

intitulado:  Alternativa:  uma  onda  de  democratização.  O  eixo  central  das 

discussões  permeia  sobre  a  legitimidade  do  serviço,  em  contraponto  a  sua 

legalidade.  Todas  as  fases  e  etapas  da  construção  do  documentário  estão 

descritas neste relatório, suas contribuições e relevância do trabalho da rádio em 

estudo no cenário da comunicação local.

Palavras-chave: Radiodifusão  Comunitária,  democratização,  participação  e 

Legislação.
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No atual contexto da comunicação no Brasil observa-se a existência de 

grandes conglomerados midiáticos, formados por grupos de emissoras de Rádio e 

Televisão,  meios  impressos  e  eletrônicos.  Esses  grupos  monopolizam  a 

comunicação  no  país  e  difundem  prioritariamente  em  suas  programações  as 

idéias que interessam aos seus proprietários, não possibilitando, na maioria das 

vezes, um espaço para população discutir os seus problemas, buscar soluções e 

criar oportunidades de participação política. Esse panorama motivou-nos para a 

realização de um estudo na cidade de Mossoró/RN sobre rádio comunitária, uma 

vez que se apresenta como um meio que pode contribuir para a vida nacional e 

fortalecer os laços de pertencimento com o local. 

Tomamos como objeto de estudo a rádio comunitária Alternativa FM, 

instalada  no  bairro  Paredões,  que  surgiu  fruto  de  um  esforço  coletivo  dos 

movimentos sociais da cidade de Mossoró em meados da década de 90, e se 

configura como um instrumento de luta pela democracia da comunicação e um 

espaço privilegiado para a comunidade onde funciona, buscando proporcionar a 

formação cultural das pessoas, através da valorização dos músicos e artistas do 

bairro e da região, atuando como um meio voltado para as classes subalternas, 

abrindo espaço para as entidades de classes, sindicatos e conselho de bairro. 

O principal objetivo do nosso trabalho é provocar a discussão, em nível 

local, sobre a importância dos meios comunitários de comunicação na luta pela 

democratização das formas de acesso, recepção e participação nos veículos de 

comunicação,  bem como,  conscientizar  a  população  da  importância  da  Rádio 

Comunitária  como  um  espaço  de  discussão  de  idéias  e  reivindicação  de 

melhorias para a sua comunidade e estudar quais as contribuições que a rádio 

Alternativa FM tem dado, durante os doze anos de atuação, para a democracia na 

comunicação  na  cidade  de  Mossoró.  Decidimos  por  elaborar  um  vídeo-

documentário que contemplasse essa discussão, contado a história de luta do 

veículo  em  estudo,  suas  atividades,  problemáticas  e  necessidades,  reunindo 

depoimentos  de pessoas  que fazem parte  da  rádio,  pessoas da  comunidade, 

estudiosos, profissionais e documentos que contribuíssem para o enriquecimento 

do produto final. Consideramos que o recurso audiovisual se configura como uma 

ferramenta  que  pode  circular  nas  universidades,  escolas  e  em comunidades, 

sendo utilizado para estimular o debate sobre a democratização da comunicação.
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Nossa reflexão é embasada teoricamente em outros estudos realizados 

sobre o tema, principalmente nas contribuições de Cicília Peruzzo, que estuda a 

participação nos processos de produção, planejamento e gestão da comunicação 

nos movimentos populares e a democratização da comunicação a partir desses 

meios.

Este relatório apresenta também as etapas seguidas no processo de 

construção do vídeo documentário, considerando as técnicas do audiovisual, com 

base em experiências e teorias de sucesso em nossa área. 

Portanto,  esperamos  com  a  realização  deste  projeto  contribuir  nas 

discussões ligadas à  democratização dos Meios de Comunicação e  despertar 

para  questões  inerentes  às  relações  de  poder  e  participação  popular  no 

desenvolvimento da comunidade.

  

2. JUSTIFICATIVA
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     A Constituição Federal, em seu artigo 220, que trata da comunicação 

social, prevê que os meios de comunicação não devem ser objeto de monopólio 

ou oligopólio, a mesma assegura também o direito a informação e a comunicação 

para todos os cidadãos (BRASIL, Constituição Federal de 1988). A comunicação 

no Brasil é verticalizada, quando deveria ser horizontal (dialógica), para favorecer 

a  participação  e  a  retroalimentação  das  mensagens  veiculadas.  Os  grandes 

grupos priorizam idéias conservadoras e mercantilistas.

Diante do monopólio desses veículos, a rádio comunitária surge como um 

instrumento de comunicação alternativa, atuando como agente de transformação 

social  em  comunidades  e  como  instrumento  na  luta  pela  democratização  da 

comunicação. Partimos do principio de que as rádios comunitárias desenvolvem 

sua programação e direcionam suas atividades para as comunidades onde se 

encontram instaladas, de forma a contribuir na formação política das pessoas e 

criar oportunidades para o desenvolvimento local, além de garantir o espaço para 

a discussão e busca de soluções para os problemas e questões de interesse 

coletivo.

   Em Mossoró,  a  Rádio  Comunitária  Alternativa  FM,  que  pertence  ao 

Instituto Anatália de Melo Alves,  atua como instrumento de comunicação livre, 

propondo-se a oferecer a comunidade um espaço para a discussão dos temas do 

seu interesse e desenvolvimento de ações em prol da localidade.

  A escolha da Alternativa FM como objeto de estudo para nossa pesquisa 

se deu por consideramos que a rádio possui grande relevância na comunicação 

local e pelo seu pioneirismo na radiodifusão comunitária na cidade. Há 12 anos a 

rádio propõe-se a trabalhar pela democratização dos meios de comunicação em 

Mossoró, com uma forma alternativa de comunicar, possibilitando a participação 

da  comunidade  e  oferecendo  uma  programação  diferenciada  das  demais 

emissoras de rádio da cidade.

Dessa forma, a Rádio Comunitária Alternativa FM apresenta-se como um 

objeto  de  estudo importante  para  nossa pesquisa,  pois  durante  mais  de  uma 

década se mantém no ar, mesmo sem a concessão para funcionamento, como 

um espaço alternativo e aberto para a discussão das questões sociais na cidade 

de Mossoró, principalmente no bairro paredões, onde está instalada. É notório 

que a manutenção de um trabalho desta natureza não é simples, e os recursos 
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são  limitados.  Mesmo  com  essas  dificuldades  a  rádio  se  mantém  no  ar, 

desafiando  a  legislação,  o  que  é  uma  característica  do  movimento  de  rádios 

comunitárias,  mas  atuando  de  forma  legítima,  provocando  a  discussão  das 

questões locais, favorecendo a formação política das pessoas e a participação 

nas decisões da vida da comunidade.

A necessidade de materializar o nosso estudo e exercitar as técnicas de 

audiovisual  desenvolvidas  durante  o  curso  foi  decisiva  na  escolha  do  tipo  de 

produção  que  utilizamos:  o  vídeo  documentário,  que  se  configura  com  uma 

ferramenta importante de mobilização social, pela sua linguagem e versatilidade 

na abordagem de temas sociais.

Os sistemas de comunicação audiovisual vêm modificando a consciência 
e  a  percepção  espacial  e  temporal  dos  grupos  humanos 
tecnologicamente  mais  poderosos,  esses  sistemas  podem  portanto 
passar a ser analisados como instrumentos perceptivos produtores de 
conhecimento, além de máquinas de enunciação. (...) O documentário 
entre inúmeras tendências audiovisuais, pode passar a ser considerado 
como  uma  das  adaptações  culturais  desenvolvidas  na  evolução  da 
espécie  humana,  onde  a  questão  do  Conhecimento  da  Realidade 
humana assume posição destacada. (GODOY, 2002: 19)

Dessa  forma  o  vídeo  documentário:  “Alternativa  -  uma  onda  de 

democratização” se propõe a fazer essa construção da realidade da comunicação 

comunitária em Mossoró, servindo como fonte de conhecimento até mesmo pelo 

caráter  investigativo  que assume,  no  intuito  de  fazer  diagnóstico  da realidade 

estudada e buscar saídas para as problemáticas descobertas.

A realização de uma pesquisa sobre a radiodifusão comunitária na cidade 

de Mossoró se faz necessária pela ausência de um estudo sobre a temática na 

cidade. Nosso trabalho se propõe a contribuir nas discussões da comunicação 

local, além de estimular o debate sobre a democratização, servindo de incentivo e 

subsidio para novos estudos sobre a temática na cidade de Mossoró. 

Consideramos que o estudo sobre a democratização da comunicação deve 

ser incentivado na academia, no intuito de buscar formas de inserir efetivamente 

as pessoas nos processos comunicativos, onde todos os envolvidos devem ter 

espaço garantido, não só na recepção, mas agindo como sujeitos da própria vida 

e dos acontecimentos da vida do país e da comunidade.
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3.1 - A rádio comunitária como instrumento no processo de democratização 
da comunicação e fortalecimento do poder local

A realização do estudo acerca da importância da rádio comunitária no 

processo de democratização da comunicação nos remete aos conceitos de direito 

à  comunicação,  democratização  da  comunicação,  inclusão  social  e 

desenvolvimento local.

Conforme  o  artigo  1°  da  Lei  9.612/98,  denomina-se  Serviço  de 

Radiodifusão  Comunitária  “a  radiodifusão  sonora,  em  freqüência  modulada, 

operada  em  baixa  potência  e  cobertura  restrita,  outorgada  a  fundações  e 

associações  comunitárias,  sem  fins  lucrativos,  com  sede  na  localidade  de 

prestação do serviço” (BRASIL, Lei 9.612/98). Já Cecília Peruzzo apresenta as 

rádios comunitárias tendo como finalidade “(...)  ‘servir à comunidade’, podendo 

‘contribuir  efetivamente  para  o  desenvolvimento  social  e  a  construção  da 

cidadania’“.(PERUZZO 1998, p.252,253 apud BAHIA 2003, p.2)  1

O  conceito  de  rádio  comunitária  é  bastante  amplo  e  em  alguns 

momentos confundido com o de rádios livres, onde rádio livre...

é uma emissora de baixa potência onde qualquer pessoa pode assumir o 
papel de programador, locutor ou DJ. A rádio procura trocar o conceito 
de broadcasting pelo de multicasting, onde todo cidadão e cidadã pode 
tanto  ouvir  rádio  quanto  participar  ativamente  da  construção  de  uma 
emissora2.

Já  uma  emissora  de  caráter  comunitário  deve  ser  pensada  para  a 

comunidade e por ela própria, levando em consideração as particularidades da 

região,  os  anseios  da  população  local,  transformando-se  em uma  ferramenta 

poderosa  na  reivindicação  de  melhorias  para  aquela  comunidade.  Nesta 

perspectiva VIGIL afirma:

Quando uma emissora promove a participação dos cidadãos e defende 
seus interesses; quando responde aos gostos da maioria e faz do bom 
humor e  da esperança a sua primeira  resposta;  quando informa com 
verdade;  quando  ajuda  a  resolver  os  mil  e  um  problemas  da  vida 
cotidiana;  quando em seus programas são debatidas  todas  as idéias 
todas as opiniões são respeitadas;  quando se estimula  a  diversidade 
cultural  e não a homogeneização mercantil;  [...]  quando não se tolera 

1  BAHIA, Lilian Claret Mourão, Rádios Comunitárias, Metodista, 2003, em: 
<http://www2.metodista.br/unesco/agora/radioscomunitarias.pdf.>

2 Conceito retirado do site http://www.radiolivre.org/sobre
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nenhuma ditadura imposta pelas gravadoras; quando a palavra de todos 
voa sem discriminações ou censuras – essa é uma rádio comunitária. 
(VIGIL 2004, p. 506 apud BAHIA 2006, p. 3).3

Diante  das  características  de  atuação,  é  perceptível  que  a  rádio 

comunitária é um instrumento relevante no tocante à questão da democratização 

da comunicação, mas para que se possa compreender melhor o seu papel,  é 

importante nos remetermos a idéia de direito à comunicação, e nesse tocante 

Cecília Peruzzo, apresenta um conceito importante sobre o direito de comunicar:

(...)  As  liberdades de  informação e expressão postas  em questão  na 
atualidade  não  dizem  respeito  apenas  ao  acesso  da  pessoa  à 
informação como receptor, nem apenas no direito de expressar-se por 
“quaisquer  meios”  –  o  que  soa vago,  mas de assegurar  o  direito  de 
acesso  do  cidadão  e  de  suas  organizações  coletivas  aos  meios  de 
comunicação social na condição de emissores – produtores e difusores - 
de conteúdos. Trata-se pois de democratizar o poder de comunicar (...)4

A garantia do Direito à comunicação é uma função importante que as 

rádios comunitárias devem assumir, pois através desses meios as pessoas têm a 

oportunidade  de  ouvir  e  se  fazer  ouvir,  reivindicando  solução  para  os  seus 

problemas,  buscando saídas para as dificuldades enfrentadas na comunidade, 

conforme Ferreira da Silva, quando afirma que “o direito a comunicação é aquele 

inerente à pessoa humana, de saber e de compartilhar com outras os saberes 

alcançados, compreendendo as faculdades de procurar, receber, comunicar ou 

transmitir idéias e informações” (SILVA 1997, p.29 apud BITELLI:2004, p.29)

Neste mesmo sentido Cecília Peruzzo afirma ainda:

No  contexto  de  tais  movimentos  (os  comunitários)  se  desenvolvem 
experiências de uma comunicação que pode ser denominada de popular 
ou comunitária, aquela evidencia características próprias, em ter elas o 
exercício da participação direta. Ali se faz possível que os receptores das 
mensagens dos meios de comunicação se tornem também produtores 
das mesmas, se tornem emissores do processo de comunicação.5

Nessa  perspectiva,  a  rádio  comunitária  desenvolve  um  papel 

importante  no  processo  de  democratização  da  comunicação,  já  que  deve 
3 BAHIA, Lílian Mourão, Panorama atual das rádios comunitárias no Brasil, Intercom, 2006, em: 
www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/R1107-1.pdf

4 PERUZZO, Cicília M. Krohling, Direito à Comunicação Comunitária, Participação Popular e 
Cidadania, em: http://www.eco.ufrj.br/semiosfera/conteudo_nt_01Peruzzo.htm.
5 PERUZZO, Cicília M. Krohling, Participação das Rádios Comunitárias no Brasil, Bocc, 1998, em: 
http://www.bocc.ubi.pt/pag/peruzzo-cicilia-radio-comunitaria-br.pdf.
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potencializar  a  participação  direta  do  cidadão  no  processo  de  construção  da 

informação, na produção de conhecimento e na gestão.

São os meios comunitários que mais potencializam a participação direta 
do cidadão na esfera pública comunicacional no Brasil contemporâneo. 
Eles estão mais facilmente ao alcance do povo, se comparados com a 
grande  mídia.  Primeiro,  porque  se  situam  no  ambiente  em  que  as 
pessoas vivem,  conhecem a localização  e podem se  aproximar  mais 
facilmente. Processo que é facilitado quando a comunicação se realiza a 
partir de organizações das quais o cidadão participa diretamente ou é 
atingido por suas ações. Segundo, porque se trata de uma comunicação 
de proximidade. Ela tem como fonte a realidade e os acontecimentos da 
própria localidade, além de dirigir-se às pessoas da “comunidade”, o que 
permite construir identificações culturais. Afinal a familiaridade é um dos 
elementos explicativos da mídia de proximidade.6

Outro  fator  relevante,  é  que  a  partir  da  democratização  da 

comunicação os membros da comunidade podem se mobilizar para a construção 

de mecanismos de planejamento e de gestão dessa emissora comunitária, como 

também  da  transmissão  das  suas  produções,  transformando  o  pensamento 

dessas pessoas, que até pouco tempo eram acostumadas a receber todo esse 

conteúdo  informacional  pronto,  e  passam  a  ser  sujeitos  na  produção  de 

informação, com capacidade de realizá-las, e mais, de produzi-las em prol dos 

seus interesses.

A  rádio  comunitária  também  possui  uma  grande  relevância  para  a 

inclusão social, já que aparece como um instrumento importante na realização de 

diversos  trabalhos que  visam melhorar  as  condições de vida  da  comunidade, 

procurando  diminuir  as  desigualdades  causadas  pela  deficiência  de  políticas 

públicas que contemplem suas necessidades. Neste sentido a rádio alternativa 

FM, tem buscado desenvolver um trabalho voltado para a inclusão das pessoas 

da comunidade. A rádio, através do Instituto que a mantém, oferece cursos de 

informática,  acesso  a  internet,  cursos  de  qualificação  profissional  na  área  de 

informática, proporcionando também a inclusão digital para pessoas que nunca 

tiveram contato com as novas tecnologias. O instituto conta também com uma 

biblioteca  comunitária,  onde  já  desenvolveu  oficinas  de  leitura  junto  com  a 

comunidade, cursos de música para crianças e projetos de incentivo a cultura, 

com apresentações teatrais no próprio bairro.

6 PERUZZO, Cicília M. Krohling, Direito à Comunicação Comunitária, Participação Popular e 
Cidadania, em: <http://www.eco.ufrj.br/semiosfera/conteudo_nt_01Peruzzo.htm.>

16



Nessa perspectiva Flávia Carlet afirma:

(...)as rádios comunitárias atendem a um determinado segmento social, 
no caso as comunidades – estas não raro marginalizadas em relação à 
economia  dominante –  que encontraram neste tipo de radiodifusão  a 
possibilidade  de  exercerem  sua  plena  cidadania,  sua  liberdade  de 
expressão  e  informação  e  de  se  desenvolverem  econômica  e 
culturalmente.7

Ainda sobre a inclusão social,  Flávia  Carlet  apresenta  exemplos de 

ações  desenvolvidas  pelas  rádios  comunitárias,  que  se  configuram em ações 

inclusivas e que fazem parte do seu papel como veículo voltado aos interesses da 

comunidade.

(...)  um  dos  mais  evidentes  benefícios  propiciados  pelas  rádios 
comunitárias,  podemos  referir  a  prestação  de  serviços  de  utilidade 
pública, como a divulgação de campanhas sociais de vacinação infantil, 
contra  a  dengue e  a  febre amarela,  de  prevenção de  DST-AIDS,  de 
combate à desidratação infantil e de eliminação de todas as formas de 
preconceitos.7

Outro  conceito  importante  no  contexto  do  movimento  das  rádios 

comunitárias  é  o  de  desenvolvimento  local.  Através  das  emissoras  de  baixo 

alcance as comunidades passam a ter um instrumento para a construção da sua 

própria  identidade  e  desenvolvimento,  através  de  alternativas  que  venham  a 

propiciar conhecimento e geração de renda para a população, a partir da troca de 

saberes e da participação da população local; sobre isso Neusa Ribeiro afirma:
(...)  partindo  de  princípios  que  se  fundamentam  num  aprendizado 
elementar da troca de saberes, como o que se propõe a sócioeconomia 
solidária,  invertendo  o  processo  de  empoderamento  das  populações, 
buscando e construindo alternativas de produção com geração de renda 
de forma mais justa e solidária, onde a principal moeda é a participação, 
é  que  deve-se  pensar  na  comunicação  como  uma  construção 
comunitária,  que  alavanca  o  desenvolvimento  de  práticas  da 
sócioeconomia  solidária.  E  como  isso  pode  acontecer?  Partindo  de 
experiências já existentes, principalmente na América Latina, como as 
rádios  comunitárias  em  diversos  países,  e  se  estimulando  o 
desenvolvimento  de  práticas  (tv  comunitária,  boletins  informativos 
impressos, radiofônicos, gravados,  ao vivo, uso de equipamentos como 
a internet, a velha e boa prática da discussão em grupo, enfim qualquer 
prática  de  comunicação)  que  propiciem a  troca  dessas  experiências, 
produzidos pela própria população com o aproveitando da sua riqueza 
de conhecimento e acúmulo de vivências.8

7 CARLET, Flávia, As Rádios Comunitárias como concretizadoras dos Direitos Humanos, 
EconômicosSociais,em:http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/viewFile/7007/4984
8  RIBEIRO, Neusa, Comunicação Comunitária - uma alavanca para a Sócioeconomia Solidária, 
2000, em: <http://www.ecosol.org.br/txt/comunicacao.doc>
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Considerando  que  a  grande  mídia  tende  a  difundir  e  veicular, 

prioritariamente, os fatos e informações sem estabelecer relações de proximidade 

com os  universos  locais,  as  rádios  comunitárias  aparecem como  um espaço 

disponível para que as pessoas discutam aspectos da vida cotidiana e da cultura 

local, buscando com isso um maior entendimento dos seus problemas e das suas 

necessidades desenvolvendo alternativas de desenvolvimento local.

A rádio comunitária apresenta-se também como um objeto incentivador 

de participação política por parte da população, onde a mesma é o meio que 

reúne e difunde as idéias que irão contribuir na formação de uma consciência 

política necessária para a mobilização e conseqüente reivindicação de ações de 

cunhos diversos, que visem o desenvolvimento e o conseqüente bem-estar da 

comunidade.

Nesse ponto  vemos a  radio  comunitária  como um espaço aberto  a 

participação de diversos setores da comunidade, como associação de moradores, 

movimentos  sociais,  dentre  outros,  que  atuam  no  processo  de  educação, 

formação  política  e  cidadã  de  diferentes  formas,  através  da  programação 

veiculada  na  emissora,  da  difusão  da  educação,  da  cobertura  dos  fatos  que 

compõem a realidade do bairro,  da mobilização e articulação da comunidade, 

conferindo-lhes força política, poder de questionamento e reivindicação diante do 

poder público.

Diante desses aspectos, é visto que a rádio comunitária é um veículo 

importante  na luta  pela  democratização da comunicação,  já  que representa  a 

força política e opinativa de uma comunidade que busca através da comunicação, 

quebrar as barreiras sociais às quais foram submetidas pelas relações de poder 

estabelecidas.

3.2 - O vídeo documentário como forma de mobilização social e produção do 
conhecimento

O vídeo documentário surgiu com o advento do cinema e caracteriza-se 

por ser uma forma não ficcional de fazer audiovisual, ele representa um recorte da 

realidade e  nos faz  compreender  todo o  contexto  do tema abordado,  através 
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dessa representação da realidade. Marcelo Sacrini9 define o documentário como 

“toda forma de registro e mediação da realidade humana nos diferentes suportes 

e meios considerando a incorporação das diversas formas de linguagem e suas 

particularidades intrínsecas”.

A falta de acesso à cultura e a subutilização dos meios de comunicação, no 

sentido de que não priorizam a educação e formação cultural,  tem limitado as 

formas de acesso ao conhecimento e a formação critica do povo brasileiro. Nesse 

contexto o documentário se configura como uma nova fonte de informação que 

proporciona as  interpretações pessoais  e  pode provocar  a  mobilização social, 

dessa forma ele se configura como um instrumento importante na construção da 

cidadania.  

Outro  aspecto  fundamental  é  o  caráter  cientifico  da  produção  de 

documentário.  A  partir  das  informações  coletadas  e  analisadas  de  forma 

investigativa temos a possibilidade de produzir conhecimento e difundi-lo através 

da exibição do documentário. Dessa forma o vídeo documentário se transforma 

em uma fonte de conhecimento, materializando documentos através de recursos 

audiovisuais.

O vídeo documentário, ao abordar temas sociais, pode agir também como 

instrumento de mobilização social, a partir da reflexão crítica que proporciona aos 

expectadores exercendo função social e pedagógica. Em Alternativa: uma onda 

de democratização, buscamos provocar essa reflexão crítica sobre a radiodifusão 

comunitária, seus benefícios como instrumento de integração e participação da 

comunidade. 

O  documentário  age  também  como  forma  de  registro  da  história  e 

possibilidade de memória de fatos e momentos da vida de um povo,  de uma 

sociedade.  Através  do  registro  audiovisual  esses  são  materializados  e 

possibilitam no futuro o resgate de uma história ou recorte dela. Sob esta ótica 

Maíra de Brito relata:
...o que guardamos, ou o que registramos, é resultante do processo ou 
da relação de confronto entre o que recebemos do mundo que está fora 
de  nós  e  a  forma  como,  de  maneira  ativa,  reconstruímos  o  que  foi 
percebido. (...).  sabemos o quanto o processo de memória é seletivo, 
não  guardando  tudo,  mas  apenas  alguns  detalhes  significativos 
(Antonio Montenegro apud BRITO:2004, p. 10)

99 Disponível em http://www.bocc.ubi.pt/pag/sacrini-marcelo-doc-digital-interativo.pdf acesso em 
01/09/2008
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A ética e coerência na construção do discurso no vídeo documentário é 

fundamental para a qualidade e credibilidade da narrativa desenvolvida. Os fatos 

históricos devem ser contatos da forma mais próxima do tema abordado, dessa 

forma o vídeo cumpre a sua função de fazer um retrato da realidade estudada. A 

inserção de versões e idéias que se contrapõe, durante a narrativa, proporciona 

maiores possibilidades de interpretação e análise da temática abordada.

4. METODOLOGIA

A construção do discurso em nosso vídeo documentário é centrada nas 

discussões  a  cerca  da  legitimidade  do  movimento  das  rádios  comunitárias, 

especialmente o trabalho da Alternativa FM pela democratização da comunicação 
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na cidade de Mossoró, versus a legalidade imposta pela lei que regulamenta a 

radiodifusão  comunitária  no  Brasil.  A  manutenção  de  um  trabalho  sério  e 

comprometido com a comunidade e suas causas sociais, independente da falta 

de uma concessão, marca a discussão. O diálogo é travado entre os membros da 

emissora, pessoas do Conselho gestor da rádio, estudiosos e ex-colaboradores 

da instituição. 

Inicialmente  optamos  por  fazer  uma  contextualização  histórica  do 

movimento  de  rádio  comunitária  no  Brasil,  suas  origens,  propostas  e  o  seu 

crescimento  e  contribuição  no  processo  de  redemocratização  da  política 

brasileira,  isso  no  final  dos  anos  70  e  início  da  década  de  80.  Após  essa 

contextualização em nível de Brasil, enfocamos o surgimento da primeira rádio 

comunitária na cidade de Mossoró, a rádio alternativa FM, fruto da união de vários 

movimentos sociais na década de 90. Os motivos que levaram a criação da rádio, 

a  sua  importância  para  o  fortalecimento  dos  referidos  movimentos,  o  cenário 

sóciopolítico  da época e as dificuldades iniciais são abordados nesta parte.

O  desenvolvimento  do  diálogo  entre  os  atores  sociais  no  trabalho  é 

marcado pela luta e necessidade da manutenção da rádio Alternativa FM no ar, 

os motivos que os levaram a mudar de lugar por várias vezes, o embate travado 

com a ANATEL, pela falta da concessão, as experiências em cada lugar que a 

rádio funcionou. Aqui, os personagens da história contam como é o trabalho da 

rádio, falam sobre a participação das pessoas da comunidade nos projetos, sobre 

a gestão da emissora, de que forma essa participação acontece, quais os seus 

efeitos e limitações. As dificuldades enfrentadas pela rádio, os problema de ordem 

técnica e humana também estão presentes no diálogo. 

Uma  das  ferramentas  mais  utilizadas  nos  documentários  foram  os 

depoimentos, entrevistas que se configuram como documentos imprescindíveis 

na constituição do discurso. Nessa ótica Brito afirma:

Tomamos  por  depoimento  a  fala  em  que  o  personagem  se  dirige 
diretamente  à  câmera.  Num  sentido  complementar,  designamos 
entrevista todo diálogo travado entre o documentarista (por trás ou diante 
das câmeras) e o personagem. Muitas vezes a voz do entrevistador está 
em off, quase inaudível, mas há uma relação de pergunta e resposta. Há 
espaço ainda para outras interações verbais,  como as conversas,  em 
que várias pessoas podem se dirigir umas para as outras ou todas para 
o  documentarista.  (Maíra  de  Brito  Carlos,  2004,  disponível 
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em:http://reposcom.portcom.intercom.org.br/dspace/bitstream/1904/1773
8/1/R1310-1.pdf)

Em nosso  vídeo  documentário  os  depoimentos  são  utilizados  de  forma 

intercalada,  construindo o discurso em forma indireta.  As entrevistas  foram as 

principais fontes para a nossa investigação, através delas passamos a conhecer 

de melhor a realidade estudada, visando produzir um retrato mais aproximado da 

realidade,  buscando  também  dar  oportunidade  para  as  própria  pessoas 

envolvidas no processo expressarem suas opiniões sobre o tema em analise. 

Neste sentido Altafini apud Brito:

[...] coloca os próprios vivenciadores de determinada realidade narrando 
suas  impressões  e  experiências  de  forma  contraditória  ao  tema  da 
produção,  mas  contribuindo  como  exemplo  da  complexidade  da 
realidade  abordada,  permitindo  ao  espectador  tirar  suas  próprias 
conclusões.

Sobre a importância dos depoimentos na construção do documentário Brito 

afirma ainda: 
É preciso considerar ainda que o uso das entrevistas e dos depoimentos 
torna  a  estrutura  do  documentário  mais  argumentativa.  Vemos  uma 
exposição  de  pontos  de  vista,  que  se  costuram  a  partir  de  uma 
negociação narrativa diferenciada,  em que as personagens defendem 
suas reflexões.(BRITO:2004)”. 

Por fim, o documentário aborda os projetos da emissora e o Instituto que a 

mantém,  a  relevância  da  rádio  comunitária  para  a  democratização  da 

comunicação em Mossoró e a importância desse trabalho para o fortalecimento 

do poder local, ressaltando que a rádio ainda tem muito a conquistar e construir r 

no sentido de efetivar o seu trabalho junto a comunidade e a cidade de Mossoró.

O  caráter  teórico  do  documentário  requer  alguns  procedimentos 

específicos,  mas  segundo  GODOY  as  fases  de  realização  documentária  são 

semelhantes  as  fases  de  qualquer  produção  audiovisual,  a  pré-produção,  a 

produção e a etapa da pós produção. Aqui descrevemos como estas três etapas 

se desenrolaram em nosso vídeo documentário:

4.1 - PRÉ-PRODUÇÃO:
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A etapa  da  pré-produção,  que  consistiu  na  preparação  do  trabalho,  foi 

iniciada no mês de maio de 2008 com o aprofundamento do referencial teórico e 

bibliografia, sondagem inicial, escolha dos entrevistados, elaboração dos roteiros 

de  entrevistas;  agendamento  e  gravação  das  mesmas  em  áudio.  Foram 

realizadas 12 pré-entrevistas. 

Em  seguida,  realizamos  a  análise  e  decupagem  do  material,  para 

definirmos  o  direcionamento  do  projeto  e  escolha  dos  depoimentos  a  serem 

utilizados no produto final. Após esta escolha e o levantamento das informações 

necessárias, construímos os roteiros de entrevistas para a gravação em vídeo e o 

cronograma  dos  trabalhos  na  etapa  da  produção.  Neste  período  realizamos 

também  o  levantamento  dos  equipamentos  e  subsídios  técnicos  para  o 

desenvolvimento  do  projeto  (câmera  de  vídeo,  microfones,  iluminação,  fitas  e 

DVD’s para gravações etc). 

A pré-produção do Projeto Experimental teve a duração de 45 dias. Neste 

período a realização de algumas entrevistas se tornou inviável, devido à falta de 

disponibilidade e tempo de alguns entrevistados, sendo necessário substituí-los, 

para que o trabalho final não ficasse prejudicado e o cronograma previamente 

estabelecido não sofresse atrasos.

4.2 – PRODUÇÃO

A produção do documentário teve início na segunda quinzena do mês de 

junho/2008 com a escolha  de locações  para  a  realização das  entrevistas  em 
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vídeo. Em seguida passamos a agendar as gravações, confirmar os entrevistados 

e ao trabalho de captação.

 As gravações das entrevistas foram iniciadas no dia 19 de julho de 2008 e 

concluídas  na  segunda  semana  de  agosto.  Foram  gravados  13(treze) 

depoimentos em vídeo, incluindo membros da direção da rádio Alternativa FM, 

líderes sindicais e comunitários, membros da comunidade, ex-colaboradores da 

emissora, profissionais e estudiosos ligados à temática: 01 (um) Cientista político, 

01 (um) filósofo e (01)um advogado. 

Nesta etapa as idéias para o roteiro de edição foram surgindo e sendo 

materializadas através de um espelho prévio, com idéias para a construção do 

discurso no documentário. Aqui, também encontramos dificuldades na marcação 

das entrevistas devido às limitações de tempo dos entrevistados, o que provocou 

um atraso no cronograma do projeto.

Simultaneamente  a  gravação  das  entrevistas,  realizamos  a  pesquisa 

documental  (levantamento  do  material  impresso,  fotos,  matérias  de  jornais), 

disponibilizados  por  alguns  entrevistados  e  pela  direção  da  emissora.  Este 

material é utilizado no documentário, através de inserts de imagens durante as 

sonoras e passagens de temas. Realizamos, também, uma pesquisa documental 

na internet, com o objetivo de conseguir registros fotográficos de fatos dos anos 

70,  80  e  90,  que  marcaram  o  surgimento  e  consolidação  a  radiodifusão 

comunitária. Estas fotografias são utilizadas na abertura do documentário, quando 

é  feita  uma  contextualização  histórica  da  luta  pela  democratização  da 

comunicação no Brasil.

4.3 - PÓS-PRODUÇÃO

Nesta etapa do projeto experimental aconteceu a edição e finalização do 

vídeo documentário. Aqui as entrevistas foram decupadas, os trechos escolhidos, 
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e separados em grupos por sub-temas, por exemplo: história, gestão, participação 

da comunidade, etc. Esta divisão facilitou o trabalho da edição.

Em seguida  reunimos  todas  as  idéias  no  roteiro  para  edição,  onde  os 

elementos  de  áudio  e  vídeo  foram  detalhados:  os  trechos  das  falas  dos 

entrevistados, os efeitos visuais, planos, enquadramentos e movimentos de lente 

e câmera, trilha sonora e caracteres. Na construção do roteiro do nosso vídeo-

documentário utilizamos principalmente as idéias e linguagem adotada por Valter 

Bonasio,  na descrição dos planos,  enquadramentos, movimentos de câmera e 

lente.  Durante  o  processo  de  edição  algumas  alterações  no  roteiro  foram 

necessárias, fizemos algumas adequações no intuito de melhorar a qualidade do 

produto final.

Em nosso vídeo documentário optamos por não utilizar narração em forma 

de  offs.  O discurso  se  desenrola  sem a  presença  de  um mediador,  onde  os 

próprios  personagens  constroem  a  narrativa.  Esta  escolha  se  deu  por 

considerarmos que o diálogo, sem a presença do narrador acontece de forma 

mais natural e espontânea, proporcionando maior aproximação com a realidade.

Após estabelecermos o diálogo, com a junção dos trechos das entrevistas, 

passamos a inserir imagens ilustrativas, em forma de insert’s durante as falas. Em 

seguida  montamos  a  abertura,  inserimos  a  trilha  sonora,  os  caracteres  com 

créditos dos entrevistados e da equipe de produção. 

As trilhas  utilizadas em nosso documentário  foram retiradas  do site  da 

banda Nine Inch Nails10, que disponibiliza suas músicas para download de forma 

gratuita, desde que não utilizadas para fins comerciais, o que se enquadra em 

nosso  vídeo  documentário,  que  possui  fins  acadêmicos.  Optamos  por  utilizar 

músicas de licença gratuita, pela possibilidade do acesso a produções musicais 

diferenciadas, como forma de democratizar a este tipo de produto. Esta escolha 

se deu pela relação que esse tipo de política tem com a temática trabalhada em 

Alternativa: uma onda de democratização.

O estilo musical escolhido para compor esteticamente a trilha sonora do 

vídeo documentário foi o Rock, principal estilo da linha musical da emissora. O 

rock nacional e internacional predominam nos programa musicais da rádio, que se 

10 http://www.nin.com/
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propõe  a  tocar  músicas  alternativas,  diferentes  das  produções  impostas  pela 

indústria cultural.

No trabalho de edição enfrentamos vários problemas de ordem técnica, o 

que comprometeu o nosso cronograma de edição e causou alguns prejuízos à 

qualidade  e  a  plástica  do  produto  final.  Estas  falhas  não  comprometeram  a 

constituição do discurso em nosso vídeo documentário.

O vídeo documentário Alternativa: uma onda de democratização ficou com 

um tempo de produção além do que esperávamos, por ter caráter acadêmico e 

objetivo de contar a história de luta de uma emissora, provocando a discussão 

sobre  a  democratização da comunicação em Mossoró.  Os cortes  necessários 

foram  feitos,  mas  uma  maior  redução  do  tempo  não  foi  possível,  por 

considerarmos  que  trabalho  final  e  o  diálogo  ficariam  comprometidos.  Sendo 

assim, a prioridade foi  contar a história de forma coerente e mais próxima da 

realidade analisada. Além do que observamos que a história do veículo estudado 

se  confunde  com a  história  da  luta  pela  democratização  da  comunicação  na 

cidade  de  Mossoró,  exigindo  um  aprofundamento  do  debate,  explorando 

aspectos, opiniões e contra-pontos no enredo do vídeo documentário.

5. RESULTADOS
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Em nosso estudo sobre o trabalho da rádio Alternativa constamos que a 

luta pela democratização da comunicação é pertinente e válida. A emissora busca 

superar as limitações de recursos, estrutura e equipe, para se manter no ar com 

uma  programação  alternativa  na  comunicação  local.  Durante  os  12  anos  de 

atuação a rádio em analise enfrentou diversas dificuldades, principalmente por 

ainda  não  ter  conseguido  a  concessão  para  funcionamento  no  Ministério  das 

Comunicações. Durante esse tempo a luta pela manutenção na rádio no ar foi 

marcada também pela batalha contra as fiscalizações da ANATEL, a rádio foi 

fechada  e  teve  seus  equipamentos  apreendidos  e  lacrados  por  várias  vezes. 

Mesmo assim, sua direção, parceiros e colaboradores consideram imprescindível 

mantê-la  no  ar,  tentando  realizar  um  trabalho  legítimo  e  democrático  na 

comunidade onde funciona. 

Sobre  as  características  dos  meios  de  comunicação  populares  Cicília 

Peruzzo cita FESTA:

No todo, os estudos da comunicação popular a vêem como portadora das 
seguintes características: está nas mãos de instituições sem fins lucrativos 
e de movimentos sociais; é multidirecional, horizontalizada, emitida a partir 
de anseios das classes subalternas; mobiliza e organiza o povo em torno 
dos  seus  interesses,  mediante  a  persuasão;  desvenda  a  realidade; 
sustenta a existência de conflitos entre as classes sociais; inter-relaciona 
os  fatos,  para  facilitar  uma  compreensão  de  conjunto;  politiza  a 
comunidade; propicia o diálogo e a participação no que diz respeito  às 
decisões; é economicamente instável; tem um raio de ação limitado (...). 
(PERUZZO:1998, p 134 e 135)

O trabalho desenvolvido pela rádio comunitária a Alternativa FM poderia 

ser mais eficaz e desempenhar melhor as características citadas anteriormente, 

mas  devido  às  dificuldades  financeiras  e  as  limitações  impostas  pela  Lei 

9.612/1998 algumas ações se tornam inviáveis. 

Outro  aspecto  importante  constatado é  que  a  Alternativa  FM oferece o 

espaço na programação, mas falta interesse dos movimentos sociais da cidade 

em  explorá-los,  levando  em  consideração  que  a  idéia  de  criação  partiu  dos 

movimentos sociais  de Mossoró,  as entidades de classe,  pastorais  sociais  da 

Igreja,  e movimento estudantil.  Os movimentos tiveram uma participação mais 

efetiva e atuante no trabalho da rádio. Nesse sentido observamos que o nível de 

interação e participação dos movimentos populares na emissora se torna mais 

intenso  em  alguns  momentos  históricos  e  mais  deficientes  em  outros. 
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Constatamos que esses laços de interação poderiam ser mais estreitados, para 

que o trabalho da emissora e dos próprios movimentos sociais pudesse avançar.

Sobre  a  participação  da  comunidade  dos  Paredões  e  o  seu  nível  de 

formação  política  detectamos  que  esse  trabalho  está  em  uma  fase  de 

consolidação. Isso se justifica pelo tempo em que a rádio se encontra instalada no 

bairro.  Nesse  aspecto  observamos  que  a  mudança  da  rádio  várias  vezes  foi  

negativa, pois prejudicou os laços de identidade da rádio.  Esta identidade e o 

sentimento  de  pertencimento  são  fundamentais  para  a  construção  do  caráter 

coletivo da emissora.  Sobre essa participação popular nos meios comunitários 

PERUZZO afirma:

Concretamente,  a  participação  popular  na  comunicação  pode  significar, 
numa gradação crescente: o simples envolvimento das pessoas, geralmente 
ocasional,  o  nível  das  mensagens,  ou  seja,  dando  entrevistas,  avisos, 
depoimentos e sugestões ou cantando, pedindo a inserção de músicas e 
aderindo  a  concursos;  elaborar  matérias  (noticias,  poesias,  desenhos), 
compartilhar a produção global do jornalzinho, do programa de rádio etc.; 
tomar parte da linha política, do conteúdo, do planejamento, da edição, do 
manejo  de equipamentos;  compartir  o  processo  de gestão  da instituição 
comunicacional como um todo (...) no nível da comunicação, além de ser 
desejável  e  importante,  continua  sendo de  difícil  realização  em diversas 
partes em nosso continente, tanto pelas estruturas dos meios, como pelas 
condições  sócio-econômicas  e  culturais  de  grandes  contingentes 
populacionais.  (PERUZZO:1998, p.143)

Portanto, a participação popular, na rádio em estudo encontra-se em um 

momento  de  consolidação  e  passa  pelas  mesmas  limitações  e  dificuldades 

apresentadas acima por Peruzzo. Cabe a direção da emissora encontrar formas, 

junto com os líderes da comunidade, para que o nível de participação cresça e 

que a população do bairro seja motivada politicamente pata ocupar o espaço que 

dispõe de forma plena.

  

6. CONCLUSÕES
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O desenvolvimento de um estudo a cerca do trabalho desenvolvido pela 

rádio  comunitária  alternativa  FM,  possibilitou-nos  conhecer  suas  experiências 

positivas, projetos, atividades, deficiências e dificuldades na manutenção de um 

trabalho  sério  e  comprometido  no  fortalecimento  da  comunidade  do  Bairro 

paredões.

Observamos  que  em  alguns  aspectos  a  rádio  ainda  precisa  avançar. 

Reconhecemos que algumas coisas  só  deverão  surtir  efeito  a  médio  e  longo 

prazo, por exemplo, no que se refere a participação da comunidade. O fato da 

rádio ter mudado algumas vezes de local dificultou a criação de uma vinculo maior 

com  as  pessoas,  uma  interação  mais  efetiva.  Ressalvando  que  no  Bairro 

paredões, onde a rádio já funciona há cinco anos, essa participação e vinculo de 

pertencimento  vem  crescendo  e  as  pessoas  se  envolvem  de  maneira  mais 

presente nas atividades da rádio. O programa casa Brasil, desenvolvimento pelo 

Instituto  Ama,  impulsionou  essa  participação.  Através  dos  cursos  de  inclusão 

digital e formação profissional e da biblioteca comunitária as pessoas passaram 

também a se interessar mais pelo trabalho em parceria com a rádio.

 O trabalho para ampliar a participação das pessoas deve ser permanente, 

criando  formas  para  o  desenvolvimento  educacional,  a  formação  política  da 

comunidade,  desenvolvendo  o  senso  crítico  e  interativo  nos  indivíduos,  como 

forma de melhorar as condições de vida da população, utilizar o rádio como força 

propulsora nesse processo, atuando como instrumento de debate, discussão e 

fortalecimento do poder local. Estes fatores são ampliados devido as vantagens 

do veículo rádio, como meio popular, que possui grande alcance fácil e barato.

Sabemos  que  essa  luta  pela  democratização  não  é  fácil,  nem  ela  se 

fortalece  sem  a  participação  das  pessoas  como  sujeitos  na  construção  da 

realidade e nos processos de transformação social Neste mesmo sentido Kaplún 

apud PERUZZO, afirmado que a participação popular:
 (...) é um processo longo e lento, que não se dá de um dia para o 

outro nem ao longo de um ano de trabalho. Pode levar muito tempo até que 
o grupo chegue ao grau de maturidade e consciência crítica que lhe permita 
superar seus conhecimentos culturais e dialógicos, tornando possível uma 
efetiva participação autônoma na comunicação. (PERUZZO: 1998. p.147)

Portanto, esperamos que o nosso trabalho estimule e sirva de incentivo 

para a realização de novos estudos sobre a democratização da comunicação em 

Mossoró, pois acreditamos que essa temática é importante para a academia e 
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para a sociedade, por refletir  diretamente em mudanças na atual  realidade da 

comunicação brasileira, discutir democracia nos meios de comunicação é discutir 

democracia na sociedade e na vida coletiva das pessoas.  Estudando formas de 

facilitar o acesso das pessoas aos meios midiáticos estaremos contribuindo nas 

transformações sociais e políticas que o Brasil necessita. 
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APÊNDICES

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA I 
(Para os membros da direção da Emissora)
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1- Como foi o processo de criação da rádio Alternativa FM na cidade de Mossoró?

2- Como foi o inicio das atividades da emissora?

3- Qual a origem dos recursos utilizados para aquisição dos primeiros 

equipamentos da rádio?

4- A rádio comunitária caracteriza-se pela sua relação com a comunidade onde se 

encontra instalada. Porque a Alternativa FM mudou de lugar?

6- Quais são os principais projetos mantidos ou apoiados pela alternativa FM?

7- Como é mantida a emissora e seus projetos?

8- Como está se desenvolvendo o processo de concessão junto ao Ministério das 

Comunicações?

9- Qual a contribuição que a FM alternativa tem dado para o desenvolvimento da 

comunidade onde se encontra?

10- Qual a relação da FM alternativa com os movimentos sociais da cidade de 

Mossoró?

11- De que forma a FM alternativa contribui para a democratização da 

comunicação no contexto de Mossoró?

12- A comunidade dos Paredões participa nas decisões da emissora e na 

programação da mesma?

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA II 
(Para os membros da comunidade)
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1- Você escuta a Rádio Alternativa? Na sua opinião ela faz o mesmo trabalho das 

outras  emissoras,  ou  ela  é  diferente?  Em  que  aspectos  é  observado  essa 

diferença?

2-  Você  observa  alguma  mudança  no  bairro  depois  da  instalação  da  Rádio 

Alternativa FM?

3- Como você observa a participação da comunidade na programação da Rádio 

Alternativa FM. Você já colaborou de alguma forma, fez parte da programação da 

rádio, ou conhece alguém que já colaborou com a rádio?

4- A rádio trabalha em prol dos interesses da comunidade? A comunidade tem 

espaço dentro da programação da rádio para falar  sobre os seus problemas? 

Como você observa esse trabalho?

5- A rádio oferece projetos de educação, formação profissional, inclusão digital,  

entre outros. Qual a importância desses tipos de ações desenvolvidas pela rádio,  

para a comunidade?

APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA III
(Para os membros de Movimentos Sociais)
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1- Qual era o contexto social e político no ano em que a rádio Alternativa FM foi  
criada. A entidade participou da Assembléia de Criação da rádio?

1- O grupo possui ou já possuiu algum programa na rádio alternativa, em que 
aspectos se configura essa parceria do grupo com a emissora?

2- Como você observa a abertura da emissora (programação, programas, ações 
na comunidade, etc.) a participação de grupos de classe da cidade?

3- O grupo já desenvolveu algum trabalho (educativo, conscientização política, 
inclusão social,  etc.)  em parceria com a rádio no bairro Paredões, como você 
analisa o papel de uma rádio comunitária no tocante ao desenvolvimento desses 
tipos de ações?

4- Como você analisa a atuação política da Rádio Alternativa FM como veículo 
comunitário,  no  sentido  de  promover  a  democratização  dos  meios  de 
comunicação?

APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA IV
(Para Professor Vanderlei Lima – Cientista Político)
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1- Como você ver a influência das estruturas políticas (Oligarquias Tradicionais de 

Mossoró) e suas influências nos meios de comunicação?

2- Como essas estruturas atuam e ocupam espaços nos meios de comunicação 

local?

3- Você acredita que a criação de uma rádio comunitária fortalece o poder local 

da comunidade onde ela se encontra instalada?

4-  De  que  forma  o  movimento  das  rádios  comunitárias  pode  contribuir  na 

democratização da comunicação?

5- Você conhece o trabalho desenvolvido pela rádio comunitária 96FM, instalada 

no  bairro  Paredões?  Em  caso  afirmativo,  você  acredita  que  ela  desenvolve 

atividades voltadas para o fortalecimento do poder local e da democratização da 

comunicação, em Mossoró?
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ANEXOS

ANEXO 01 - ROTEIRO FINAL
DOCUMENTÁRIO: “Alternativa, uma onda de democratização”
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Vídeo Áudio
ABERTURA

Black vídeo 

Entra caracteres
Argumento, pesquisa, roteiro e produção
Ícaro Dias / Icaro Thiago de Sousa

Exterior/Dia
funde com vários takes em plano aberto de 
imagens da cidade de Mossoró (prédios 
públicos, monumentos e paisagens que 
identificam a cidade)

Funde com Black vídeo

Entra caracteres
Mossoró-RN
Exterior/Dia
Funde com câmera subjetiva em carro, 
percorrendo ruas do bairro Paredões.

Funde com câmera subjetiva fazendo trajeto 
da rua até chegara à frente sede da 
Alternativa FM, com movimento pan, 
enquadrando em plano aberto a fachada do 
Instituto Ama, e da rádio Alternativa.

Funde com cartela branca

Entra caracteres com título do documentário 
ao centro da tela, com efeito simulando leve 
zoom.
ALTERNATIVA – Uma Onda de 
Democratizção 

Funde com black vídeo

Funde com close-up, com tilt para baixo , 
seguido de câmera subjetiva entrando na 
rádio, até chegar ao estúdio, terminado em 
plano médio. 

Interior/Dia
Corta para take cruzado do locutor operando 
equipamentos e fazendo locução, com 

Trilha:
Nine Inch Nails:

Música
999,999

Áudio ambiente
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movimento de arco, enquadrando locutor em 
close médio.

Corta para plano detalhe da mão do locutor 
operando mesa de áudio

Corta para movimento de pan do estúdio, 
enquadrando locutor em plano médio

Corta para movimento de tilt para cima com 
movimento de lente zoon, enquadrando em 
close-up extremo quadro com logomarca da 
rádio 96FM.

Funde com imagens em reversão. passando 
a idéia de volta no tempo, para inicio parte 
histórica do documentário.

Corta para fotografia históricas (filtro pretro e 
branco) em fusão e efeitos (pan, etc)

Funde com imagem do Professor Edinaldo 
Tibúrcio
Entra inserts com fotos históricas
Plano Médio

Entra caracteres 
Edinaldo Tibúrcio “Tebas”
Profº. Universitário.

Corta para sonora de Lindocastro Nogueira
Plano Médio

Entra caracteres:
Lindocastro Nogueira
Advogado.

Funde com sonora de Anekésia Oliveira
Plano Médio

Entra caracteres:
Anekézia Oliveira
Membro do Cons. Gestor da Rádio

Áudio professor Edinado Tibúrcio “Tebas”
Deixa inicial: nos anos 70.
Deixa final: um grande movimento.
Trilha em BG:
Jeff Style Solo (Storyteller Guitar:)

Deixa inicial: democratização do pais
Deixa final: democratização dos meios de 
comunicação.

Deixa inicial: Os meios de comunicação.
Deixa final: do outro grupo de adversários

Deixa inicial: O movimento não tinha 
espaço...
Deixa final: mostrar pra população as 
suas ações 

Funde com sonora de Valmir Alves
Plano médio
Entra caracteres:
Valmir Alves
Membro do Cons. Gestor da Rádio

Deixa inicial: De fato, os movimentos
Deixa final: de forma mais direta.
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Funde com sonora de Hermes Oliveira
Plano Médio

Insert com  fotografias da assembléia de 
criação da rádio.

Entra Caracteres:
Hermes Oliveira
Líder Sindical

Funde com sonora de Lindocastro Nogueira

Entra insert com fotografia de reunião dos 
movimentos sociais.

Deixa incial: O movimento chamou uma 
assembléia
Deixa final: a rádio FM 96.

Deixa inicial: Essa  rádio.
Deixa Final: da rádio comunitária.

Interior/Noite
Funde com sonora de Ibero Hipólito 

Entra caracteres:
Íbero Hipólito
Membro do Cons. Gestor da Rádio

Entra sonora Valmir Alves

Funde com  sonora Anekézia Oliveira

Entra sonora Ibero Hipólito

Entra insert de fotografia do estúdio antigo 
da rádio.
Interior/Dia
Entra inserts de imagens do secom.
Movimento de pan da esquerda para a 
direita, funde com imagem estatíca em plano 
médio da fachada do Secom; funde com 
ângulo baixo da fachada do Secom.

Deixa inicial: O inicio foi muito difícil.
Deixa final: foi um início muito árduo

Deixa inicial: As dificuldades se 
limitaram.
Deixa final: repressão as rádios 
comunitárias

Deixa inicial: As entidades pagavam.
Deixa final: pra poder pagar as despesas.

Deixa inicial: nós tinhamos uma arsenal.
Deixa final: durante um bom tempo.
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PASSAGEM DE TEMPO
Áudio descasado do vídeo, de forma 
proposital com intuito de reafirmar a idéia 
central trabalhada na 1ª parte do 
documentário (Resumo em uma frase)
Trecho da sonora de Edinaldo Tibúrcio com 
filtro em preto e branco.

Funde com cartela branca

Trecho da sonora: Uma vez lutando pela 
democratização dos meios de 
comunicação, se lutar de forma mais 
efetiva pela democratização da sociedade.

Trilha: Nine Inch Nails
Música: Corona radiata

2 – DESENVOLVIMENTO
Funde com Sonora c/ Prof. Tebas; Deixa inicial: fruto dessa luta; 

Deixa final: Democracia em nosso país  

Funde com sonora de Anekézia Oliveira

Entra caracteres:
Anekézia Oliveira
Membro do Cons. Gestor da Rádio

Deixa inicial: a lei, ela é uma lei
Deixa final: pode ser multado.

Funde com sonora de Íbero Hipólito

Entra caracteres:
Íbero Hipólito
Membro do Cons. Gestor da Rádio

Deixa inicial: se fosse pela legislação...
Deixa final: a rádio não funcione.

Funde com sonora de Anekézia Oliveira Deixa inicial: nós temos experiência 
Deixa final: da comunidade.

Funde com sonora de Lindocastro Nogueira

Funde com sonora Valmir Alves

Entra caracteres:
Valmir Alves
Membro do Cons. Gestor da Rádio

Funde com sonora Anekézia Oliveira

Funde com sonora de Lindocastro Nogueira

Deixa inicial: a lei estabelece.
Deixa Final: além do que a lei exige.

Deixa inicial: Em total descumprimento.
Deixa final: ...funcione legalmente

Deixa inicial: Em 2005 abriu.
Deixa final: emperrando o processo.

Deixa inicial: A rádio comunitária 
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Entra caracteres:
Lindocastro Nogueira
Advogado

Funde com sonora de Íbero Hipólito

Funde com sonora Anekézia Oliveira

Funde com sonora de Íbero Hipólito

Funde com sonora de Lindocastro Nogueira

Entra insert com fotografia pessoas em 
programa no estúdio.

Funde com sonora de Valmir Alves

Funde com sonora Anekézia Oliveira

PASSAGEM DE TEMPO
Áudio descasado do vídeo, de forma 
proposital com intuito de reafirmar a idéia 
central trabalhada na 2ª parte do 
documentário (Resumo em uma frase)
Trecho da sonora de Valmir Alves com filtro 
em preto e branco.
Funde com cartela em branco

somente se consolida...
Deixa final: outorga das rádios 
comunitárias.

Deixa inicial: Por isso também que a 
nossa rádio.
Deixa final: até que ela seja legalizada

Deixa inicial: Bom, que a ANATEL veio.
Deixa final: não tem dono

Entra trilha em BG Nine Inch Nails
Música: Corona radiata  

Deixa inicial: teve um episódio
Deixa final: coseguiu salvar a rádio

Deixa inicial: a rádio e o Instituto.
Deixa final: que mantém a rádio

Deixa inicial: mudanças de endereços
Deixa final: comunidade mossoroense

Deixa inicial: por falta de claresa nossa
Deixa final: questão da anatel.

Trecho da sonora:
O estado não se pronuncia e 
cosequentemente não há rádio sem estar 
no ar

Trilha: Nine Inch Nails
Música: 

3 - Consolidação do trabalho da Rádio Alternativa FM
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Funde com sonora de Valmir Alves

Inserts com Múltipos takes de imagens do 
bairro Paredões

Funde com sonora de Anekézia Oliveira

Funde com sonora de Rodrigos Carlos

Inserts com imagens dos  fotografias de 
programas realizados na rádio...

Entra caracteres:
Rodrigo Carlos
Ex-colaborador da rádio

Funde com sonora de Ìbero Hipólito

Funde com sonora de Valmir Alves

Funde com sonora de Ìbero Hipólito

Funde com sonora de Rodrigos Carlos

Entra Insert de fotografia de programa de 
debate no estúdio da rádio

Funde com sonora de Hermes oliveira

Funde com sonora de Ìbero Hipólito

Deixa inicial: ela chegou nos paredões
Deixa final: de articulação da comunidade

Deixa inicial: agente tem aqui.
Deixa final: com sugestões com criticas

Deixa inicial: havia essa abrtura
Deixa final: por meio dos programas 

Deixa inicial: Nós temos aqui
Deixa final: agente sempre tem essa 
prática aqui

Deixa inicial: parcialmente.
Deixa final: como todo.

Deixa inicial: poderia participar mais
Deixa final: de reinvindicar os seus 
direitos.

Deixa inicial: com relação a eleição.
Deixa final: a nível municipal também.

Deixa inicial: a abertura sempre foi
Deixa final: para as comunidades

Deixa inicial: hoje agente sente
Deixa final: na pauta desse movimento
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Funde com sonora de Anekézia Oliveira

Entra Insert de fotografia de movimentos 
sociais, com participação da rádio

Funde com sonora de Valmir Alves

Funde com sonora de Ìbero Hipólito

Funde com sonora de Valmir Alves

PASSAGEM DE TEMPO
Áudio descasado do vídeo, de forma 
proposital com intuito de reafirmar a idéia 
central trabalhada na 3ª parte do 
documentário (Resumo em uma frase)
Trecho da sonora de Íbero Hipólito com filtro 
em preto e branco.

Funde com cartela branca

Deixa inicial: hoje a 96 FM
Deixa final: agente tem uma parceria 
muito legal

Deixa inicial: infelismente...
Deixa final: como todo

Deixa inicial: um fato interessante
Deixa final: contra o desarmamento

Deixa inicial: essa é a agenda da rádio
Deixa final: dos movimentos sociais da 
cidade

Trecho da sonora 
O povo em si tem muito medo de cobrar 
os seus direitos, então a rádio é um 
instrumento pra isso também.

Trilha: Nine Inch Nails
Música: Corona radiata

4 - CONCLUSÃO
Funde com inserts de fotografias e imagens 
do telecentro e da biblioteca comunitária

Funde com sonora de ìbero de hipólito

Funde com sonora de Anekézia Oliveira
Inserts de fotografias dos projetos da rádio

Funde com sonora de Rodrigo Carlos
Entra inserts de fotografias do Festival 96 pró-
rock

Trecho da sonora de íbero em off
Deixa inicial: o telecentro é o 
instrumento
Deixa final: projeto de comunicação 
comunitária

Deixa inicial: nós trazemos as crianças
Deixa final: é mais de adolescentes

Deixa inicial: eu acho que a ação da 
rádio
Deixa final: estive lá

45



Funde com sonora de Ayrton Cilon

Entra insert de imagem de programa de Ayton 
Cilon

Entra caracteres
Ayrton Cilon
Poeta Popular

Exterior/Dia
Funde com sonora de Genildo Costa
Plano médio

Entra caracteres
Genildo Costa
Poeta Popular

Interior Dia
Funde com sonora de Francisco Hermínio 
“Castelo”
Plano médio

Entra caracteres
Genildo Costa
Poeta Popular

Funde com sonora de Luciana Dantas

Entra caracteres
Luciana Dantas
Membro da comunidade

Funde com sonora de Luana Thainá
Plano Médio

Entra caracteres
Luana Thainá
Membro da comunidade

Funde com sonora de Vanderlei Lima
Plano médio

Entra caracteres
Vanderlei Lima
Cientista Político

Funde com sonora de Ayrton Cilon
Plano médio

Deixa inicial: então, tinha um quadro no 
programa
Deixa final: aquele velho jabá.

Deixa inicial: que surpresa!
Deixa final: primeiro passo.

Deixa inicial:  Inclusive numa época
Deixa final: da importância dessa rádio

Deixa inicial:  a comunidade que não
Deixa final: não dão valor a rádio.

Deixa inicial:  se você chegar lá.
Deixa final: precisar ir lá.

Deixa inicial:  essa experiência
Deixa final: grupos politicos locais

Deixa inicial:  o porque de manter uma 
rádio
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Funde com Sonora de Hermes Oliveira
Plano médio

Funde com sonora de Íbero Hipólito
Plano médio

Funde com sonora de Valmir Alves
Plano médio

Funde com sonora de Rodrigo Carlos
Close médio

Funde com sonora de Lindocastro Nogueira

Funde com sonora de Edinaldo Tibúrcio 
“Tebas”

Funde com sonora de Anekézia Oliveira

Funde com cartela branca

Funde com imagens com seqüência de takes 
em reversão. Idéia de volta no tempo.

Funde com cartela branca para inserção de 
créditos finais 

Deixa final: a coisa tem q ser imediata

Deixa inicial:  a questão de se manter
Deixa final: para que ela seja legalizada

Deixa inicial: o motivo principal
Deixa final: na comunicação

Deixa inicial: eu acho que de fato.
Deixa final: do pais, do estado e do 
munícipio.

Deixa inicial: a primeira coisa que as 
pessoas
Deixa final: que um dia eles possam ser 
reconhecidos

Deixa inicial: a rádio é uma necessidade
Deixa final: mais significativo na 
comunidade.

Deixa inicial: pela sua finalidade;
Deixa final: um instrumento de 
publicidade.

Deixa inicial: como agente tem um 
sonho.
Deixa final: e sem desistir

Trilha de encerramento
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Entra caracteres em fusão:

Cartela 01:
Argumento, pesquisa, roteiro e produção
Icaro Dias Diógenes
Icaro Thiago de Sousa

Cartela 02:
Imagens:

Cícero Pacoal
Edileusa Martins
Ícaro Dias Diógenes

Cartela 03:
Áudio
Edileusa Martins
Ícaro Dias Diógenes

Cartela 04:
Edição e finalização
Edileusa Martins
Ícaro Dias Diógenes

Cartela 05:

Trilha Sonora

Storyteller Guitar:
Jeff Style Solo

Nine Inch Nails:
999,999
Corona radiata
The four of us are dying
Demon seed
Discipline

Cartela 06:
Agradecimentos:

Carlos Lima
Fernando Leite
Nathália rebouças
Pedro Rebouças
Profª Ana Lúcia Gomes 
Profº Giovanni Rodrigues
Benilson Silva
Luciano Ferreira (TV Mossoró)
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TCM – (TV Cabo Mossoró)
José Rodrigres (SECOM)
A todos os entrevistados
E os que fazem a Alternativa FM e o Instituto  
AMA
A Comunidade dos Paredões.

Cartela 07:
Trabalho de Conclusão de Curso
Comunicação Social – Habilitação Radialismo

Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte

Cartela 08:
Alunos idealizadores
Ícaro Dias Diógenes
Icaro Thiago de Sousa

Cartela 09:
Orientador:
Profº. Jucieude de Lucena Evangelista

Cartela 10:
Mossoró-RN
Setembro, 2008

Cartela branca funde com
Áudio descasado do vídeo, de forma 
proposital com intuito de reafirmar a idéia 
central do documentário da luta pela 
democratização na comunicação (Resumo em 
uma frase)
Trecho da sonora de Anekézia Oliveira com 
filtro em preto e branco.
Funde com cartela branca

Trecho da sonora:
Por esse projeto coletivo é ainda 
estamos no ar, persistindo e sem 
desistir. 

Trilha
Nine Inch Nails:
Discipline
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