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RESUMO 

 

O rádio se constituiu, ao longo de sua história, como um importante veículo de 

comunicação de massa com largo poder de infiltração nas mais diferentes camadas 

da sociedade. Sendo assim, por meio de variados tipos de programação, conquistou 

a aceitação, a credibilidade e, acima de tudo, o carinho do seu público ouvinte. Este 

trabalho constitui um projeto experimental, que tem como objeto de análise o 

programa radiofônico Paquera Special Night, que é exibido na programação da 

Rádio TCM (95 FM) de Mossoró-RN, e se evidencia como um importante elemento 

midiático mediador de relações afetivas entre seus ouvintes. O documentário 

audiovisual “Paquera Special Night: amor e amizade nas ondas do rádio”, produto 

final deste Trabalho de Conclusão, mostra como ocorre essa mediação através do 

programa, fazendo uma exposição do rádio como agente modificador de práticas 

sociais na atualidade.  

 

Palavras-Chave: Comunicação. Documentário. Rádio. Mediação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The radio has been constituted throughout its history as an important vehicle of mass 

communication with great power of infiltration in the most different layers of the 

society. Thus, through various types of programming, it won the acceptance, the 

credibility and, above all, the affection of its listening public. This work is an 

experimental project, which has as its object the analysis of the radio program 

Paquera Special Night, which is shown in the programming of Rádio TCM (95 FM) in 

Mossoró-RN and is evidenced as an important mediatic element mediating relations 

Between your listeners. The audiovisual documentary "Paquera Special Night: Love 

and Friendship in the Radio Waves", the final product of this Conclusion Paper, 

shows how this mediation occurs through the program, making an exhibition of radio 

as a modifying agent of social practices in the present time. 

 

Keywords: Communication. Documentary. Radio. Mediation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Este relatório é uma complementação da obra audiovisual intitulada “Paquera 

Special Night: amor e amizade nas ondas do rádio” e expõe todo o percurso da 

pesquisa, bem como das etapas de produção, do Trabalho de Conclusão de Curso 

do bacharelado em Comunicação Social da Uern, com habilitação em Radialismo,  

Esta valorosa habilitação me proporcionou, ao longo da graduação, um maior 

conhecimento teórico e prático em relação ao desempenho, produção e direção de 

rádio e televisão, agregando valor ao trabalho que eu já realizava no mercado da 

comunicação como radialista e delineando os rumos para novas possibilidades de 

atuação na mídia. 

O documentário “Paquera Special Night: amor e amizade nas ondas do rádio” 

tem como objetivo mostrar, por meio de um documentário em vídeo, como ocorre a 

mediação de contatos no “Paquera Special Night”, que é apresentado na 

programação da rádio 95 FM (Rádio TCM), localizada na cidade de Mossoró, no 

estado do Rio Grande do Norte. A partir do tema exposto no documentário buscou-

se neste relatório promover uma reflexão sobre o papel do rádio como agente 

mediador de afetividades e modificador de práticas na sociedade. 

O filme evidencia como acontece essa mediação, mostrando exemplos de 

relacionamentos originados a partir do programa, que se tornou uma referência na 

programação noturna do rádio mossoroense, cativando seus ouvintes pelo estilo da 

programação, repleta de músicas românticas nacionais e internacionais, e pelas 

frases e poemas de amor, que são lidos do início ao final do programa, na voz do 

radialista Tonny Maciel. O programa tem sido, há vários anos, um eficiente 

instrumento mediador de afetividades entre seus ouvintes. 

A problemática da pesquisa surgiu a partir de um questionamento que é 

direcionado a mim há bastante tempo, como apresentador de programas de rádio na 

cidade de Mossoró-RN: “Nos dias de hoje, ainda tem gente que liga para um 

programa de rádio para divulgar contatos pessoais em busca de relacionamentos?”. 

Como compreender esse tipo de interação na atualidade, tendo em vista as 

facilidades e inúmeras formas de interação possibilitadas pelas redes sociais? Essa 

indagação foi o ponto de partida que me possibilitou pensar e promover uma 

reflexão sobre a força e a influência que o rádio continua a exercer na sociedade 

atual.        
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Para fornecer subsídio teórico às abordagens deste relatório, são adotados 

autores que englobam temáticas distintas, como introdução e técnicas de produção 

de documentário, história do rádio no Brasil e em Mossoró, processos de mediação 

e mediatização promovidos pelos meios de comunicação, metodologia da pesquisa 

cientifica, comunicação, estudos culturais, entre outros.  

Para tanto, são utilizadas como referência as obras de autores como: Nichols 

(2005), Ramos (2008), Coutinho (2009), Puccini (2009), Cesar (2009), Ferrareto 

(2001) e (2012), Faustino (2014), Marconi e Lakatos (2003), Hjarvard (2008), Braga 

(2014), Prata (2008), Tome (2010), Del Bianco (2010), e outros autores. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 Mostrar, por meio de um documentário em vídeo, como ocorre a mediação de 

contatos no Programa Paquera Special Night, ilustrando com exemplos as 

relações afetivas promovidas pelo programa, que é apresentado na 

programação noturna da Rádio TCM de Mossoró-RN. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Mostrar casos de ouvintes que participam do programa a fim de constituírem 

relacionamentos afetivos; 

 Conhecer histórias de ouvintes que iniciaram relacionamentos a partir do 

programa; 

 Revelar as características do programa e o perfil dos ouvintes que utilizam a 

ferramenta rádio para divulgação de contatos pessoais em busca de 

relacionamentos.  

 Entender o papel do rádio como agente da mídia e mediador de afetividades.  
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3 JUSTIFICATIVA 

Durante vários anos atuando como locutor e apresentador de programas 

noturnos em diferentes emissoras de rádio da cidade de Mossoró-RN, sempre me 

deparei com a seguinte indagação procedente de diversas pessoas: "como é que 

uma pessoa liga para uma rádio para deixar o seu telefone de contato em busca de 

fazer amizades? É muita carência, ô desespero!". É o que geralmente diz a grande 

maioria das pessoas. 

 Esse tipo de questionamento é bastante comum, principalmente em razão das 

facilidades da atualidade tecnológica em que vivemos. Mas, o que realmente levam 

esses ouvintes a se utilizarem desse método de se relacionar com o outro, por 

mediação do rádio, que até os dias atuais faz muito sucesso, apesar dos avanços 

cada vez mais rápidos e acessíveis da tecnologia e internet?  

Como explicar a preferência de inúmeros ouvintes em ligar, ou até mesmo 

enviar um bilhete de papel ao estúdio da rádio, ou, ainda, postar uma mensagem de 

texto pela internet, com o intuito de deixar o seu número de telefone para fazer 

contato (amizade) com outras pessoas, em tempos de Smartphone, WhatsApp, 

Tinder, Badoo, Facebook e tantas outras ferramentas que a era digital disponibiliza? 

A consolidação do rádio ao longo do tempo como um veículo de comunicação 

popular pode fornecer pistas a respeito dessa preferência. Entre vários fatores que 

tornaram o rádio um veículo de comunicação de massa de sucesso entre as mais 

diferentes classes sociais, pode-se destacar a linguagem radiofônica como um dos 

elementos que ainda dão ao rádio uma série de vantagens em relação a outras 

ferramentas e meios de comunicação. 

Baseado nesse contexto, Ciro César considera que: 

A linguagem radiofônica possui características que dão ao rádio uma série 
de vantagens em relação a outros meios. [...] O rádio faz uso de uma única 
linguagem, a sonora, daí o fato de trabalhar considerando se um único 
sentido do ouvinte: a audição. A grande vantagem do rádio, decisiva na 
atribuição do seu potencial de meio de comunicação de massa, é ser um 
meio que dispensa a necessidade de o público saber ler para que a 
comunicação com ele realmente se complete. (CÉSAR, 2009, p. 129)   

 

 

A afirmação do autor pode ser facilmente comprovada na rotina da 

programação da rádio 95 FM, no cotidiano do programa Paquera Special Night, 

percebendo, durante o contato com o ouvinte, uma considerável quantidade de 

pessoas que não dominam bem o uso das palavras e da escrita, tendo nessa 
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vantagem encontrada no rádio e citada por César (2009) um fator essencial para 

que a comunicação entre veículo e receptor seja realmente possível e efetiva, 

independentemente do grau de instrução e conhecimento do ouvinte. 

É com o objetivo de expor essa realidade – que acontece diariamente em 

diferentes emissoras de rádio pelo Brasil – que optei por desenvolver um projeto 

experimental como Trabalho de Conclusão de Curso, onde busquei, por meio da 

produção de um documentário audiovisual denominado “Paquera Special Night: 

amor e amizade nas ondas do rádio”, ilustrar por intermédio de uma narrativa e com 

o recurso das imagens, como essa mediação do programa se desenvolve na prática, 

revelando ainda o perfil desses ouvintes, buscando compreender um pouco de seu 

convívio e realidade social. 

Ainda em relação ao documentário, gênero trabalhado neste projeto 

experimental, é essencial enaltecer que é uma excelente forma de demonstrar para 

o público uma representação muito próxima e fiel do que acontece no mundo real.  

Nessa perspectiva, o documentário “Paquera Special Night: amor e amizade 

nas ondas do rádio” se configura como uma análise de representação social e se 

desenvolve como um filme de “não ficção”, tendo em vista que mostra relatos de 

fatos reais que acontecem no dia a dia de uma programação radiofônica. Sobre 

essa modalidade de documentário, Nichols (2005) afirma que: 

Representam de forma tangível aspectos de um mundo que já ocupamos e 
compartilhamos. Torna viável e audível, de maneira distinta, a matéria de 
que é feita a realidade social, de acordo com a seleção e a organização 
realizada pelo cineasta. [...] Os documentários de representação social 
proporcionam novas visões de um mundo comum, para que exploremos e 
compreendamos (NICHOLS, 2005, p. 26) 

 

Dessa forma, utilizando recursos de imagens, edição, áudio, movimento de 

câmera, entre outros elementos que se encontram presentes no documentário,  

tornou-se possível esboçar a versão mais próxima da realidade vivenciada pelos 

ouvintes que buscam no rádio, além da informação e do habitual entretenimento, 

formas de interação e de se relacionar com outras pessoas, revelando assim suas 

histórias de vida e exercitando a capacidade de retratar o real dentro do audiovisual, 

posicionando-se nas histórias de outras pessoas. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 CONTEXTO DA PESQUISA: O RÁDIO NO BRASIL E EM MOSSORÓ 

O rádio desembarcou no Brasil no ano de 1922, em decorrência do processo 

de busca das grandes indústrias americanas por novos mercados consumidores, 

que Karl Marx já havia identificado em 1859, em “Para a crítica da economia 

política”, como característica do sistema capitalista. 

Com o capitalismo em plena efervescência no mundo, os EUA queriam 

estender o seu mercado a outras nações em busca de novos mercados 

consumidores. Nessa lógica, Ferraretto (2001, p. 93) considera que: “o processo de 

implantação do rádio por aqui foi semelhante ao dos serviços telegráficos e 

telefônicos, de início operados predominantemente por empresas estrangeiras”.  

Todo esse processo ocorreu durante a Feira-Exposição Mundial do 

Centenário da Independência, que funcionava, na época, como uma vitrine para 

estimular o comércio do Brasil com outros países.  

É a pedido da Repartição Geral dos Telégrafos que a Westinghouse 
promove a primeira demonstração pública, no Brasil, de radiodifusão 
sonora, no dia 7 de setembro de 1922, durante a Exposição Internacional do 
Rio de Janeiro, que comemorava o centenário da independência 
(FERRARETTO, 2001, p. 94) 

 

As empresas Westinghouse Eletric and Manufacturing Company e a Western 

Electric Company foram as responsáveis por apresentarem ao povo brasileiro o que 

posteriormente viria a ser conhecido como rádio, colocando o país de forma 

definitiva na era das comunicações com o início das operações da Rádio Sociedade 

do Rio de Janeiro. 

Ainda durante a Exposição do Centenário da Independência, foram 

distribuídos 80 (oitenta) receptores às autoridades civis e militares, favorecendo a 

captação daquela transmissão em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro e em 

praças das cidades de Niterói e Petrópolis. As pessoas que estavam presentes nas 

festividades também puderam acompanhar o que estava sendo transmitido através 

de alto-falantes instalados no local. 

Na oportunidade foram transmitidos em tempo real os discursos do presidente 

da República, Epitácio Pessoa, além de trechos de O Guarani, de Carlos Gomes, 

apresentado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 



11 
 

Como é bastante comum no que se refere às novas tecnologias, o rádio 

rapidamente começou a atrair e a ganhar espaço no âmbito da burguesia. Aquelas 

primeiras demonstrações do que viria a ser o rádio logo chamaram a atenção do 

visionário Edgard Roquette-Pinto, um dos percussores do rádio no Brasil.  

De acordo com Ferraretto (2001, p. 96), o interesse de Roquette-Pinto por 

aquele sistema de transmissão foi tão grande que o mesmo “mobilizaria um grupo 

de intelectuais da Academia Brasileira de Ciências em torno do novo meio de 

comunicação”. 

Posteriormente, os intelectuais conseguiram com o governo o empréstimo dos 

transmissores da Estação da Praia Vermelha, o que se tornou fato determinante 

como primeiro passo para a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, primeira 

emissora do país com fundação datada de 20 de abril de 1923. 

No início da década de 1930, o rádio brasileiro passaria por um grande 

processo de estruturação, que foi impulsionado pelo crescimento industrial ocorrido 

durante o governo de Getúlio Vargas. Nesse contexto de transformações o rádio 

passa a emergir como o canal mais abrangente para atingir a classe média em 

ascensão, e depois, de modo geral, o restante da população, seja com interesses 

econômicos ou com finalidade política.  

O autor ressalta que “o rádio começa a se estruturar, não mais como 

novidade, mas se constituindo em um veículo de comunicação que, ao buscar o 

lucro, volta-se para a obtenção constante de anunciantes e de público” 

(FERRARETTO, 2001, p. 102).  

Entre os anos de 1931 e 1932, foi regulamentado pelo Governo Federal o 

Sistema Brasileiro de Radiodifusão. A nova legislação permitiu a entrada de 

recursos financeiros para as emissoras e abriu as portas para o processo de 

estruturação da programação radiofônica. Dessa forma, o rádio começou a se 

constituir como negócio, oferecendo conteúdo financiado pelos reclames, consoante 

CAPARELLI (1980).  

O rádio revelou-se desde logo como um intermediário entre as ideias, 
valores, crenças e interesses dos grupos no poder e a população. Atuou 
igualmente como agente econômico, apesar da implicação política dos 
objetivos econômicos buscados. (CAPPARELLI, 1980, p. 82) 
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E foi nesse contexto de expansão e consolidação do rádio no Brasil que a 

cidade de Mossoró-RN também deu início às suas primeiras transmissões utilizando-

se do novo veículo.  

Na “Terra de Santa Luzia”, de acordo com Faustino (2014), foi o empresário 

Horácio de Azevedo Cunha o primeiro morador da cidade de Mossoró a possuir um 

aparelho de rádio instalado em sua residência.  

Esta notícia da chegada do aparelho se espalhou por todos os lados da 
cidade, fazendo despertar o interesse das pessoas em conhecer essa 
grande descoberta, sendo uma caixa de madeira que apenas passava o 
noticiário do mundo todo. Algumas pessoas pareciam que estavam 
sonhando com um aparelho de rádio em sua frente, mas tiveram outras que 
chegaram a duvidar deste êxito. (FAUSTINO, 2014, p. 21) 

 

O autor revela ainda que “se aglomeravam as pessoas da melhor classe 

social que existia na cidade, pois todas vinham interessadas em ver e ouvir o rádio”. 

Durante os anos 1930 as transmissões ainda aconteciam de forma exclusiva por 

meio de amplitude modulada (AM), e as únicas emissoras que podiam ser 

sintonizadas na cidade de Mossoró eram do eixo Rio de Janeiro – São Paulo. Com a 

chegada e o aumento gradativo de emissoras instaladas em algumas capitais 

nordestinas, começaram a surgir novas opções no dial do mossoroense, como 

atesta Faustino (2014): 

Mais tarde, as transmissões vinham dos estados de Pernambuco e do 
Ceará. Do município de Mossoró era possível sintonizar as transmissões 
vindas da Rádio Clube de Recife, Rádio Jornal do Comércio e da Rádio 
Dragão do Mar, localizada em Fortaleza. (FAUSTINO, 2014, p. 22)   
 

Em meados da década de 1930, Mossoró passaria então a produzir, pela 

primeira vez, conteúdo radiofônico cem por cento local. Foi exatamente em 04 de 

julho de 1938 que começou a funcionar a primeira amplificadora de Mossoró, 

inaugurada pelo padre Luiz Ferreira Cunha da Mota, que na época também ocupava 

o cargo de prefeito da cidade. A emissora foi nomeada de amplificadora “A Voz da 

Cidade” e funcionava basicamente tocando músicas de sucesso, apresentando 

alguns programas de auditório e reproduzindo informações que eram de interesse 

de toda a cidade.  

O modo pelo qual aconteciam essas reproduções era a partir de som aberto, 

por meio de três alto-falantes instalados em pontos distintos da cidade. Faustino 

(2014, p. 26) conta que “nesse tempo, todas as pessoas saíam e sentavam na 

calçada de suas residências para ouvirem o que iria ser transmitido [...]”.  
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Depois desse processo introdutório do rádio em Mossoró, ocorrido nos anos 

1930, surgiu, no início da década de 1950, a Rádio Difusora de Mossoró, que 

chegava ao mercado mossoroense sendo a primeira emissora de rádio profissional 

da cidade. A emissora foi inaugurada no dia 7 de setembro de 1950.  

Cinco anos depois da inauguração da Rádio Difusora, foi a vez da Rádio 

Tapuyo de Mossoró abrir as portas, no dia 1º de maio de 1955. Essa emissora 

atualmente faz parte da Rede Potiguar de Comunicação (RPC).  

Logo depois, no início da década de 1960, foi inaugurada a Rádio Rural de 

Mossoró, que se destacou como a primeira e única emissora de rádio em Mossoró a 

ministrar aulas radiofônicas. A emissora surgiu por iniciativa da Igreja Católica, com 

o objetivo de alfabetizar pessoas que moravam no campo.   

Tudo começou no início da década de 60, a partir de um desejo dos então 
bispos do Nordeste brasileiro que decidiram criar e assumir um Programa 
de Educação de Base para o meio Rural, através do rádio. Seria um 
programa executado pelo Movimento de Educação de Base, através das 
Escolas Radiofônicas. (FAUSTINO, 2014, p. 49) 

 

No dia 30 de setembro de 1983 foi inaugurada a Rádio Libertadora 

Mossoroense, pertencente ao senador José Agripino Maia, que na época era 

governador do Estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente a emissora funcionou 

com seus estúdios na Praça Bento Praxedes (Praça do Codó). Desde primeiro de 

janeiro de 2013 a rádio está arrendada à Igreja Assembleia de Deus, sendo a única 

emissora na cidade de Mossoró com programação totalmente voltada para o 

segmento evangélico.  

No final dos anos 1980 surgiram as primeiras emissoras a operar na faixa do 

FM na cidade de Mossoró, tendo como pioneiras a Rádio Santa Clara FM (105,1 

MHz), inaugurada em dezoito de maio de 1988, e a Rádio Resistência FM, que foi 

inaugurada em treze de junho de 1988 na frequência 94,1MHz. Em setembro de 

2001, por ter adquirido um transmissor de 10 KW, a Rádio Resistência FM seguiu 

orientação da Anatel e alterou sua frequência para 93,7 MHz. 

No final da década de 1990 e início dos anos 2000, ocorreu um boom de 

emissoras operando de forma ilegal na cidade de Mossoró, sendo todas elas 

fechadas por meio de fiscalização da ANATEL, a Agência Nacional de 

Telecomunicações.  

Nessa época, foi registrada uma média de mais de 20 emissoras “piratas” em 

funcionamento na cidade, sendo que, de todas elas, apenas a Rádio Cidadania FM 
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(99,1 MHz) conseguiu, em dezembro de 2007, permissão para operar de forma 

legal, se tornando a primeira emissora a funcionar na cidade em regime de Rádio 

Comunitária. Essa nova fase da rádio foi ao ar em primeiro de janeiro de 2009, com 

um novo prefixo (98,7MHz), por ordem do Ministério das Comunicações.  

Ainda no início dos anos 2000, entrou em operação a Rádio Abolição FM 

(95,7MHz). A rádio tinha como slogan “Mania de Mossoró” e trouxe diversas 

inovações ao rádio local, como, por exemplo, a primeira blitz (evento realizado em 

externa com distribuição de brindes, adesivagem e lavagem de veículos) realizada 

por uma emissora de rádio na cidade.  

Outra novidade que foi implantada pela Abolição FM naquela época, foi a 

circulação de uma unidade móvel (Circulando 95), que trafegava pelas ruas 

interagindo na programação através de flashes ao vivo de diferentes pontos da 

cidade.  

Em 2009, essa emissora foi vendida ao Sistema Oeste de Comunicação 

(pertencente ao empresário Milton Marques de Medeiros) passando a fazer parte do 

agrupamento de mídias da TCM (TV Cabo Mossoró) e vindo a se chamar Rádio 

TCM, operando na mesma frequência de 95,7MHz.  

Atualmente, o rádio na cidade de Mossoró é composto por quatro emissoras 

operando em frequência modulada (FM), quatro emissoras operando em amplitude 

modulada (AM), e pela Rádio Lembrança, que se consolidou como a primeira 

emissora mossoroense a atuar profissionalmente no segmento de rádio web, 

conquistando uma significativa audiência que vai além dos limites impostos pela 

potência dos transmissores.  

 

Tabela 1 – Contexto do rádio AM em Mossoró - Dezembro 2016 

Emissoras AM Regime de concessão Frequência 

Rádio Difusora Emissora comercial 1170 KHz 

Rádio RPC Emissora comercial 1060 KHz 

Rádio Rural Emissora educativa 990 KHz 

Rádio Libertadora Emissora comercial 1430 KHz 

Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 2 – Contexto do rádio FM em Mossoró - Dezembro 2016 

Emissoras FM Regime de concessão Frequência 

Rádio Santa Clara Emissora educativa 105,1 MHZ 

Rádio Resistência Emissora comercial 93,7 MHZ 

Rádio TCM Emissora comercial 95,7 MHZ 

Rádio Cidadania Emissora comunitária 98,7 MHZ 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A Web Rádio Lembrança está hospedada no site: www.lembranca.tv.br 

 

4.2 PRINCIPAIS DISCUSSÕES DO RÁDIO CONTEMPORÂNEO 

Durante os últimos anos os principais temas que dominam as discussões no 

ambiente acadêmico, no que se refere aos estudos do rádio, passam por questões 

que estão diretamente ligadas ao atual momento de transformações vivenciado pelo 

veículo. Entre esses temas, destacam-se três deles como sendo os principais: 

digitalização do rádio, convergência midiática e audiência.   

Na proposta que fez para periodização da história do rádio no Brasil, Luiz 

Artur Ferrareto destaca os anos 1990 como o início do que ele denominou de “fase 

de convergência” do rádio.  

Esse processo de convergência teve início a partir da consolidação da 

telefonia fixa no Brasil, no início dos anos 90, e teve sequência com a liberação do 

uso comercial da internet no país, que ocorreu no ano 1995.  

Esses fatores em conjunto deram início a uma “nova fase histórica em termos 

de rádio” (FERRARETO, 2012, p. 17). A partir daí, as emissoras de rádio passaram 

a ter consciência da necessidade de terem seu sinal disponibilizado para uma nova 

parcela de audiência que estava surgindo. “O meio rádio começa, assim, a 

extrapolar a sua base de transmissão herteziana tradicional” (FERRARETO, 2012, p. 

18).  

O autor destaca que mesmo com a nova fase de convergência vivenciada 

pelo rádio, o veículo manteve duas importantes características: “A possibilidade de 

recepção da informação enquanto o indivíduo realiza outra atividade” e “a 

capacidade do meio atuar como uma espécie de companheiro virtual” 

(FERRARETO, 2012, p.19), como revelam os ouvintes que participam como 

http://www.lembranca.tv.br/
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personagens do documentário “Paquera Special Night: amor e amizade nas ondas 

do rádio”, ao descreverem o rádio como um tipo de “companheiro”.  

Ferrareto (2012) também evidencia o fator portabilidade como outro elemento 

importante decorrente dessa evolução do rádio, e elege o aparelho celular como 

protagonista desse processo, ao declarar que: 

É a portabilidade associada ao celular, que reúne – no relevante para esta 
reflexão – telefonia, internet e rádio, constituindo-se em uma das principais 
responsáveis pela ideia de interatividade presente nas transmissões e 
dominante nesta fase histórica. (FERRARETO, 2012, p.19) 

 

Esse importante papel desempenhado pelo celular se evidencia durante o 

programa “Paquera Special Night”, onde o aparelho é acentuadamente o principal 

meio de interação dos ouvintes com o programa, tanto por meio de ligações 

telefônicas quanto através de mensagem de aplicativos. Ainda há também aqueles 

ouvintes, em quantidade inferior, que se utilizam do SMS.  

Também é através da troca de números, em sua grande maioria de linhas de 

celular, que os ouvintes são intermediados pelo programa a outras pessoas. Sem 

contar aqueles ouvintes que escutam a programação através do próprio celular, seja 

em frequência modulada ou através do aplicativo da emissora para smarthphone. 

O aparelho celular ainda proporciona uma experiência da audiência na 

produção de conteúdo radiofônico, onde conteúdos sonoros, e até textuais, são 

produzidos por amadores e muitas vezes utilizados nos diferentes tipos de 

programação do rádio. Como é o caso do quadro “Secretária WhatsApp”, veiculado 

na 95 FM, onde o ouvinte é colocado no ar em determinado momento da 

programação, a partir de um áudio gerado por ele mesmo no seu aparelho celular. 

Ou, como ocorre no programa Paquera Special Night, onde os ouvintes enviam 

através das redes sociais e dos aplicativos de celular, diversos tipos de mensagens 

de texto, seja um poema, uma frase ou uma declaração de amor, que muitas vezes 

é utilizado na programação, agregando conteúdo ao programa.  

Para Prata (2008), a convergência de mídias “produz fenômenos inusitados, 

como essa união do rádio com a internet”.  

Há alguns anos, soariam como absurdas coisas que para nós hoje são 
corriqueiras, como ouvir rádio sem a necessidade de um aparelho de rádio, 
apenas pelo computador; ouvir músicas de qualquer parte do mundo em 
tempo real com som de primeira ou até mesmo a possibilidade de cada 
interessado criar sua própria emissora, sem concessões do governo e sem 
correr o risco de complicações com a polícia, sob a acusação de pirataria. 
(PRATA, 2008)  
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De forma resumida, pode-se afirmar que a tecnologia tem provocado 

profundas transformações no rádio, gerando até questionamentos sobre o que é e o 

que não é rádio e sobre a própria conceituação do veículo.  

No atual contexto em constante ebulição, é impossível dimensionar até onde 

essa fase da convergência irá interferir nos modos de se fazer rádio e nas formas de 

recepção de conteúdo pelo ouvinte que, no futuro vislumbrado para o rádio, através 

de sua digitalização, não será apenas um simples ouvinte.  

O processo de digitalização do rádio envolve variadas nuances e diversas 

perspectivas, que vão desde a produção de conteúdo, levando em consideração 

esse novo momento tecnológico, até as novas formas de interação da audiência, 

com a possibilidade da multiprogramação ofertada pela tecnologia digital.   

A digitalização traz uma promessa de revolução no rádio. De maneira 

simples, Tome (2010) expõe um conceito direto para definir o que é o rádio digital: 

[...] desde a invenção do rádio, a transmissão dos sons do estúdio até o 
aparelho receptor, via ondas que trafegam no “éter” (ou seja, no ar), é feita 
por meio de sinais analógicos. No rádio digital, essa transmissão passa a 
ser digital, ou seja, por meio de bits – zeros e uns. Com essa mudança 
consegue-se não apenas transmitir um som mais puro mas, além disso, 
como bit é bit, pode-se transmitir qualquer coisa que seja digital – de 
pequenos vídeos a programas de computador. (TOME, 2010,  p.57) 

 

 A principal expectativa, e talvez a mais palpável hoje, em relação ao rádio 

digital, é de que essa nova tecnologia irá melhorar consideravelmente a qualidade 

do áudio ofertado pelas transmissões de rádio. “A rádio AM passará a ter qualidade 

de FM; a rádio FM terá som de CD” (DEL BIANCO, 2010, p.96).  

Mas a verdade é que o rádio digital irá muito além do que simplesmente 

qualidade sonora. Outra possibilidade que se abre com a consolidação desse novo 

sistema é a chamada multiprogramação, que significa a possibilidade de se 

transmitir mais de um conteúdo através do mesmo canal, não apenas por meio de 

áudio, como já tem sido no rádio convencional, mas também através de textos, 

imagens, gráficos, vídeos, links, entre outros elementos, criando dessa forma  

[...] novos horizontes para noticiários, programas musicais (com a 
transmissão de videoclipes), programas de entrevistas (com a transmissão 
da imagem do entrevistado), programas que promovam eventos (com a 
transmissão de mapas) etc. (TOME, 2010, p.83) 
 

Em um ambiente totalmente multimídia, é preciso que se estabeleça uma 

diversidade nas formas de apresentação dos variados tipos de conteúdo que o novo 

rádio passará a oferecer. Para Del Bianco (2010) a grande diferença está  
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[...] na possibilidade de oferecer conteúdo na tela de cristal líquido agregada 
ao aparelho. O rádio deixará de ser exclusivamente sonoro e passará a 
agregar dados à programação ao vivo como nome do artista e título da 
música durante sua execução, assim como notícias, avisos meteorológicos, 
situação do trânsito, indicadores econômicos, entre outras modalidades de 
informação. (DEL BIANCO, 2010, p.100) 

 

Como toda nova tecnologia, o rádio digital traz consigo um turbilhão de 

questionamentos sobre suas vantagens e eventuais desvantagens, que podem ser 

momentâneas e logo superadas pelo maior conhecimento e acesso da população a 

essa tecnologia.  

Uma questão que se torna evidente, do ponto de vista da audiência, será a 

dos “excluídos midiáticos”, que são aquelas pessoas que não terão acesso imediato 

a essa tecnologia, principalmente por razões econômicas, continuando por algum 

período de tempo se conectando ao rádio através do modelo analógico, eliminando 

dessa forma as variadas possibilidades de interação ofertadas pelo rádio digital. 

“Para receber o som digital, os aparelhos receptores terão de ser trocados por 

outros que poderiam ser denominados de inteligentes porque permitem manipular o 

sinal da recepção” (DEL BIANCO, 2010, p.99). 

Por outro lado, do ponto de vista do emissor, a digitalização pode gerar 

dificuldades, principalmente às pequenas emissoras, no sentido da aquisição dos 

equipamentos necessários ao processo de digitalização.  

Uma particular discussão referente à digitalização do rádio diz respeito a 

questões relacionadas à sua audiência, onde o maior desafio enfrentado pelo rádio, 

já nos últimos tempos, vem sendo a consequente perda de espaço para as mídias 

digitais. Del Bianco (2010) considera que 

Essa tendência impulsionada pelos jovens tem levado o rádio a perder o 
lugar de principal difusor massivo de música, porque a tecnologia ampliou 
as possibilidades para a expressão de personalidades, além de evitar o 
afunilamento de gostos musicais pessoais – como ocorria no passado, 
quando havia apenas alguns poucos meios de comunicação de massa. 
Para que faça sentido nesse ambiente, a programação do rádio digital terá 
de agregar valor adicional à música, a fim de garantir a sobrevivência num 
mercado com novas regras. (DEL BIANCO, 2010, p.106) 
 

O grande desafio do rádio digital nesse processo de consolidação da sua 

audiência será, principalmente, a atração do público jovem, que hoje tem se 

distanciado do rádio devido ao extenso leque de mídias digitais à sua disposição 24 

horas por dia. A observação do comportamento de consumo midiático desse público, 
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torna-se relevante para apontar as tendências e estratégias do “novo rádio” na 

captura da audiência.  

Ao disputar a preferência entre jovens, o rádio terá de competir com o 
videogame, o celular e a internet. E somente poderá fazê-lo em condições 
de igualdade se promover alianças e sinergias que resultem em programas 
musicais, por exemplo, que tenham salas de bate-papo pela web ou que 
ofereçam jogos para celulares. (DEL BIANCO, 2010, p.109) 

 

É possível que a partir dessa provocação do público jovem, possa ser iniciado 

um processo de reinvenção do rádio. 

4.3 O RÁDIO COMO AGENTE MEDIADOR DE AFETIVIDADES 

Os Estudos Culturais possibilitaram uma reflexão sobre as particularidades de 

cada região nos processos de constituição da cultura popular de massa. Em 

Mossoró-RN, o programa Paquera Special Night vem se destacando, desde quando 

foi incluído na grade de programação da rádio 95 FM, como um forte agente 

mediador de afetividades entre seus ouvintes.  

Eles entram em contato com o programa, usando as ferramentas de interação 

(telefone, WhatsApp ou Facebook), na intenção de que sejam divulgados os seus 

números de telefone, pelo apresentador Tonny Maciel, que a cada meia hora do 

Paquera Special Night (que vai ao ar das 22 às 00 horas, de segunda à sexta), faz 

uma nova divulgação dos contatos que vão surgindo no decorrer da programação, 

até que todos os números sejam lidos no ar.  

O momento da divulgação desses contatos é apenas parte de um todo que 

envolve complexos processos de mediação e mediatização.  

Alguns autores fazem uso do termo "mediatização" e outros "midiatização". 

Particularmente, optou-se pelo termo mediatização na construção textual deste 

trabalho, por ser considerado um termo mais atual na representação escrita deste 

fenômeno.  

A intensificação estabelecida pela mediatização da sociedade transforma o 
status dos media, retirando-lhes a dimensão central que ocupavam na 
"sociedade dos meios", e enfraquecendo o seu lugar de intermediação. Ao 
afetar a organização social e suas práticas, a mediatização gera novas 
interações – de modo não homogêneo – sendo também por elas afetadas. 
A mediatização, fenômeno em processo, transcende assim o "campo 
mediático" propriamente dito, embora dele retire os elementos que vão 
instituir forma e dinâmica de uma sociedade em transformação. (BRAGA et 
al., 2014, p 326) 
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A produção de produtos simbólicos e sua reprodução pela mídia acarretaram 

mudanças nos fluxos de comunicação da sociedade contemporânea. A evolução 

dos meios de comunicação, como a televisão, o rádio e, principalmente, a revolução 

ocasionada nas últimas décadas pelo avanço da internet, tornaram ainda mais 

expansivo e acelerado esse processo de mediatização.  

O processo comunicativo, que em outro momento da história estava 

associado à presença física dos interlocutores, o chamado “olho no olho”, foi 

naturalmente sucedido pela comunicação mediada, onde as relações entre emissor 

e receptor sofreram mudanças significativas. De acordo com Hjarvard (2008) 

[...] a mídia se integrou às rotinas de outras instituições, como política, 
família, trabalho e religião, já que um número cada vez maior das atividades 
destes domínios institucionais é realizado através tanto dos meios de 
comunicação interativos quanto dos meios de comunicação de massa. 
(HJARVARD, 2008, p.53) 

 

Dentro dessa perspectiva de integração da mídia, o autor revela que a 

mediatização 

 [...] implica uma virtualização da interação social e, observando as 
affordances institucionais, tecnológicas e estéticas de diferentes meios de 
comunicação, talvez possamos entender como a mídia molda novos 
padrões de interação. (HJARVARD, 2008, p.53) 

 

Esses novos padrões de interação social, descrito por Hjarvard (2008), se 

evidenciam a partir do momento em que são divulgados os contatos na 

programação do Paquera Special Night, quando ouvintes em diferentes localizações 

geográficas da cidade de Mossoró-RN, e até mesmo fora dela (a rádio 95 FM 

abrange alguns municípios da região Oeste do estado do Rio Grande do Norte e tem 

seu som expandido mundialmente pela internet), estão atentos ao programa para 

anotarem os telefones divulgados pelo locutor e, a partir daí, começarem a fazer 

verdadeiras conexões virtuais (principalmente via ligação telefônica e através dos 

aplicativos de mensagens disponibilizados em smartphones) com aqueles contatos 

que mais interessarem, de acordo com o perfil do contato, que também é divulgado 

no programa. Como por exemplo: “João, que está na cidade de Mossoró, é solteiro, 

tem 30 anos, é alto, tem 1,80 metros, é moreno e quer conhecer mulheres de 30 a 

40 anos”.  

No “Dicionário da Comunicação”, organizado por Ciro Marcondes Filho (2014) 

e assinado por José Luiz Braga et al (2014), os autores consideram que “a 

mediatização é a principal mediação acionada pela sociedade contemporânea”, não 
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se restringindo somente a ação dos meios de comunicação, mas envolvendo 

também, de forma abrangente, “o ambiente cultural em que o mundo 

contemporâneo se elabora” (BRAGA et al., 2014, p 327). 

As interações realizadas pelos ouvintes do Paquera Special Night, que fazem 

uso de uma plataforma de rádio (enquanto ferramenta midiática de grande 

propagação e alcance), como instrumento mediador de afetividades, tem no próprio 

veículo e na figura do radialista Tonny Maciel os principais agentes responsáveis 

pelas mediações proporcionadas pelo programa, sendo o radialista quem organiza e 

torna possível essa mediação através do veículo, primeiramente anotando os 

contatos dos ouvintes, depois dividindo as divulgações durante os blocos do 

programa e, por fim, realizando a divulgação no ar no momento da locução.  

Esse processo desencadeado através do rádio, que conecta pessoas em 

pontos distintos, pode ter como resultado desde um simples bate papo ao telefone 

entre os mediados ou também se transformar em encontros face a face e, a partir 

daí, gerar diversas novas situações, como relacionamentos amorosos, por exemplo.  

Sobre a mediação, do ponto de vista conceitual, Hjarvard (2008) esclarece 

que “refere-se à comunicação através de um meio do qual a intervenção pode afetar 

tanto a mensagem quanto a relação entre emissor e receptor” (HJARVARD, 2008, 

p.66).  

O autor também ressalta as diferenças entre os processos de mediação e 

midiatização, tidos por muitos como sinônimos que, como já foi explicado no início 

deste tópico, optou-se neste trabalho por utilizar o termo mediatização, ao invés de 

midiatização. 

A mediação descreve o ato concreto da comunicação através de um meio 
em um contexto social específico. Por outro lado, a midiatização se refere a 
um processo mais a longo prazo, segundo o qual as instituições sociais e 
culturais e os modos de interação são alterados como consequência do 
crescimento da influência dos meios de comunicação. (HJARVARD, 2008, 
p.66) 

Os termos recepção e consumo também são utilizados com frequência no 

campo da comunicação para indicar o conjunto dos processos sociais de 

apropriação dos produtos da mídia.  

Jesús Martin-Barbero, um dos mais importantes teóricos da comunicação na 

América Latina, sugeriu, inicialmente, em seu livro “De los médios a las 

mediaciones” (1987), três lugares de mediação que influenciam o modo como os 
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receptores absorvem os conteúdos da mídia: a cotidianidade familiar, a 

temporalidade social e a competência cultural. (MARTÍN-BARBERO apud 

RONSINE, 2011, p.83) 

O autor ainda sugere descentralizar a observação dos meios apenas como 

aparatos técnicos e estender essa observação até a experiência da vida cotidiana.  

Para isso desenvolveu a perspectiva de mediação como uma categoria que 

conecta a comunicação à cultura, entendendo a comunicação como prática social e 

posicionando o processo de mediação entre a produção de conteúdo e a recepção.  

Após essa primeira proposta, Martín-Barbero retomou as noções de mediação 

em vários outros momentos de sua obra. No artigo “De los médios a las practicas“ 

(1990), ele sugere que os três lugares de mediação, inicialmente propostos, sejam 

agora transformados em três dimensões, assim interpretadas por Ronsine (2011): 

sociabilidade, ritualidade e tecnicidade.  

A sociabilidade refere-se à interação social permeada pelas constantes 
negociações do indivíduo com o poder e com as instituições. A ritualidade 
relaciona-se com as rotinas de trabalho na produção convertidas em 
operação cultural, com a ação da repetição baseada nas regras que tornam 
possível a expressão do sentido. Já a tecnicidade refere-se às 
características do próprio meio de comunicação enquanto organizador 
perceptivo. (RONSINE, 2011, p 84) 

 

De acordo com Ronsine (2011), em “Oficio de Cartógrafo” (2002), Martín-

Barbero “passa a falar em mediações comunicativas da cultura: institucionalidade, 

tecnicidade, socialidade e ritualidade” (RONSINE, 2011, p 86).  

A autora revela que essas mediações são articuladas em dois eixos. Um 

diacrônico, que tensiona as Matrizes Culturais e os Formatos Industriais, e um 

sincrônico, que relaciona as Lógicas de Produção com as Competências de 

Recepção e Consumo.  

Dessa forma, a institucionalidade está posicionada entre as Lógicas de 

Produção e as Matrizes Culturais. Ela surge para contemplar a análise dos meios de 

forma mais concreta e pode ser considerada o tipo de mediação que se relaciona de 

forma mais próxima a produção e a recepção. 

Já a tecnicidade, se posiciona entre os Formatos Industriais e as Lógicas de 

Produção. Ela leva em consideração os modos como a tecnologia vai interferir na 

cultura e se remete à construção de novas práticas, através da diversidade de 

linguagem dos meios.  
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A socialidade é o tipo de mediação que faz relação entre as Matrizes Culturais 

e as Competências de Recepção e Consumo. Ela diz respeito às relações do 

cotidiano que se baseiam em diferentes formas de interação dos indivíduos e a 

formação de suas identidades.  

E, por último, a ritualidade, que se encontra posicionada entre as 

Competências de Recepção e Consumo e os Formatos Industriais. Ela se refere à 

forma como o produto midiático é consumido, levando em consideração os 

diferentes usos sociais que os receptores fazem dos meios. 

Figura 1 – Modelo das mediações comunicativas da cultura 

 

Fonte: baseado em Martín-Barbero 

Disponível em: http://www.mapadaprova.com.br/questoes/de/comunicacao/fundamentos-da-

comunicacao/papel-social-da-comunicacao Data de acesso: 24/11/16 

 

4.4 DOCUMENTÁRIO 

Foi feita a escolha de um documentário em vídeo como meio de efetuar o 

registro de algumas das histórias que permeiam o programa Paquera Special Nigth 

da 95 FM, no que se refere às características do programa e, principalmente, a 

participação dos ouvintes que interagem na programação à procura de 

relacionamentos. O gênero documentário teve sua origem em 1895, no mesmo 

período que o cinema, e se difere, entre outras coisas, pelo seu tempo e pela forma 

como é produzido.   

Ramos (2008) conceituou documentário da seguinte forma: 

 

http://www.mapadaprova.com.br/questoes/de/comunicacao/fundamentos-da-comunicacao/papel-social-da-comunicacao
http://www.mapadaprova.com.br/questoes/de/comunicacao/fundamentos-da-comunicacao/papel-social-da-comunicacao
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[...] podemos afirmar que o documentário é uma narrativa basicamente 
composta por imagens-câmera, acompanhadas muitas vezes de imagens 
de animação, carregadas de ruídos, músicas e fala (mas, no início de sua 
história, mudas), para as quais olhamos (nós, espectadores) em busca de 
asserções sobre o mundo que nos é exterior, seja esse mundo coisa ou 
pessoa. (RAMOS, 2008, p. 22)    

 

Já para outros autores, o termo documentário possui um significado muito 

mais complexo, pelo fato de não existir uma definição totalmente absoluta que possa 

conceituá-lo. Tanto que, Eduardo Coutinho, um dos documentaristas brasileiros mais 

experientes e reconhecidos do meio, escreveu que “se eu definisse um 

documentário, não o faria. Por isso não o defino”. (COUTINHO, 2009, p.139).   

Dentro dessa linha de raciocínio, o autor também afirma que: 

Filme, em geral, e documentário, principalmente, são feitos para você ter 
surpresas. É você não ter aquilo que você já sabe. Aquilo que você não 
interessa. Se o filme está na sua cabeça, é melhor não fazê-lo, está pronto. 
O documentário tem que gerar surpresa em você quando você filma, 
quando você monta, para o espectador, que é o elemento essencial, 
quando vê o filme. (COUTINHO, 2009, p. 144)  

 

Um exemplo dessa ideia defendida por Coutinho (2009) ocorreu em uma das 

gravações do documentário “Paquera Special Night: amor e amizade nas ondas do 

rádio”, pois durante as gravações no Memorial da Resistência, o casal entrevistado 

(Luzia e Lindemberg) me convidou, no meio da entrevista, para ser padrinho de 

casamento deles. Isso foi um elemento totalmente inesperado para o documentário, 

que não estava previsto em nenhum roteiro, me gerando grande surpresa, enquanto 

produtor e idealizador do filme.  

Os documentários ainda nos oferecem uma rica oportunidade de conhecer 

questões, muitas vezes despercebidas, que necessitam de atenção e visibilidade. 

Passamos dessa forma a ter uma nova visão dos fatos e do mundo, nos colocando 

diante de situações que podem estar muito próximas ou distantes de nossa 

realidade, como é bem percebido por Nichols (2005): 

Os documentários dão-nos a capacidade de ver questões oportunas que 
necessitam de atenção. Vemos visões (fílmicas) do mundo. Essas visões 
colocam diante de nós questões sociais e atualidades, problemas 
recorrentes e soluções possíveis. O vínculo entre o documentário e o 
mundo histórico é forte e profundo. O documentário acrescenta uma nova 
dimensão à memória popular e à história social. (NICHOLS, 2005, p. 27) 

 

No caso do tema por mim abordado no documentário, é uma realidade bem 

próxima e vivenciada diariamente no programa Paquera Special Night.  
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Em relação às formas de documentário, Nichols (2005) aponta para duas 

categorias principais e distintas. 

Na verdade, poderíamos dizer que existem dois tipos de filme: (1) 
documentário de satisfação de desejos e (2) documentários de 
representação social. Cada tipo conta uma história, mas essas histórias, ou 
narrativas, são de espécies diferentes. (NICHOLS, 2005, p. 26)  

 

Para o autor, os documentários de satisfação de desejos são aqueles a que 

“normalmente chamamos de ficção”. As histórias mostradas nesse tipo de filme 

remetem a um produto totalmente baseado nos desejos do cineasta, 

independentemente que ele seja carregado de verdades ou até mesmo do fruto de 

sua imaginação.  

Por outro lado, os documentários de representação social são tidos pelo autor 

como filmes de não-ficção e sua narrativa é totalmente baseada em aspectos da 

realidade cotidiana do mundo onde vivemos.  

Para ele, os documentários de representação social têm como principal 

objetivo proporcionar “novas visões de um mundo comum, para que exploremos e 

compreendamos” (NICHOLS, 2005, p. 27). Sendo assim, o documentário “Paquera 

Special Night: amor e amizade nas ondas do rádio” se enquadra no modelo de 

representação social, uma vez que apresenta histórias reais de pessoas inseridas na 

sociedade.  

Ainda de acordo com Nichols (2005), existem pelo menos seis modos 

principais de se fazer documentários. São estes: O poético, o expositivo, o 

observativo, o reflexivo, o performático e o participativo. Para o autor, são 

justamente esses modos que “distinguem o documentário de outros tipos de filme” 

(NICHOLS, 2005, p. 62). 

Baseado em tais considerações é possível afirmar que o documentário 

“Paquera Special Night: amor e amizade nas ondas do rádio” se caracteriza como 

expositivo, pelo fato de o próprio discurso dos personagens construir o argumento 

da narrativa. O documentário também pode ser considerado como participativo, pela 

necessidade de minha interferência, enquanto cineasta, provocando os 

entrevistados de acordo com as respostas pretendidas.  

Esses modos determinam uma estrutura de afiliação frouxa, na qual os 
indivíduos trabalham; estabelecem as convenções que um determinado 
filme pode adotar e propiciam expectativas específicas que os espectadores 
esperam ver satisfeitas. Cada modo compreende exemplos que podemos 
identificar como protótipos ou modelos: eles parecem expressar de maneira 
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exemplar as características mais peculiares de cada modo. (NICHOLS 
2005, pag.136)  

 

Os personagens que fazem parte do documentário “Paquera Special Night: 

amor e amizade nas ondas do rádio” foram abordados e provocados a contar suas 

histórias por meio da aplicação de um questionário de entrevistas, com perguntas 

pré-selecionadas e determinadas de acordo com as particularidades observadas em 

cada um deles.  

Nesse aspecto, Puccini (2009) argumenta a importância que tem a entrevista 

para o documentário, ao afirmar que “a entrevista está para o documentário assim 

como a encenação está para o filme de ficção”.  

Marconi e Lakatos (2003) sugerem em sua obra duas técnicas principais de 

se fazer entrevistas, a despadronizada e a estruturada, onde ambas foram utilizadas 

no processo de construção do documentário, de acordo com a necessidade de cada 

momento da produção. 

A narrativa do documentário “Paquera Special Night: amor e amizade nas 

ondas do rádio” é baseada na oralidade e foi construída através dos relatos dos 

próprios personagens. Nesse sentido, Soares (2007) explica que 

Muitos documentários se resolvem apenas pelo arranjo de entrevistas, são 
os chamados talkingheads, modelo bastante combatido pelos manuais de 
produção, mas nem por isso ausente da tradição do documentário. Esse 
momento da entrevista constrói um personagem que se revela na interação 
com o entrevistador (muitas vezes o próprio diretor do filme); não em 
situação de ação, mas através de uma exposição oral que pode descrever 
ações de uma narrativa ou simplesmente exteriorizar comentários. 
(SOARES, 2007, p. 89) 

 

Sendo assim, é plausível concluir que o documentário “Paquera Special Night: 

amor e amizade nas ondas do rádio” alcançou seus objetivos, dentro do 

planejamento que foi concebido desde a concepção da ideia.  
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5 METODOLOGIA 

Quanto à sua abordagem, esse projeto se constitui em uma pesquisa 

qualitativa, pois o mesmo tem por objetivo compreender o papel do rádio como 

mediador a partir do comportamento de um determinado grupo social, o grupo de 

ouvintes do Paquera Special Night que divulgam seus contatos de telefone no 

programa.  

Sobre a pesquisa qualitativa, Silveira e Córdova (2009) afirmam que: 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o 
porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam 
os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois 
os dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se 
valem de diferentes abordagens. Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao 
mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas. (SILVEIRA; 
CÓRDOVA, 2009, p. 32) 

 

 No que se refere aos seus objetivos, ela é determinada como uma pesquisa 

exploratória, tipo de pesquisa que “tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 35).  

Este Trabalho de Conclusão de Curso me possibilitou, enquanto pesquisador, 

uma aproximação e um entendimento, ainda maior, da realidade vivenciada no 

programa Paquera Special Night, que se processa mediante a aproximação com os 

ouvintes/personagens do documentário, fornecendo dessa forma os subsídios 

necessários para realizar uma intervenção na realidade dessas pessoas.  

Por estar envolvido diretamente nesses dois aspectos (como pesquisador e 

como parte integrante do objeto em estudo), esse trabalho também se enquadra, 

quanto aos seus procedimentos, em uma pesquisa do tipo ação, que é conceituada 

por Fonseca (2002) da seguinte forma: 

A pesquisa-ação pressupõe uma participação planejada do pesquisador na 
situação problemática a ser investigada. O processo de pesquisa recorre a 
uma metodologia sistemática, no sentido de transformar as realidades 
observadas, a partir da sua compreensão, conhecimento e compromisso 
para a ação dos elementos envolvidos na pesquisa. (FONSÊCA, 2002, p. 
34) 

 

Nesse tipo de pesquisa os pesquisadores e participantes da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Antes do documentário “Paquera Special Night: amor e amizade nas ondas 

do rádio” ser iniciado, na prática, foi realizada uma busca e análise de quais autores 
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poderiam dar o suporte teórico adequado ao tipo de trabalho que seria produzido, 

um documentário audiovisual, que teve nas interações de ouvintes em um programa 

de rádio o principal ângulo de abordagem.  

Sobre esse levantamento do material teórico, a pesquisa bibliográfica, 

Marconi e Lakatos (2003) evidenciam suas características e importância, quando 

esclarecem que 

A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos 
já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer 
dados atuais e relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura 
pertinente pode ajudar a planificação do trabalho, evitar publicações e 
certos erros, e representa uma fonte indispensável de informações, 

podendo até orientar as indagações. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 158) 

 

Dessa forma, foi possível chegar aos principais autores e suas obras que 

referenciam esse trabalho de conclusão como, por exemplo, Nichols (2005), Ramos 

(2008), Coutinho (2009), Puccini (2009), Cesar (2009), Ferrareto (2001) e (2012), 

Faustino (2014), Marconi e Lakatos (2003), Hjarvard (2008), Braga (2014), Prata 

(2008), Tome (2010), Del Bianco (2010), entre outros autores. 

Aliada à pesquisa bibliográfica, também foi realizada uma coleta de dados 

inicial, que teve por objetivo conhecer e identificar quais os personagens que iriam 

fazer a composição do documentário.  

Para se obter essas informações, foi utilizada a técnica de entrevista 

despadronizada ou não estruturada, onde “o entrevistador tem liberdade para 

desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada” 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 197). Seguindo esse método, as perguntas foram 

realizadas de maneira informal, sem seguir um roteiro prévio, deixando os 

entrevistados à vontade para fazer seus relatos.  

Já durante o processo de gravação do documentário, com os personagens 

definidos, foi utilizada a técnica de entrevista padronizada ou estruturada, onde “o 

entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao 

indivíduo são predeterminadas” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 197). 

Tanto os métodos de pesquisa quanto as técnicas, se adequaram ao tipo de 

problema abordado.  
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6 RELATÓRIO DE PRÁTICAS EM CAMPO 

6.1 PRÉ-PRODUÇÃO 

A escolha pelo tema do TCC só aconteceu no sétimo período. Durante as 

orientações proferidas na disciplina Seminários Avançados consegui ter maior 

clareza nas ideias e chegar à conclusão de que poderia desenvolver a pesquisa 

sobre uma temática que estivesse bem próxima da minha área de atuação no rádio. 

Depois de iniciar o pré-projeto com um primeiro tema, também ligado ao 

rádio, percebi que poderia restringir mais e ficar ainda mais próximo do meu objeto 

de estudo.  

Intuí a percepção de que poderia produzir um documentário audiovisual 

relacionado aos ouvintes que ligam para o programa do apresentador Tonny Maciel, 

na 95 FM, à procura de relacionamentos. Um tema ainda não pesquisado pelos 

alunos do Curso de Comunicação da UERN e um fato extremamente corriqueiro 

para mim, fazendo parte do meu cotidiano no papel de locutor, condutor e 

apresentador do Programa Paquera Special Night.  

Em maio de 2016, ainda durante o sétimo período, iniciei o trabalho de 

identificação, levantamento, pesquisa e contato inicial com os potenciais ouvintes 

que poderiam vir a fazer parte como personagens do documentário.  

Haviam algumas opções, então tive que fazer uma primeira análise, ainda 

superficial, em cada uma das suas histórias de interação com o programa, na 

intenção de identificar quais dessas histórias teriam os elementos mais interessantes 

e importantes do ponto de vista da construção do discurso e andamento do 

documentário. 

Depois de pré-selecionar alguns prováveis personagens, comecei o trabalho 

de visitação em campo para conhecer de perto suas histórias, já que, apesar do 

contato diário nas interações do programa, eu ainda não conhecia pessoalmente 

nenhum dos personagens do documentário.  

Na tarde de terça-feira, 23 de agosto, me desloquei até o bairro Aeroporto 2, 

onde pude conhecer de perto o casal Francisca e Edvaldo (que eu já vinha 

mantendo contato através do Facebook), e após ouvir seus relatos com 

peculiaridades sobre como eles se conheceram através de uma divulgação dele, 

Edvaldo, na rádio, cheguei à conclusão de que aquele casal tinha uma boa história 

para contar e teria assim boas possibilidades de fazer parte do projeto. 
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Na tarde seguinte, 24 de agosto, estive no bairro Belo Horizonte, onde dessa 

vez pude conhecer a história do casal Luzia e Lindemberg que, assim como o 

primeiro casal, estão juntos há dois anos através de uma divulgação dele, 

Lindemberg, no programa.  

Tomei conhecimento, além de outras coisas, que o casal que se conheceu 

através de um programa de rádio, agora também criou um grupo no aplicativo 

WhatsApp, com o objetivo de unir outras pessoas através daquela ferramenta. Saí 

de lá com a sensação de que tinha acabado de encontrar mais dois personagens 

para o documentário.  

Em mais uma tarde do trabalho de visitação em campo aos possíveis 

personagens do documentário, conheci o casal Gracinha e Arimatéia. Eles estão 

juntos há quatro anos e Arimatéia é um ouvinte muito participativo do programa, 

chegando a ligar todos os dias, sempre oferecendo alguma música para sua amada 

Gracinha.  

Nessa visita, feita em 25 de agosto, foi possível perceber o desinteresse do 

casal em vir a participar das gravações do documentário. Não chegaram a recusar, 

mas durante as conversas foi possível perceber que se travava de um 

relacionamento bastante desgastado, já em fase final. Sendo assim, foi tomada a 

decisão de não os inserir como personagens do projeto.  

 Em um sábado, dia 3 de setembro, foi a vez de me deslocar ao bairro 

Promorar, próximo ao Conjunto Santa Delmira, para conhecer uma personagem que 

sempre enxerguei, desde o princípio, como alguém que não poderia faltar no 

documentário. 

 Jussara, que na sua interação com o programa se identifica com o codinome 

de “Morena Misteriosa”, já participa há oito anos consecutivos de programas do 

gênero romântico apresentados por Tonny Maciel em algumas emissoras da cidade 

de Mossoró-RN.  

Durante todo esse tempo, sempre deixou seu telefone para divulgação nos 

programas, na intenção de fazer amigos e encontrar um relacionamento sério.  

De acordo com ela, esse método de divulgação no rádio já lhe proporcionou a 

oportunidade de fazer incontáveis amizades e de se relacionar amorosamente com 

alguns pretendentes. Porém, apesar de todo esse tempo, ela permanece divulgando 

os seus contatos no programa, pois, ainda não conseguiu encontrar a sua tão 

esperada alma gêmea.  
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 A visita foi bastante proveitosa, tendo nessa oportunidade recebido a 

informação de que Jussara, apesar de ainda não ter encontrado a pessoa que ela 

procura, ajudou a unir um outro casal, uma amiga sua chamada Danúbia, que certa 

vez, ao perceber a empolgação de Jussara com os contatos do programa, ficou 

curiosa em saber como seria esse tipo de participação, sendo naquela oportunidade 

incentivada por Jussara a colocar o seu contato no programa. Ela divulgou e deu 

certo. Conheceu o seu atual marido através do programa.  

Dando sequência ao trabalho de visitação em campo, em uma tarde de 

segunda-feira, 12 de setembro, depois de algumas tentativas sem sucesso, fui visitar 

o casal Albaniza e Alexandre, que também se conheceram através de uma 

divulgação no programa. Ele ligou e deixou o contato na rádio e ela fez contato com 

ele sem maiores pretensões. Conversaram e combinaram de se conhecer em uma 

praça localizada próximo à casa dela. A partir de então iniciaram um relacionamento 

e hoje vivem juntos, dividindo o mesmo teto.  

O que mais chamou a atenção nesse casal, além do sentimento de amor que 

nutrem um pelo outro, é o fato de Albaniza ser, aparentemente e de fato, mais velha 

do que Alexandre, gerando muitas vezes, de acordo com relato do próprio casal, 

uma espécie de preconceito por parte das pessoas.  

A visita também foi bastante proveitosa no sentido de proporcionar o 

conhecimento de elementos da história do casal. Infelizmente, durante o processo 

de gravação do documentário, por motivações pessoais, esse casal desistiu de 

participar.  

Na etapa de pré-produção ficou acertado que o documentário teria como título 

a palavra “Sintonia”, fazendo assim uma referência ao ato de sintonizar o rádio 

(prática comum dos ouvintes) em uma determinada frequência, como também à 

sintonia (empatia) dos ouvintes em relação ao programa Paquera Special Night e 

ainda a sintonia (afinidade) dos casais que se conheceram através do rádio.  

Já na etapa de pós-produção, foi feita uma alteração no título do 

documentário, que passou então a se chamar “Paquera Special Night: amor e 

amizade nas ondas do rádio” visando uma melhor ligação do documentário com o 

programa de rádio de mesmo nome, tendo como subtítulo a expressão “amor e 

amizade nas ondas do rádio”. 
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6.2 PRODUÇÃO 

As primeiras gravações para o documentário “Paquera Special Night: amor e 

amizade nas ondas do rádio” foram iniciadas na tarde de 5 de outubro de 2016. 

 Foram realizadas inicialmente com o casal Francisca e Edivaldo, que 

contaram seus depoimentos tendo como cenário o Parque Municipal de Mossoró, 

um local verde e ao ar livre que deu um tom especial a essa gravação. 

Na mesma tarde, logo após a primeira gravação, a equipe se deslocou até o 

bairro Santa Delmira para gravar o depoimento de mais um personagem. Dessa vez 

com Jussara, a “Morena Misteriosa”, que fez o seu relato tendo como cenário uma 

praça do bairro onde ela costuma marcar encontros com os contatos feitos na rádio.  

O ambiente escolhido deixou a entrevistada à vontade, por se tratar de um 

local próximo à sua residência e que ela conhecia e costumava frequentar. 

Na manhã do dia 10 de outubro, foi realizada a gravação do depoimento de 

mais dois personagens, o casal Luzia e Lindemberg, que relataram sua história de 

amor tendo como cenário o Memorial da Resistência de Mossoró, local que, apesar 

de não ter sido o que proporcionou o primeiro encontro do casal, era frequentado por 

ambos em encontros anteriores com outros contatos feitos pela rádio. Portanto, um 

ambiente familiar aos dois. 

Em 14 de outubro foram realizadas as primeiras imagens no estúdio da 95 

FM, onde, nessa oportunidade, foi possível colher apenas as imagens de apoio para 

a edição final do documentário.  

Por um problema técnico no áudio do microfone lapela, não foi possível 

gravar o meu depoimento para o documentário, como havia sido previsto 

inicialmente.  

A gravação do meu depoimento, enquanto locutor do programa Paquera 

Special Night, só foi possível ser realizada na tarde de sábado, 05 de novembro, e 

teve como cenário ao fundo o estúdio master da TCM – TV Cabo Mossoró, com o 

objetivo de ilustrar um ambiente que fizesse uma ligação do personagem com a área 

da comunicação, já que naquela ocasião não foi possível fazer a gravação no 

estúdio da 95 FM (que seria o plano inicial) pelo fato do mesmo se encontrar em uso 

profissional. 

Nesta etapa final de produção, ainda foram agilizados e adiantados todos os 

procedimentos e materiais necessários para o processo de edição como, por 

exemplo: a escolha e organização das trilhas e músicas que poderiam vir a ser 
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utilizadas pela edição e também a elaboração e finalização do roteiro de edição do 

documentário.  

6.3 PÓS-PRODUÇÃO 

Após serem realizadas todas as gravações necessárias para construção e 

montagem do documentário, todo o material bruto foi nomeado, organizado e 

separado em pastas de um HD externo, de forma a facilitar o processo final de 

edição. 

 Foi realizada também a minutagem das imagens, com o objetivo de facilitar os 

cortes a serem realizados no material.  

Haviam planos, desde o início do projeto, de que a edição do documentário 

fosse feita no laboratório audiovisual do Decom, mas por uma questão de tempo e 

de logística, foi mais viável para aquele momento contratar um serviço de edição.  

Para essa finalidade foi escolhida a editora Kena Adna, profissional formada 

pela própria UERN e com ótima experiência no mercado de edição audiovisual.  

O trabalho realizado pela edição foi de grande valor, pois contribuiu, através 

de ideias, técnicas e recursos de edição, para que o documentário “Paquera Special 

Night: amor e amizade nas ondas do rádio” se tornasse um produto mais enxuto e 

dinâmico, pois inicialmente foi feito um planejamento de edição que estava levando 

o filme para um formato mais longo e disperso do seu objetivo principal, que é 

mostrar o rádio enquanto mediador de afetividades.  

Foi através das orientações da professora Ana Lúcia, em conjunto com o 

trabalho da edição, que foi possível fazer uma seletividade do material e torná-lo 

mais compacto e com caráter de documentário.  

Também durante esta etapa, foi feita uma alteração na nomenclatura do 

documentário, que até então iria se chamar “Sintonia”.  

Surgiu a necessidade de um subtítulo e também de se fazer uma melhor 

ligação do título do documentário com o programa. Foi aí que se chegou ao título 

final: Paquera Special Night, tendo como subtítulo: amor e amizade nas ondas do 

rádio. 

Durante a etapa de pós-produção, também foi percebida a necessidade de se 

realizar mais algumas gravações de imagens, na intenção de se fazer uma 

complementação do que já havia sido gravado.  
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Para isso, foi realizada mais uma gravação, em 25 de novembro, no estúdio 

da rádio 95 FM, onde foram gravados trechos considerados importantes no 

programa, como o momento da leitura dos contatos de amizades e também a leitura 

de poemas. Essa ação teve por objetivo ambientar melhor o programa dentro do 

documentário.  

Nesta etapa também foi concebida a identidade visual do documentário, por 

meio da criação da arte com a logomarca, que se encontra presente em todo o 

material relacionado ao produto. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chego ao momento final deste relatório com a sensação do dever cumprido, 

apesar de todas as dificuldades e obstáculos que tive que enfrentar e, graças a 

Deus, superar, durante todo o percurso de produção do documentário.  

Fazer o audiovisual acontecer demanda uma dedicação muito grande por 

parte dos envolvidos em todo o processo de criação, produção, execução e 

finalização do produto. É algo muito cansativo, principalmente para quem se 

encontra na linha de frente. Muitas vezes chega a ser estressante, por que nem tudo 

sai como foi previamente planejado, mas que, com certeza, vale a pena cada 

esforço, em todas as etapas de produção, para se chegar a um produto final enxuto 

e com uma boa qualidade técnica e de conteúdo. 

O filme “Paquera Special Night: amor e amizade nas ondas do rádio” foi 

finalizado com sucesso e cumpre bem o seu objetivo de exibir ao grande público as 

mediações realizadas durante vários anos no programa de rádio Paquera Special 

Night, exatamente da forma como elas acontecem na rotina do programa que, por 

meio de suas mediações, tem mudado a vida de muitas pessoas, enaltecendo, 

assim, o papel do rádio como importante mediador de afetividades.  

Este trabalho pode ser apenas o ponto de partida para que outras linhas de 

pesquisa relacionadas ao rádio venham a se concretizar no Curso de Comunicação 

Social da UERN, como, por exemplo: estudos de recepção, cultura, convergência 

midiática, práticas interacionais, identidade, elementos da linguagem radiofônica, 

digitalização, rádio na internet, entre vários outros temas inerentes ao meio, que, do 

meu ponto de vista, ainda são pouco explorados pelos alunos em suas pesquisas. 
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Não restam dúvidas de que o rádio fornece subsídios de sobra para que excelentes 

trabalhos venham a ser produzidos futuramente.  

Esta pesquisa deixou como resultado, além da reflexão sobre o papel do rádio 

na mediação de afetividades, conhecer e se colocar do ponto de vista do meu 

ouvinte, possibilitando assim uma maior compreensão sobre suas expectativas e 

impressões em relação ao programa e ao meu trabalho. Como importante legado 

deste projeto, também posso destacar a vivência de todos os processos de 

produção audiovisual, possibilitando a mais completa e significativa experiência que 

já tive nesse tipo de produção.   
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APÊNDICE A – Questionários Aplicados aos Depoentes 

DEPOENTES: 

 Ouvintes:   Francisca Ferreira e Edivaldo Carvalho 

                   Luzia Moura e José Lindemberg 

                   Jussara Rodrigues 

  Locutor:    Tonny Maciel 

 

QUESTIONÁRIOS: 

 1 - Francisca e Edivaldo: 

 Quem é Francisca/Edivaldo? (Identificação pessoal) 

 Por que você escolheu um programa de rádio como meio de divulgação do 

seu telefone em busca de relacionamentos? – Obs.: pergunta só para ele. 

 Qual a sua relação com o rádio no decorrer do dia?  

 Há quanto tempo você ouve o Programa Paquera? 

 Qual foi sua expectativa após divulgar o seu telefone no programa pela 

primeira vez? Obs.: pergunta só para ele. 

 Como você se identificava no programa? Obs.: pergunta só para ele. 

 Que tipo de homem/mulher você idealizava como um parceiro Ideal? 

 Como e onde aconteceu o primeiro encontro do casal? 

 Houve algum fato curioso ou engraçado que aconteceu em algum desses 

encontros? 

 Como foi a reação por parte dos amigos e familiares de vocês? Eles apoiaram 

a união? 

 Pretende oficializar a união entre vocês?  

 Você acredita que ele/ela é o amor da sua vida? 
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2 - Luzia e Lindemberg: 

 Quem é Luzia/Lindemberg? (Identificação pessoal) 

 Por que você escolheu um programa de rádio como meio de divulgação do 

seu telefone em busca de relacionamentos? – Obs.: pergunta só para ele. 

 Qual a sua relação com o rádio no decorrer do dia?  

 Há quanto tempo você ouve o Programa Paquera? 

 Qual foi sua expectativa após divulgar o seu telefone no programa pela 

primeira vez? Obs.: pergunta só para ele. 

 Como você se identificava no programa? Obs.: pergunta só para ele. 

 Que tipo de homem/mulher você idealizava como um parceiro Ideal? 

 Como e onde aconteceu o primeiro encontro do casal? 

 Vocês criaram um grupo no WhatsApp com a intenção de promover novos 

casais. Como surgiu a ideia do grupo? Como funciona? Quantas pessoas 

participam? Já foi formado algum casal? 

 Pretende oficializar a união entre vocês?  

 Você acredita que ele/ela é o amor da sua vida? 

 

3 – Jussara Rodrigues: 

 Quem é Jussara Rodrigues? (Identificação pessoal) 

 Por que você escolheu um programa de rádio como meio de divulgação do 

seu telefone em busca de relacionamentos? 

 Qual a sua relação com o rádio no decorrer do dia?  

 Há quanto tempo você ouve o Programa Paquera? 

 Qual foi sua expectativa após divulgar o seu telefone no programa pela 

primeira vez?  

 Como você se identifica no programa?  

 Durante esse tempo em que você participa, já conheceu muitas pessoas?  

 Em que locais você costuma encontrar com os contatos? 

 Já conheceu alguém fora de Mossoró? 

 Houve algum fato curioso ou engraçado que aconteceu em algum desses 

encontros? 
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 Que tipo de homem você idealiza como um parceiro ideal? Como ele deve 

ser? 

 Na sua opinião, o que falta para encontrar a pessoa que você procura? 

Nenhum dos pretendentes lhe agradou?  

 Você acredita que vai encontrar alguém através do programa? 

 

4 – Tonny Maciel: 

 Quem é Tonny Maciel? (Identificação pessoal) 

 Há quanto tempo você trabalha no rádio e desde quando apresenta 

programas noturnos? 

 Como surgiu sua identidade com os programas românticos?  

 Como é composto o Programa Paquera? Explique quais características do 

programa. 

 Como acontece essa participação em que os ouvintes entram em contato 

com a rádio para divulgarem seus contatos? 

 Por quais motivos você considera que os ouvintes ainda permanecem 

divulgando seus contatos no programa? Quais as vantagens do rádio? 

 Muitas pessoas constituíram relacionamentos fixos?  

 Qual a sensação de unir pessoas através do seu programa? 
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APÊNDICE B - Roteiro de Edição do Documentário 

 

Título: Paquera Special Night: amor e amizade nas ondas do rádio. 

Duração: 12 minutos. 

IMAGEM ÁUDIO 

ABERTURA: CARTELA INDICANDO 
MÊS E ANO. 
 
SEQUÊNCIA DE IMAGENS 
CARACTERIZANDO O PROGRAMA. 

LEITURA DE UM POEMA 
ROMÂNTICO. 
 
DEIXA INICIAL: O AMOR É 
PACIENTE... 
DEIXA FINAL: E TUDO SUPORTA. 

CARTELA DE IDENTIFICAÇÃO DO 
DOCUMENTÁRIO. 

VINHETA DO PROGRAMA. 

ENTRA PLACA DE “NO AR”  

 
ENTRA TONNY MACIEL FAZENDO 
LOCUÇÃO DE ABERTURA DO 
PAQUERA SPECIAL NIGHT. 

DEIXA INICIAL: BOM, E A PARTIR 
DE AGORA... 
DEIXA FINAL: ATRAVÉS DA NOSSA 
PROGRAMAÇÃO, TÁ BOM? 

SONORA: TONNY MACIEL 
 
CARACTERES: LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO. 

DEIXA INICIAL: SOU RADIALISTA 
AQUI NA CIDADE DE MOSSORÓ... 
DEIXA FINAL: NA RÁDIO 95 FM. 
 

SONORA: JUSSARA RODRIGUES 
 
CARACTERES: LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO. 

DEIXA INICIAL: MORO AQUI EM 
MOSSORÓ... 
DEIXA FINAL: NUNCA FICO EM 
CASA PARADA. 

SONORA: TONNY MACIEL 
 
 

DEIXA INICIAL: COMECEI EM 
2008... 
DEIXA FINAL: SE CHAMAVA 
ENCONTRO MARCADO. 

SONORA: JUSSARA RODRIGUES 
 
 

DEIXA INICIAL: EU PARTICIPO JÁ 
FAZ 8 ANOS... 
DEIXA FINAL: QUE AGORA É O 
PAQUERA. 

SONORA: TONNY MACIEL DEIXA INICIAL: TUDO FOI 
ACONTECENDO... 
DEIXA FINAL: GRAÇAS À DEUS A 
GENTE ESTÁ AÍ.  

SONORA: JUSSARA RODRIGUES 
 

DEIXA INICIAL: É DIFÍCIL 
ENCONTRAR UM HOMEM 
SINCERO... 
DEIXA FINAL: QUE AINDA LIGA 
PARA MIM. 
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SONORA: TONNY MACIEL DEIXA INICIAL: O PROGRAMA CRIA 
TODO ESSE CLIMA... 
DEIXA FINAL: E UM RETORNO  
MUITO GRANDE. 

SONORA: JUSSARA RODRIGUES 
 

DEIXA INICIAL: O CELULAR NÃO 
PARAVA NÃO... 
DEIXA FINAL: EU AINDA ESTOU 
NESSA. 

SONORA: TONNY MACIEL DEIXA INICIAL: AS PESSOAS 
REALMENTE... 
DEIXA FINAL: ELAS 
SIMPLESMENTE SE ENCANTAM. 

SONORA: JUSSARA RODRIGUES 
 
CARACTERES: LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO. 

DEIXA INICIAL: E EU QUERO 
ARRUMAR UM NAMORADO PELO 
PROGRAMA... 
DEIXA FINAL: QUERO QUE SEJA 
ATRAVÉS DA RÁDIO. 

ENTRA TONNY MACIEL LENDO 
CONTATOS NO PROGRAMA 

DEIXA INICIAL: A PARTICIPAÇÃO 
DO VINÍCIUS... 
DEIXA FINAL: OITENTA E NOVE, 
SETENTA E DOIS. 

SONORA: TONNY MACIEL DEIXA INICIAL: E DURANTE TODO 
ESSE TEMPO... 
DEIXA FINAL: GRAÇAS AO NOSSO 
TRABALHO. 

SONORA: EDIVALDO CARVALHO 
 
CARACTERES: LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO. 

DEIXA INICIAL: MINHA PROFISSÃO 
É PEDREIRO... 
DEIXA FINAL: ESSA MINHA 
NAMORADA. 

SONORA: FRANCISCA FERREIRA 
 
CARACTERES: LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO. 

DEIXA INICIAL: MORO NO BAIRRO 
BARROCAS EM MOSSORÓ... 
DEIXA FINAL: TRABALHO COMO 
OPERADORA DE CAIXA DE 
SUPERMERCADO. 

SONORA: TONNY MACIEL DEIXA INICIAL: O PROGRAMA 
PAQUERA SPECIAL NIGHT... 
DEIXA FINAL: À PROCURA DE 
RELACIONAMENTOS. 

SONORA: EDIVALDO CARVALHO DEIXA INICIAL: EU OUVIA MUITO O 
PESSOAL COMENTANDO... 
DEIXA FINAL: EU ACHO QUE VAI 
DAR CERTO. 

SONORA: FRANCISCA FERREIRA DEIXA INICIAL: SEMPRE QUANDO 
EU CHEGAVA À NOITE... 
DEIXA FINAL: ME DEU VONTADE 
DE LIGAR. 

SONORA: TONNY MACIEL DEIXA INICIAL: A GRANDE 
MAIORIA DOS OUVINTES... 
DEIXA FINAL: SE UTILIZANDO DE 
PSEUDÔNIMOS. 



44 
 

SONORA: EDIVALDO CARVALHO DEIXA INICIAL: EU SEMPRE 
DEIXAVA OUTRO NOME... 
DEIXA FINAL: FICAVA MUDANDO 
SEMPRE DE NOME, 

SONORA: FRANCISCA FERREIRA DEIXA INICIAL: AÍ EU FUI DISSE: 
ALÔ! 
DEIXA FINAL: COMEÇOU A PUXAR 
ASSUNTO. 

SONORA: EDIVALDO CARVALHO DEIXA INICIAL: EU GOSTAVA 
TANTO DE OUVIR A VOZ DELA... 
DEIXA FINAL: PARA PODER 
CONHECER ELA. 

SONORA: FRANCISCA FERREIRA DEIXA INICIAL: AÍ, DURANTE 
ESSES QUINZE DIAS... 
DEIXA FINAL: NUNCA DAVA 
CERTO, ERA INCRÍVEL. 

SONORA: EDIVALDO CARVALHO 
 
CARACTERES: LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO. 

DEIXA INICIAL: A GENTE 
MARCAVA, ELA SE ARRUMAVA... 
DEIXA FINAL: GRAÇAS À DEUS 
DEU CERTO. 

SONORA: FRANCISCA FERREIRA 
 
CARACTERES: LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO. 

DEIXA INICIAL: A GENTE FOI SE 
CONHECENDO... 
DEIXA FINAL: PARECIA QUE HÁ 
ANOS QUE A GENTE SE 
CONHECIA. 

ENTRA TONNY MACIEL LENDO 
CONTATOS NO PROGRAMA. 

DEIXA INICIAL: BOM, AGORA A 
PARTICIPAÇÃO DA BIANCA... 
DEIXA FINAL: EM BUSCA DE 
RELACIONAMENTO SÉRIO. 

SONORA: TONNY MACIEL DEIXA INICIAL: AS VEZES AS 
PESSOAS ELAS LIGAM PARA A 
RÁDIO...  
DEIXA FINAL: É SÓ DEIXAR O 
TELEFONE PARA FAZER AMIZADE. 

SONORA: JOSÉ LINDEMBERG 
 
CARACTERES: LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO. 

DEIXA INICIAL: TENHO TRINTA E 
TRÊS ANOS... 
DEIXA FINAL: AQUI DE MOSSORÓ. 

SONORA: LUZIA DE MOURA 
 
CARACTERES: LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO. 

DEIXA INICIAL: EU MORO NO 
B.H.... 
DEIXA FINAL: TENHO QUARENTA 
E TRÊS ANOS. 

SONORA: JOSÉ LINDEMBERG DEIXA INICIAL: HÁ MAIS DE SEIS 
ANOS... 
DEIXA FINAL: GRAÇAS À DEUS 
ESTÁ DANDO CERTO. 

SONORA: LUZIA DE MOURA DEIXA INICIAL: SEMPRE QUE EU 
TENHO TEMPO... 
DEIXA FINAL: PRINCIPALMENTE 
ESSE PROGRAMA. 
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SONORA: JOSÉ LINDEMBERG DEIXA INICIAL: COM CONTATO DE 
APODI... 
DEIXA FINAL: AQUI EM MOSSORÓ. 

SONORA: LUZIA DE MOURA DEIXA INICIAL: EU ESTAVA SÓ... 
DEIXA FINAL: SEMPRE GOSTEI DE 
FAZER AMIZADES. 

SONORA: JOSÉ LINDEMBERG DEIXA INICIAL: MINHA 
EXPECTATIVA É QUE... 
DEIXA FINAL: CONHECI MUITAS 
PESSOAS BOAS. 

SONORA: LUZIA DE MOURA DEIXA INICIAL: FOI ATRAVÉS DO 
RÁDIO... 
DEIXA FINAL: FOI MUITO BOM 
CONHECER ELA. 

SONORA: JOSÉ LINDEMBERG DEIXA INICIAL: MEU CONTATO FOI 
NUMA QUINTA-FEIRA... 
DEIXA FINAL: COM QUEM EU 
FALO? ELA DISSE: MARIA. 

SONORA: LUZIA DE MOURA DEIXA INICIAL: EU ACHO QUE O 
QUE EU ESTAVA BUSCANDO... 
DEIXA FINAL: EU REALMENTE 
AMASSE. 

SONORA: JOSÉ LINDEMBERG 
 
CARACTERES: LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO. 

DEIXA INICIAL: FOI EM 
DEZEMBRO, ELA ME CHAMOU... 
DEIXA FINAL: OFICIALIZAR NOSSO 
NAMORO MESMO. 

SONORA: LUZIA DE MOURA 
 
CARACTERES: LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO. 

DEIXA INICIAL: ERA ALGO QUE EU 
BUSCAVA... 
DEIXA FINAL: HOJE EU TENHO 
ESSA PESSOA DO MEU LADO. 

SONORA: TONNY MACIEL DEIXA INICIAL: E EU FICO FELIZ... 
DEIXA FINAL: COM CONVITES 
PARA SER PADRINHO DE 
CASAMENTO. 

SONORA: LUZIA DE MOURA DEIXA INICIAL: É SIM, NÃO PODIA 
SER OUTRA PESSOA NÃO... 
DEIXA FINAL: FOI ATRAVÉS DO 
PROGRAMA DELE QUE TUDO 
COMEÇOU. 

SONORA: TONNY MACIEL DEIXA INICIAL: O MELHOR DE 
TUDO...  
DEIXA FINAL: PELO FATO DE TER 
APROXIMADO ELAS. 

EFEITO DE TRANSIÇÃO COM 
CORAÇÕES ENTRANDO E 
SAINDO. 
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ENTRA CENAS ALTERNADAS DOS 
CASAIS E DE TONNY MACIEL. 

TONNY MACIEL LENDO UM POEMA 
NO PROGRAMA. 
 
DEIXA INICIAL: O AMOR TEM 
SEGREDOS QUE DEVEM SER... 
DEIXA FINAL: E SEMPRE 
INFLAMAR O CORAÇÃO. 

ENTRA CENA DE CASAL 
CAMINHANDO. 
 
CARACTERES: CRÉDITOS FINAIS 
DO DOCUMENTÁRIO.  

 
 
MÚSICA INSTRUMENTAL 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO – Registro Fotográfico das Etapas de Produção. 

Figura 1: Gravação do depoimento de Francisca Ferreira no Parque Municipal. 

 

Foto: Zeza Fernandes 

 

Figura 2: Gravação do depoimento de Edivaldo Carvalho no Parque Municipal. 

 

Foto: Zeza Fernandes 
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Figura 3: Gravação com José Lindemberg no Memorial da Resistência. 

 

Foto: Oziel Peixoto 

 

Figura 4: Gravação do depoimento de Luzia Moura no Memorial da Resistência. 

 

Foto: Oziel Peixoto 
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Figura 5: Gravação de imagens com Tonny Maciel no Estúdio da 95 FM. 

 

Foto: Zeza Fernandes 

 

Figura 6: Gravação com Tonny Maciel no estúdio da Tv Cabo Mossoró. 

 

Foto: Zeza Fernandes 
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Figura 7: Gravação com Jussara Rodrigues em praça do bairro Santa Delmira. 

 

Foto: Oziel Peixoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


