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“Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena 
Acreditar no sonho que se tem 

Ou que seus planos nunca vão dar certo 
Ou que você nunca vai ser alguém 
Tem gente que machuca os outros 

Tem gente que não sabe amar 
Mas eu sei que um dia a gente aprende 

Se você quiser alguém em quem confiar 
Confie em si mesmo 

Quem acredita sempre alcança... 
Quem acredita sempre alcança... 
Quem acredita sempre alcança... 

Quem acredita sempre alcança...” 

 
(Mais uma vez - Renato Russo) 



 

 

RESUMO  

 

O trabalho apresentado a seguir, objetiva além de aprofundar os 
conhecimentos acerca do tema radiodifusão comunitária, relatar como esse serviço, 
que necessita de concessão pública para funcionar, é desenvolvido em algumas 
cidades da região oeste do estado do Rio Grande do Norte. Para esse relato 
escolhemos três emissoras comunitárias legalizadas, com o objetivo de mostrar o 
papel relevante nas comunidades em que estas estão inseridas, em diversos aspectos 
entre os quais destacamos: o social, o cultural, o artístico e o informativo. O formato 
optado para apresentar esse relato foi o radiofônico, através do gênero de programa 
jornalístico “Radiodocumentário”, no qual a história de cada emissora é contada a 
partir dos depoimentos de quem compõe as rádios, seus diretores, locutores e 
ouvintes. 

 

Palavras-chave: Radiodifusão comunitária; radiodocumentário; emissoras 
comunitárias. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em toda a sua história, a comunicação comunitária tem resistido a diversos 

obstáculos. Dar vozes às classes marginalizadas ou mesmo excluídas da 

sociedade sempre foi, e continua sendo, um desafio feroz. No Brasil, a época da 

ditadura militar representa um dos momentos mais sombrios para o povo que sentia 

a necessidade de se expressar fosse através de jornais, rádios e televisão. 

Dentre outros meios, as rádios comunitárias, como conta Bahia (2006, p.2) 

surgiram através de movimentos sociais que reivindicavam a comunicação livre e 

lutavam para conquistar um espaço que seria usado para mostrar a realidade vivida 

na sociedade brasileira, uma ferramenta de representação sem censura, na qual 

fosse feita para o povo, tornando essa a própria voz dos menos favorecidos em um 

país controlado por militares e seus subordinados. 

Com o passar dos anos e a consolidação do rádio como um meio de 

comunicação popular e grande formador de opinião pública, as barreiras 

continuaram. Tornou-se objeto de desejo e poder nas mãos de muitos políticos. 

Com isso as concessões de rádio transformaram-se numa espécie de troca 

de favores entre políticos com a intenção de propagar seus próprios interesses. 

Mas isto não é de hoje. Ortriwano (1985) comenta que Hitler seria inconcebível sem 

o rádio e, de modo semelhante, Getúlio Vargas usou-o para disseminar sua política. 

Em uma avaliação feita pela Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária 

(ABRACO), entre os anos de 1996 e 2006, havia 30 mil rádios de baixa potência 

no Brasil, a maioria funcionando de forma ilegal. Tudo isso deve-se à lentidão dos 

processos de concessão das emissoras de rádio comunitária. 

Sob a linha de pensamento social, as rádios comunitárias tem o papel 

fundamental de ser uma ferramenta facilitadora da expressão e informação no qual 

principalmente os membros de comunidades mais carentes possam participar e, 

dessa forma contribuam para o desenvolvimento social na solução dos problemas 

cotidianos das localidades em que vivem. Este meio, portanto, torna-se um 

instrumento de socialização da informação. 

Seguindo esta sistemática, este estudo desenvolve um documentário 

radiofônico, através do qual se pretende mostrar a força e o papel que as rádios 

comunitárias exercem em suas comunidades. Para isso, fomos aos municípios de 
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Umarizal, Caraúbas e Mossoró – todos no Rio Grande do Norte – conhecer 

algumas das experiências de rádio comunitária que funcionam atualmente. 

O projeto tem como uma das principais questões, mostrar o compromisso 

das comunitárias no seu papel de representar grupos populares excluídos da mídia 

convencional e a importância desse meio alternativo em servir como uma “janela” 

usada intencionalmente para a disseminação da cidadania, cultura, educação e 

principalmente como a voz de um povo que vive à margem da sociedade. A 

participação nos programas e projetos desenvolvidos a partir das FMs é relatada 

através de depoimentos de ouvintes, radialistas e voluntários das rádios 

alternativas. 

Buscou-se com este documentário radiofônico, apresentar a relevância das 

Rádios Comunitárias como ferramenta fundamental para o desenvolvimento social, 

além de resgatar a historicidade e a saga das comunitárias, desde o nascimento 

como rádio “pirata” à conquista da concessão, baseando-se em autores como 

Mclaish (2001), mostrando somente fatos fundamentados em evidência, fontes que 

podem ser citadas e entrevistas atuais. 

O formato no qual será apresentado este trabalho foi escolhido pelo rádio 

ser um meio em que a linguagem oral tem grande importância. As sonoras usadas 

no mesmo são evidências orais, uma espécie de testemunho sobre o tema 

estudado. Um assunto que é contado por um narrador apenas utilizando a voz 

como principal instrumento, tem grande força, pois aguça os sentidos e a 

imaginação de quem ouve o documentário, (Mclaish, 2001). Ele é destinado a 

mostrar variados pontos de vista de um tema, como será mostrado no trabalho 

gravado. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DAS RÁDIOS  

 

1.1.1 FM Cidadania de Mossoró 

 

O diretor de programação da emissora comunitária 98,7 FM Cidadania, 

Francisco Ugmar Nogueira, relata a história dessa rádio. A primeira e única rádio 

comunitária legalizada da cidade de Mossoró – RN. Segundo seu relato, essa 

emissora foi pensada e construída por um grupo de amigos, jovens adolescentes, 

católicos, moradores do conjunto Nova Vida no bairro Dom Jaime Câmara, que se 

reunia frequentemente na igreja de São José Operário. A partir daí surgiu a ideia 

de se colocar um veículo de comunicação, no qual eles pudessem divulgar as 

ações de grupos de jovens de sua e de outras igrejas e das associações 

comunitária que existiam no bairro. 

Muitas foram as ideias iniciais, emissora de televisão, jornal comunitário, 

entre outros meios de comunicação, até que se chegou ao rádio, considerado como 

o melhor meio para que o bairro pudesse difundir seus valores, ideias, 

manifestações culturais, esportes, educação e lazer, para outras localidades e para 

o restante da cidade. Foi a partir desse movimento articulado que surgiu a rádio 

comunitária Cidadania, que no seu início foi FM 99 Rádio Cidadão, onde 

permaneceram 8 anos atuando nessa frequência, na qual existe uma “grande saga 

a ser contada”, conforme introduziu seu diretor, Ugmar Nogueira. 

Saga essa, que passa por momentos de felicidade, como também de 

tristeza, cujo início se deu em 1999, e fecha-se um ciclo em 2007, ano em que a 

outorga da FM Cidadania foi entregue pelo Ministério das Comunicações aos seus 

gestores. Sua história pode ser dividida em duas fases, sendo a primeira delas a 

fase da clandestinidade, que perdurou por oito anos. Já no seu primeiro ano de 

implementação, a rádio começou a sofrer perseguições e fiscalizações da ANATEL, 

chegando a haver apreensões de seus equipamentos por parte da Polícia Federal. 

Em sua fase de implantação, mesmo a estrutura precária apenas foi 

possível por meio de doações da comunidade, CDs de músicas, CDs Players, 

microfones e etc; assim foi montado o primeiro estúdio da emissora. Sua 

programação era inconstante, pois a mesa de som era emprestada da igreja 

católica, e quando havia missa a rádio saía do ar. A emissora foi fechada, e 
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consequentemente teve seus equipamentos apreendidos em seis ocasiões, ao 

longo de sua existência, fatos que contabilizam um enorme prejuízo, e geraram seis 

processos judiciais dos quais quatro tiveram parecer favorável e dois se arrastam 

até hoje. Desde sua criação, sempre existiu o propósito de legalizá-la, pois esse 

mesmo grupo de jovens instituiu uma entidade, juridicamente constituída, para 

pleitear sua homologação. 

Em 18 de novembro de 2007, o projeto técnico de implementação da rádio 

foi aprovado pelo Ministério das Comunicações, conseguindo assim manter suas 

atividades, aguardando somente a entrega da concessão para estar dentro da 

legalidade. A Fundação Potiguar é uma entidade de caráter filantrópico que 

mantém a rádio FM Cidadania, como seu principal projeto social. Conforme afirma 

Peruzzo (1998, p11.) as rádios comunitárias têm por “finalidade primordial de servir 

à comunidade”, podendo “contribuir efetivamente para o desenvolvimento social e 

a construção da cidadania”. 

Além desse projeto de comunicação, a fundação realiza oficinas de rádio, 

vídeo e fotografia na comunidade, através do projeto “A Voz do Futuro” que tem 

duração de um ano. Nele estão inseridos cerca de duzentos jovens e adolescentes 

e já foram realizados projetos de teatro, dança, capoeira, escolinha de futebol e etc.  

 

1.1.2 FM Liderança de Caraúbas  

 

De acordo com o relato do diretor da FM Liderança, João Gomes, no dia 

23 de junho de 1999, na cidade de Caraúbas, era inaugurada a FM Liderança, 

inicialmente comandada por políticos da cidade, e logo em seguida por um grupo 

de empresários. Atualmente é liderada pelo também empresário, Júnior Praxedes. 

Segundo o diretor, João Gomes, a emissora é pertencente à Fundação 

Elizabete Elita de Lima, e tem a outorga de rádio comunitária. Sendo assim, presta 

e desenvolve relevantes serviços à comunidade local. Inicialmente a rádio foi 

instalada na rua Dona Quitéria, depois na Praça Reinaldo Pimenta no Centro de 

Caraúbas, e agora é situada à rua Cândido Roseno, no Bairro Sebastião Maltez. 

Para atender a população a rádio conta com quatro funcionários 

contratados, e ainda com o trabalho de colaboradores. A grade de programas da 
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FM Liderança é bastante eclética e agrada a todos os públicos. A emissora atinge 

não só a cidade de Caraúbas, como também as cidades circunvizinhas, de Martins, 

Olho d’Água do Borges e localidades rurais.  

Segundo o diretor da FM Liderança, João Gomes, a emissora não possui 

vínculos diretos com nenhum grupo político partidário. Além disso, a rádio é 

totalmente legalizada e reconhecida pela Anatel. Inclusive a direção já entrou com 

pedido para renovar sua concessão. 

 De acordo com João Gomes, a FM Liderança ainda não realiza projetos 

sociais com a comunidade, mas pretende futuramente lançar o Projeto “Conexão 

Solidária”, quando a rádio, através de programas realizados nos bairros, irá até a 

população ouvir suas reivindicações a respeito dos problemas sociais da 

comunidade. Com isso, João Gomes quer mostrar que o rádio não é tão somente 

um meio pelo qual se ouve música, mas também pode ser indutor da cidadania, 

colaborando para que a comunidade tenha uma melhor qualidade de vida.  

 

1.1.2 FM Fraternidade de Umarizal 

 

Inspirada na experiência de sucesso, de radiodifusão comunitária de Brejo 

do Cruz, cidade do interior paraibano (próxima à Caicó – RN) o diretor geral da 

emissora comunitária FM Fraternidade, Bosco Rodrigues, faz a narrativa de como 

surgiu esta rádio. Segundo ele, que revelou ser apaixonado por rádio, sempre teve 

vontade de implantar uma rádio em Umarizal – RN. A partir desta experiência, 

conhecida de perto no ano de 2003, surgiu a determinação de elaborar um projeto 

e implantar o serviço de radiodifusão comunitária naquela cidade. 

Apesar de não residir nem trabalhar nesse município potiguar, Bosco 

Rodrigues reuniu um grupo de amigos daquela cidade, os quais compartilhavam o 

desejo de fazer rádio para os umarizalenses, e com o apoio da Loja Maçônica, que 

doou o terreno onde sua sede foi erguida, o projeto foi concretizado no ano de 2007, 

quando o Ministério das Comunicações aprovou a concessão para o funcionamento 

da emissora. Até então, em Umarizal, não existia nenhum veículo de comunicação 

que satisfizesse o anseio dessa pequena cidade, de informar-se acerca dos 

acontecimentos locais, ter entretenimento, cultura, lazer e etc.  
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A programação foi idealizada com o passar dos anos. Pacientemente seu 

diretor, Bosco Rodrigues, juntamente com sua equipe de apoiadores, elaborou a 

programação até a chegada da concessão, quando então finalizou o processo com 

a entrada da rádio no ar. Os programas, conforme ele descreve, são bastante 

diversificados e ecléticos, dos mais variados credos, religiões e gostos musicais, os 

quais vão ao ar das cinco da manhã às onze da noite. Têm como principal 

mantenedor o comércio da cidade, através do apoio cultural a estes programas. 

Além de terem seus programas levados ao ar através do espectro 

eletromagnético, a emissora comunitária FM Fraternidade também alcança 

ouvintes umarizalenses que residem em outros estados através da internet. Esse 

canal na web fez com que a rádio fosse protagonista de um fato que comoveu a 

população e marcou a recente história desse veículo de comunicação: a emissora 

ajudou a promover o reencontro de uma mulher com seus pais e familiares depois 

de quase vinte anos sem receber qualquer tipo de notícia. Após enviar várias cartas 

e não obter nenhum retorno, essa mulher revolveu solicitar o intermédio da rádio 

para divulgar sua história, com o desfecho feliz que sensibilizou toda a cidade e 

região. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Desde o ingresso no curso de Comunicação Social, uma paixão foi 

surgindo: o rádio. Logo, não poderíamos deixar de escolhê-lo para o nosso 

Trabalho de Conclusão de Curso. A partir desta e, graças à disciplina optativa 

“Imprensa Comunitária”, direcionamos nossas ideias para um tema pouco utilizado, 

as rádios alternativas ou comunitárias. Realizar uma pesquisa e mostrar o 

verdadeiro papel deste meio na sociedade surgiu como uma oportunidade de 

penetrarmos ainda mais neste assunto. 

Nossa pesquisa serve como a porta para a realização dos nossos principais 

objetivos, contar a história de cada rádio analisada, relatar a ligação das mesmas 

com os ouvintes e ainda, mostrar sua importância social exercida nas comunidades 

em que estão situadas. Todo esse material de pesquisa é incorporado em um 

documentário radiofônico, gênero escolhido por nós como meio de propagação das 

informações obtidas. 

O rádio é um meio que está ao alcance de todos, atinge todos os públicos, 

sendo este o mais popular entre os demais. Para explicar essa popularidade, 

Mcleish (2001) comenta que ele é “mais acessível do que o livros, o bom rádio traz 

sua própria 'biblioteca', de especial valor para os que não podem ler- analfabetos, 

cegos, pessoas que por qualquer motivo não tem acesso à literatura em sua própria 

língua” (MCLEISH, 2001, p.17). 

O rádio documentário é composto por entrevistas, trilhas, narração, efeitos 

sonoros que servem para abrilhantar nosso trabalho. Outro fator que reforçou ainda 

mais a escolha do trabalho ser exibido através do gênero escolhido foi o de duas 

componentes trabalharem na mesma área, sendo que uma delas trabalhou em uma 

rádio comunitária durante um ano, o que faz com que a mesma tenha mais 

facilidade para lidar com o tema.  

Mesmo alcançando milhares de cidadãos, é como se o rádio falasse para 

cada um de uma forma muito subjetiva. Trata-se de um meio em que o ouvinte 

formula e cria suas próprias imagens, estimulando assim a imaginação do 

indivíduo. Nessa linha Mcleish (2001, p.16) diz que, “diferente da televisão, em que 

o telespectador está observando algo que sai de uma caixa 'que está ali' as 

paisagens e sons do rádio são criados dentro de nós”. Aproveitando a competência 
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das características dessa ferramenta comunicativa, vamos aplicá-las ao nosso 

trabalho, com o intuito de derrubar mitos, desmanchar preconceitos e visões 

negativas desse meio comunitário realçando a relevância das rádios comunitárias 

dentro da sociedade. 

Após algumas orientações e planejamentos, sugeriu-se analisar três rádios 

comunitárias em cidades diferentes, pois dessa forma, nosso texto ficaria mais rico 

em termos de conteúdo e de pesquisa, sendo possível fazer um comparativo do 

trabalho realizado pelas três emissoras. Através deste é possível analisar o papel 

do rádio comunitário por meio de entrevistas e depoimentos obtidos de profissionais 

do rádio, voluntários, especialistas e, principalmente através da participação dos 

ouvintes. 
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3. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO RÁDIO 

 

No ano de 1922 o rádio faz sua primeira apresentação, transmitindo o 

discurso do então presidente Epitácio Pessoa, no evento do Centenário da 

Independência Brasileira.  Iniciam-se suas primeiras atividades no Brasil com a 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A pesar do processo de difusão ter sido lento 

nos primeiros anos de trabalho, logo ele iria se consolidar como principal meio de 

comunicação de massa.  

No início, poucas pessoas podiam ter o rádio em suas casas, isso devido 

ao alto custo do aparelho. Depois de passar por algumas transformações e com o 

decreto n° 21.111, de primeiro de maço de 1932, a publicidade ganha força no 

rádio, isso porque foi percebido que essa era uma ferramenta eficiente na 

concepção de opinião, o que seria perfeito para promover as vendas e o consumo 

de produtos.  

Os decretos do presidente Getúlio Vargas foram cruciais para a expansão 
comercial do rádio nacional. Aquilo que era considerado de elite, 
sofisticado, transforma-se em popular, já que fatias mais abrangentes da 
população estavam tendo acesso à mais nova engenhoca que primava 
pelo lazer e pela diversão. (BARBOSA FILHO, 2003, p.41) 

O rádio sempre exerceu uma influencia sobre seu público, contribuindo 

para a informação e a formação de conceitos em uma sociedade. Essa ferramenta 

de comunicação é uma junção de diferentes fatores como música, ruído, sons e 

voz, sendo capaz de transformar as informações repassadas através do imaginário 

de cada ouvinte. 

(...) e é esse conjunto que o inscreve numa tradição oral ainda mais que 
não é acompanhada de nenhuma imagem, nenhuma representação 
figurada dos locutores nem dos objetos que produzem essas vozes, esses 
ruídos, esses sons. Produz- se uma magia particular através da ausência 
de encarnação, e da onipresença de uma pura voz, chegando- se a 
identificar o tom que deixa aflorar o mistério da sedução (CHARAUDEAU, 
2012, p.106).    

O rádio sempre foi visto como um instrumento fundamentador de ideias. 

Assim como Roquette Pinto visou utilizar-se desse meio para a educação da 

população, Getúlio Vargas, trazendo para beneficio próprio usou esse aparato para 

promover a sua política. Othon Jambeiro (2004) comenta que Getúlio Vargas, 

lembrado até hoje como um dos maiores presidentes do Brasil e a relação desse 
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presidente com o controle da informação, criou mecanismos "legais" para difundir 

os próprios interesses para o Brasil. 

Sintonizado com a propaganda política que vinha sendo feita nos Estados 
Unidos e na Europa, Vargas, já naquela época, vislumbrava utilização 
daquele veículo no Brasil. Nesse sentido foi instituída também a 
obrigatoriedade da retransmissão de um programa radiofônico nacional, a 
ser emitido pelo Serviço de Publicidade da Imprensa Nacional. (2004, p. 
50) 

Com o mesmo intuito em que Vargas usou o rádio, Adolf Hitler também se 

utilizou do rádio para a disseminação das suas ideias com a intenção de convencer 

a nação alemã e principalmente para o controle social e o poder da informação. 

 
Para manter o controle ideológico do Estado, Hitler e Mussolini usaram da 
propaganda política, utilizando fortemente a incipiente indústria de 
comunicação de massa, como cinema e rádio, tendo como precursor 
dessa estratégia o ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. 
(SHINKAI, 2011,p.15) 
 

A política sempre esteve presente nos meios de comunicação, em especial 

no rádio, isso se deve a sua popularização. Seguindo nessa linha de raciocínio os 

políticos investem cada vez mais na obtenção do controle dessa arma de 

comunicação de massa para propagar seus interesses, pois segundo Ortriwano 

(1985): 

 
Meio de comunicação com grande poder de penetração entre as massas, 
muito cedo o rádio e a política se uniram com objetivos de doutrinação 
ideológica. E o rádio conseguiu servir aos interesses políticos com 
"maquiavélica" eficiência. A influência política penetra em todos os setores 
da radiodifusão, está presente em tudo, mas é muito mais difícil de ser 
identificada na prática, por meio de fatos concretos. Ela visa garantir a 
adoção por parte das empresas de rádio e televisão de uma linha de ação 
voltada para a manutenção dos status quo definido pela ideologia do grupo 
dominante. (1985, p. 60) 

 
Hoje, o rádio ganhou espaço e as informações produzidas por ele alcançam 

praticamente todos os lares. A produção em massa possibilita o baixo custo do 

parelho de rádio, tornando este, o meio mais barato e de maior acessibilidade para 

quem busca informação e entretenimento. Além disso, a praticidade do rádio facilita 

ainda mais sua popularização, como explica Mcleish (2001):  

O meio é menos exigente, visto que nos permite fazer outras coisas ao 
mesmo tempo, e os programas tornam-se um acompanhamento para 
alguma outra tarefa. Lemos com música tocando, comemos ao som do 
noticiário ou colocamos papel de parede enquanto ouvimos uma peça. 
(2001, p.18) 
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A intimidade existente nessa ferramenta de comunicação busca aproximar-

se cada vez mais do ouvinte, como comenta Barbosa Filho (2003, p.47): “O tom 

íntimo das transmissões, representado pelas expressões 'amigo ouvinte', 'caro 

ouvinte', 'querido ouvinte', proporciona uma aproximação e uma intimidade únicas, 

fazendo do rádio um veículo companheiro.” 

Uma questão também importante sobre o rádio é a velocidade na qual as 

informações chegam até o ouvinte, esse imediatismo faz com que as pessoas 

procurem esse meio para obterem informações rápidas ou notícias “em cima da 

hora”, como por exemplo, um acidente de trânsito. Barbosa Filho (2003, p.47) diz a 

respeito disso que “o rádio acelera a disseminação das informações em curto 

espaço de tempo, subsidiando a sociedade, os grupos e indivíduo em dada 

formação cultural”.  

3.1 Contexto Histórico das Comunitárias 

 

A luta pela democratização dos meios de comunicação, em especial o 

serviço de radiodifusão, ocorre desde os tempos da ditadura militar, quando a 

cessão de licenças para usar canais de rádio ou TV, era uma atribuição exclusiva 

do presidente da República, a qual funcionava como moeda de troca eleitoral. Após 

o fim da ditadura no Brasil, as ditas rádios livres popularizaram-se país afora, 

funcionando clandestinamente, sem concessão, ficando conhecidas pela 

população como “rádios piratas”. 

O termo “rádio pirata” segundo Ferrareto (2001), surgiu na década de 1950 

quando para tentar burlar a legislação existente na Inglaterra, que restringia 

qualquer tipo de transmissão de rádio independente, essas rádios eram instaladas 

em barcos que transmitiam em águas internacionais, em alto mar. 

A briga por uma comunicação democrática, através das experiências das 

rádios livres, no Brasil foi travada por movimentos sociais, por universidades, mas 

em sua maior parte por iniciativas independentes, o que no decorrer da década de 

1990 chamou a atenção da classe política, para uma flexibilização dessas 

concessões de uso do espectro eletromagnético, frente a essa nova realidade 

brasileira, onde rádios livres se proliferavam por todo território nacional. O poder 

público viu-se obrigado a regulamentar essa atividade, culminando com a 
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aprovação da Lei Nº 9.612 em 1998, criando assim o serviço de Radiodifusão 

Comunitária, numa tentativa de controle da situação. 

Uma das primeiras iniciativas que se tem conhecimento público de 

experiências com rádios livres ocorre em pleno regime militar, na década de 1970, 

em Vitória – ES. Dois irmãos adolescentes montam um rústico transmissor a partir 

de peças encontradas por eles, colocando no ar, por seis dias a rádio Paranoica. 

Essa experiência aparentemente inocente desses garotos, resultou na prisão de 

um deles e de seu pai, por agentes da Polícia Federal, quando foram interrogados 

e tiveram a vida vasculhada. O pai ficou preso por três dias, e o adolescente foi 

liberado por ser menor de idade. 

Logo depois, no início da década de 1980, um professor de uma escola 

técnica em Sorocaba – SP ensinou seus alunos a construírem transmissores. A 

partir disso surgiram dezenas de rádios naquela cidade (fala-se em torno de 50), o 

que resultou num começo de organização dessas emissoras, através do Conselho 

das Rádios Clandestinas de Sorocaba. A entidade foi rapidamente reprimida pela 

Polícia Federal, com apreensões de equipamentos e fechamento de muitas dessas, 

fato que foi suficiente para inibir o movimento. 

Em São Paulo, no ano de 1985, as rádios livres se proliferaram pelos quatro 

cantos da cidade, produzidas por jovens e universitários, com os mais variados 

tipos e temas, o que incentivou o movimento e espalhou-se pelo país. Em 1986, no 

Rio de Janeiro, houve uma tentativa, também em vão, de reunir rádios livres de 

vários estados. Nesse ano, segundo relata Abreu (1995), duas entidades foram 

criadas: a Associação Brasileira das Ondas Livre do Ar e a Cooperativa de Rádios 

Livres do Brasil. A iniciativa foi frustrada, o número de emissoras caiu com a 

repressão e fechamento de muitas delas. 

No ano de 1989 o movimento volta a ganhar força com a realização de um 

evento nacional, por iniciativa da União Nacional dos Estudantes, fato importante 

para ampliar o debate e abrir discussão sobre o assunto no Congresso Nacional, 

que criou o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Esse foi um 

dos passos decisivos para criação e regulamentação do serviço de radiodifusão 

comunitária, com a aprovação da Lei 9.612 em fevereiro de 1998.  
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3.1.1 Legislação 

 

As emissoras de rádios comunitárias foram criadas para atender pequenas 

comunidades, no que diz respeito a divulgar e promover a cultura, o convívio social 

e eventos locais; noticiar os acontecimentos comunitários e de utilidade pública; 

promover atividades educacionais e outras para a melhoria das condições de vida 

da população, em seu entorno. É uma pequena emissora que dá oportunidade da 

comunidade obter informações locais, expor suas ideias, tradições, manifestações 

e expressões culturais, artísticas etc; ou seja, é um meio de comunicação 

inteiramente dedicado a uma comunidade. 

É uma estação de rádio com características e regras próprias, definidas e 

regulamentadas pela Lei 9.612/98. Seu alcance está limitado a no máximo 1km a 

partir de sua antena transmissora, deve existir participação dos residentes na 

comunidade onde esta se instala, não podendo haver fins lucrativos nem vínculos 

com determinados segmentos, conforme define o Ministério das comunicações: 

Trata-se de radiodifusão de sons, em frequência modulada (FM), de baixa 
potência (25 Watts), que dá condições à comunidade de ter um canal de 
comunicação inteiramente dedicado a ela, abrindo oportunidade para 
divulgação de suas idéias, manifestações culturais, tradições e hábitos 
sociais. As entidades detentoras de outorga para execução do serviço de 
radiodifusão comunitária devem ser abertas à participação de todos os 
residentes na área de cobertura da rádio, bem como a sua programação 
deve ser aberta à participação da sociedade. Uma rádio comunitária não 
pode ter fins lucrativos nem vínculos de qualquer tipo, tais como: partidos 
políticos, instituições religiosas etc. (Disponível em: 
http://www.mc.gov.br/acoes-e-programas/radiodifusao-comunitaria. 
Acesso em 01/07/2014.) 

Nos programas ou conteúdos veiculados por uma rádio FM com essas 

características, não deve existir nenhum tipo de discriminação seja ela de raça, cor, 

condição social, religião ou ideais políticos ou religiosos. Além de servir como 

espaço democrático onde a população tenha voz e possa denunciar e mobilizar-se 

acerca dos problemas de sua localidade. Neste tipo de canal de comunicação não 

pode haver nenhum tipo de propaganda comercial, com exceção de 

estabelecimentos localizados em sua área de cobertura, exclusivamente sob a 

forma de apoio cultural. 

A lei atualmente em vigor determina que somente podem se candidatar, a 

receber a outorga de concessão, para uso do serviço de radiodifusão comunitária 

no Brasil, entidades, fundações ou associações comunitárias que não tenham fins 
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lucrativos, e estejam legalmente registradas e constituídas; que seus gestores 

sejam brasileiros natos ou naturalizados, residam na comunidade e sejam maiores 

de 18 anos. Ficando proibidas essas entidades de manterem ligações de qualquer 

natureza com outras instituições, conforme o artigo 7º da Lei Nº 9.612 (Brasil, 

1998). 

As associações ou fundações detentoras de outorga para utilização dos 

serviços de radiodifusão comunitária, tinham autorização para fazê-lo por um 

período de três anos (aumentada para dez anos de acordo com a lei nº 10.597/02), 

sendo permitida sua renovação por igual período, se cumpridas as exigências da 

lei que as regulamenta, não sendo permitida a transferência dessa autorização.  

Principais decretos, portarias e demais legislação que tratam o tema: 

 Lei Nº 9.612, de 19.02.98, que institui o Serviço de Radiodifusão 

Comunitária e dá outras providências. 

 Lei Nº 10.597, de 11.12.02, altera o parágrafo único do art. 6º da Lei 

nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que Institui o Serviço de 

Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.  

 Decreto Nº 2.615 de 03.06.98, aprova, na forma do Anexo a este 

Decreto, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária. 

 Portaria 191 de 06.08.98, aprova Norma Complementar do Serviço de 

Radiodifusão Comunitária Nº 2/98, anexa a esta Portaria - Norma 

Complementar nº 02/98.  

São passiveis de punições e sanções caso descumpram a regulamentação, 

no tocante a sua transmissão, instalação ou administração, podendo sofrer 

advertências, multas e até perda da autorização para funcionar. O funcionamento 

ou instalação de emissora de rádio comunitária, que não esteja autorizada pelo 

Ministério das Comunicações, acarretará na apreensão dos equipamentos como 

também prisão de seu proprietário e todos aqueles que estiverem envolvidos nessa 

atividade que se configura ilegal, pois isto se constitui num crime federal. (Brasil. 

Lei Nº 9.612, 1998, art. 21) 
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3.2 Diferenças entre Comunitárias e Piratas 

 

Para que possamos tratar sobre o papel e a importância das rádios 

comunitárias, é preciso, inicialmente, deixar claro o que as difere das rádios piratas. 

Para ser uma rádio comunitária, a emissora deve ter uma programação 

diversificada, sem nenhum tipo de censura. Além disso, o espaço reservado em 

seus programas deve ser o mesmo para qualquer morador da comunidade, sem 

distinção de raça, religião ou posição social. Sua grade de programação também 

deve atender a todos os gostos e estilos.  

A rádio comunitária deve prestar serviços de utilidade pública e valorizar 

sempre a família, que é a base de uma sociedade estruturada. A rádio deve dar 

espaço ao cidadão para expor suas opiniões e seus pensamentos de forma livre e 

sem barreiras. Sendo assim, o espaço que o cidadão tem para reclamar deve ser 

o mesmo em que ele possa dar sugestões, fazer críticas ou reivindicar algo do seu 

interesse. 

Já as rádios piratas são assim consideradas pelo fato de não serem 

legalizadas, e também por não exercerem nenhuma das atividades citadas 

anteriormente. Além disso, elas não fazem parte de nenhuma associação sem fins 

lucrativos. 

Toda rádio comunitária foi um dia considerada “pirata”, por não ser 

legalizada. Esse assunto sempre foi tema de debates. Por isso foi criada a 

ABRAÇO - Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Com a associação 

o peso da palavra “comunitária” soou mais forte para aqueles que resolveram lutar 

pelo direito à legalização. Segundo Peruzzo (1998): 

 

Dessa dinâmica surge a expressão rádio comunitária. (...) são chamadas 
dessa maneira apenas por seus idealizadores e simpatizantes. Para seus 
opositores, para cujo pensamento a grande mídia proporcionou grandes 
espaços, elas são “rádios piratas”, ou clandestinas. Essas expressões 
estão carregadas de conotações ideológicas. Quando são chamadas de 
comunitárias normalmente se lhes atribui um caráter público. São vistas 
enquanto engajadas nas atividades comunitárias e portanto, portadoras 
de potencial para contribuir para o desenvolvimento social e na construção 
da cidadania. Ao serem taxadas de piratas elas são tidas como ilegais, 

invasoras e perversas. (Peruzzo,1998, p.9) 
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A expressão “pirata” é geralmente usada por pessoas contrárias à atuação 

das emissoras de baixa potência e também por parte das rádios oficiais. Dentre as 

associações que lutam contra a existência das rádios comunitárias podemos citar 

a ABERT- Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Já a expressão comunitária 

é mais utilizada pelos seus criadores e ouvintes cativos. 

As rádios consideradas ilegais são alvos frequentes do Ministério das 

Comunicações. Um trabalho conjunto entre a Polícia Federal e a ANATEL realiza 

varreduras em locais que muitas vezes foram apontadas através de denúncias e, 

ao ser encontradas as rádios, elas têm seus equipamentos de transmissão 

apreendidos e são obrigadas a pagar multa, causando assim o fechamento de 

várias emissoras em todo o país. 

Um detalhe que vale a pena destacar em relação a não aceitação das 

rádios comunitárias pelas rádios oficiais é o medo que as mesmas têm de perder 

seus anunciantes. De acordo com Peruzzo (1998, p.10), “a prática tem 

demonstrado que pequenas emissoras comunitárias tem conseguido índices altos 

de audiência e de aceitação pelas comunidades locais.” Esse fato se dá devido a 

sua programação diversificada, valores mais baixos de seus spots, a facilidade de 

estar mais perto do povo e também a exposição de assuntos na emissora que estão 

sempre voltados ao interesse da comunidade. 

Em tese, as rádios comunitárias não têm vínculos políticos e por isso 

também causam medo em lideranças políticas locais, pois permitem ao ouvinte a 

liberdade e o acesso ao rádio para fazer reclamações sobre qualquer assunto 

relacionado a problemas sociais e políticos, tornando este meio uma ferramenta 

popular de expressão. Segundo Manzano (1997, p.12-13), “de ouvinte, o cidadão 

passa a falante e os mandões locais (...) de falantes a ouvintes”. Isso faz com que 

o ouvinte sinta que está fazendo o seu papel de cidadão. 

Se formos analisar a fundo, existem vários veículos que poderiam ser 

considerados “piratas” devido às suas condições de funcionamento. Segundo 

Nivaldo Manzano (1997): 

Somos tão piratas como os serviços de radiodifusão sonora por satélite, 
também não regulamentados e nem por isso ilegais, como as redes 
Bandeirantes, CBN, Pan, Católica de Rádio, American Sat, Antena Um, 
Líder etc. Como também o foram as TVs a Cabo, que começaram a operar 
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no Brasil antes de sua regulamentação - um fato comum na história das 

telecomunicações, no Brasil e no mundo. (Manzano,1997, p.11) 
 

Sobre os exemplos destacados por Manzano, Peruzzo,1998, diz: 

Neste caso a mídia não as rotulou de clandestinas, nem de ilegais, nem 
de piratas. Todo esse discurso mediático revela seu “corporativismo 
institucional'' e seu comprometimento com os interesses políticos e 
econômicos dos grupos empresariais das telecomunicações e do Governo 

que os representa. (Peruzzo,1998, p.11) 
 

A maioria dos veículos citados acima não é chamada de “piratas” por estar 

ligada e protegida por fortes grupos de poder político e econômico, o que não 

acontece com as rádios comunitárias, pois estas não possuem influências 

relevantes. Por não possuírem vínculos políticos diretos, elas se tornam alvos de 

preconceitos por parte da sociedade, que reage de forma negativa ao trabalho 

destas emissoras, principalmente porque elas servem de apoio na luta pelos 

direitos dos menos favorecidos, garantindo-lhes espaço onde possam divulgar os 

seus problemas e da comunidade em que vivem. 

Para esses cidadãos que moram em comunidades carentes, as rádios 

alternativas são essenciais. De acordo com Peruzzo (2007) sua grande importância 

está ligada à formação de indivíduos: 

Parte-se do pressuposto de que se aprende não só nas escolas, colégios 
e nas universidades. Aprende-se também por intermédio dos meios de 
comunicação, na vivência cotidiana, nos relacionamentos sociais, nas 
reuniões das equipes, nas práticas comunicativas no âmbito da 
comunicação comunitária, nas oficinas visando melhoria do trabalho no 
rádio popular, ou seja, por dinâmicas de educação informal e não-formal. 
É neste âmbito que acontece a educomunicação comunitária. 
(Peruzzo,2007, p. 80) 

 

Diante disso podemos perceber que as rádios comunitárias atuam como 

formadoras de opinião e também formadoras de cidadãos. Essas rádios exercem 

realmente o seu papel, que é o de contribuir com a sociedade e ajudá-la através de 

projetos sociais. Por outro lado, as emissoras consideradas piratas, além de não 

serem legalizadas, são aquelas que não contribuem ativamente para o 

desenvolvimento da comunidade.    
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3.2.1 Rádios Comunitárias: Um perigo Iminente? 

 

Quando falamos de comunicação comunitária, logo nos lembramos das 

“rádios piratas”, elas são assim chamadas por não possuírem a liberação do órgão 

regulador, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), para o seu 

funcionamento. Essa agência é vinculada com o Ministério das Comunicações e foi 

criada pela lei n° 9.472 de 16/07/97. 

As ondas de rádio emitidas pelas “piratas” e toda parte técnica são 

desconhecidas por grande parte da população.  Coelho Neto, autor do livro Rádio 

comunitária não é crime, diz que “segundo propaganda oficial, essas emissoras 

provocariam interferências nas demais rádios, nas ambulâncias e o mais grave de 

tudo: pode derrubar aviões e afundar embarcações” COELHO NETO (2012, p. 25). 

Desse modo, o apelo à comoção e ao medo das pessoas ocasiona uma série de 

preconceitos e acusações referentes ao funcionamento desse meio alternativo. 

Para completar essa informação Peruzzo (1998) afirma que: 

As vozes mais ferrenhas, contrárias as emissoras de baixa potência, 
provém de órgãos do Governo e dos donos das emissoras convencionais, 
de forma isolada ou através de suas associações, entre elas a ABERT - 
Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão. (1998, p. 9)  

 

Muitos autores afirmam que em certos grupos contrários às comunitárias 

estão os empresários ligados às rádios comerciais, que temem a perda de espaço, 

e de anunciantes para estas emissoras. Como lembra Coelho Neto (2012, p.24), 

“delas se beneficiam os excluídos, os pequenos anunciantes das pequenas 

empresas, que dão emprego e precisam vender seus produtos em sua pequena 

aldeia de fregueses”. Esta questão também é ressaltada por Peruzzo (1998): 

(...) acabam revelando um grande potencial de atrair os anunciantes locais 
tanto pelo preço mais baixo das inserções, quanto pela possibilidade da 
alta segmentação de mercado, ou seja atinge diretamente o público-alvo 
do anunciante local. (1998, p.10) 

 

Dados Divulgados pela ANATEL dão conta que no ano de 2008 houve uma 

diminuição na interferência das aeronaves, mas o número cresceu novamente nos 

anos seguintes.  Sobre a interferência temos que: 
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Tal situação pode ser evidenciada em qualquer transmissor, mas é 
particularmente crítica quando o transmissor opera em potencias 
elevadas, o que destaca-se as estações comerciais, especialmente 
aquelas acima da classe C com potência de transmissão superior a 1 KW. 
(MANHÃES, 2006, p.2) 

De acordo com a lei de difusão comunitária nº 9.612, somente é permitido 

um transmissor de no máximo 25 watts de potência, com alcance de 1 km, o que 

leva às emissoras alternativas a potencialmente causarem menos riscos quando se 

trata de acidentes aéreos. Marcos Manhães (2012, p.1) completa com sua fábula 

(anexo): “Radio-interferência desvia Demoiselle em seu Pouso no Aeroporto da 

Pampulha.” 

Em contrapartida, Cunha (2012, p.154) afirma que além de poder causar 

graves acidentes aéreos, o grande crescimento das rádios comunitárias seria 

ocasionado com outras intenções: “A proliferação das rádios nos grandes centros 

urbanos vem ao encontro da real necessidade da sociedade que busca neste 

veículo uma alternativa de cunho político, religioso e até mesmo financeiro de 

sobrevivência”. 

Para muitas pessoas a rádio comunitária, com ou sem legalização, é um 

importante instrumento de comunicação popular, trazendo inúmeros benefícios 

para a camada mais carente da sociedade. Coelho Neto (2002) argumenta:  

Voltadas para a população carente, elas já conseguiram baixar o preço de 
alimentos, arrecadar remédios, cobertores, encontrar crianças perdidas, 
distribuir cesta básica, promover conciliação entre pessoas, apaziguar 
grupos rivais em um mundo marcado pela falta de solidariedade e de 

violência. (2002, p.24)  

Hoje, existem cerca de dez mil rádios alternativas no Brasil, a sua maioria 

ligada diretamente com a comunidade, como por exemplo, uma das rádios 

comunitárias analisadas neste trabalho, a FM Cidadania de Mossoró, que entre 

outros, desenvolve projetos sociais voltados para a comunicação, com a 

participação de crianças e adolescentes da localidade em que está inserida. Como 

Cecília Peruzzo diria, a democratização do poder de comunicar é consolidada 

através dessas emissoras. 
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3.3 O Gênero 

 

Um documentário radiofônico se classifica como sendo um gênero 

jornalístico. Este meio deve conter temas de interesse social, que por sua vez 

analisa fatos e registros documentados de uma forma mais aprofundada para que 

consequentemente, seja usado na difusão das informações obtidas. Quanto a isso 

Mcleish (2001) afirma: 

Um documentário apresenta somente fatos, baseados em evidência 
documentada-registros escritos, fontes que podem ser citadas, entrevistas 
atuais e coisas do gênero. O objetivo fundamental é informar, mostrar uma 
historia ou situação sempre se baseando na reportagem honesta e 
equilibrada. (2001,p.191) 

É importante que o rádio documentário tenha opiniões variadas sobre o 

tema da pesquisa, pois desenvolve o senso crítico e torna as informações amplas, 

não deixando a matéria documentada tendenciosa. Mas tudo isso de uma forma 

esclarecedora e que ao mesmo tempo entretenha quem o ouve.  

O documentário jornalístico mescla pesquisa documental, medição dos 
focos in loco, comentários de especialistas e de envolvidos no 
acontecimento, e desenvolve uma investigação sobre um fato ou conjunto 
de fatos reais, oportunos e de interesse atual, de conotação não-artística. 
(BARBOSA FILHO, 2003, p.102) 

O rádio documentário emprega efeitos sonoros diversos para mostrar 

diferentes situações, mas o som primordial aplicado no documentário é aquele 

produzido através da voz humana e suas emoções, sendo ele narrador ou 

personagem, como afirma McLeish (2001):  

A grande vantagem de um meio de comunicação auditivo sobre o meio 
impresso está no som da voz humana- o entusiasmo, a compaixão, a 
raiva, a dor e o riso. A voz é capaz de transmitir muito mais do que o 
discurso escrito. Ela tem inflexão e modulação, hesitação e pausa, uma 
variedade de ênfases e velocidade.  (2001, p.19) 

Pensando nesse sentido, o rádiodocumentário, Comunitárias: A voz de um 

povo, busca com os depoimentos de ouvintes, radialistas e especialistas na área, 

não apenas informar, mas levar o ouvinte a uma maior compreensão em relação à 

história, o emprego das comunitárias na sociedade e tudo que pode envolvê-las e 

abranger o interesse não apenas de pequenos grupos, mas a cada pessoa da 

sociedade. Sobre isso Mcleish (2001, p.92) argumenta que “(...) deve-se portanto, 



27 

 

realçar a motivação e ajudar o ouvinte a entender por que certas decisões foram 

tomadas e o que faz as pessoas se comportarem de determinada maneira”. 

Quanto ao planejamento do documentário, não há padrão formal, pois cada 

produtor organiza suas ideias de formas diferentes, visando é que o programa atinja 

suas metas, suscitando ideias e aguçando interesses. Ainda segundo Mcleish 

(2001, p. 85), “a declaração de intenção do produtor deve se manter inalterada, 

mas o modo como ele realiza seu objetivo pode sofrer alterações”. 
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4. METODOLOGIA 

 

Para concepção deste trabalho radiofônico partimos do pressuposto de que 

o rádio como veículo de comunicação, democrático e popular, tem enorme poder 

de penetração nas diversas camadas da sociedade, assim sentimos a necessidade 

de realizar uma produção voltada a um gênero que valorizasse esse meio de 

comunicação. Para tanto, elegemos o radiodocumentário como formato a ser 

trabalhado, por se diferenciar na forma como se estrutura, de um programa 

convencional de rádio, atendendo assim nosso interesse.  

Segundo Kaplún (1978), o radiodocumentário tem, entre outras, função 

informativa, e o mesmo deve ser direcionado nesse sentido. Com relação ao tema, 

optamos por uma temática metalinguística, uma vez que abordaremos a história de 

rádios comunitárias localizadas na região oeste do Estado do Rio Grande do Norte. 

Definidos então o tema a ser analisado e o tipo de produto a ser concebido, 

iniciamos a etapa de levantamento e pesquisa bibliográfica, para que pudéssemos 

nos aprofundar acerca do assunto, o que consistiu-se na pesquisa de autores, 

livros, artigos e outros que abordam a problemática do movimento das rádio 

comunitárias, no tocante aos seus diversos aspectos correlacionados, tais como: 

político, social, cultural e legislação. 

A bibliografia escassa sobre o assunto, inicialmente, dificultou nosso 

trabalho. Essa escassez pode ser atribuída ao pouco ou quase nenhum espaço 

destinado à esse tipo de produção (radiodocumentário) na programação das 

emissoras brasileiras, especialmente as conhecidas como all News, onde 

praticamente todos os programas são voltados para o jornalismo, logo onde pouco 

se produz, pouco se escreve. Na definição de Ferraretto (2001): 

Pouco freqüente no Brasil, o documentário radiofônico aborda um 
determinado tema em profundidade. Baseia-se em uma pesquisa de 
dados e de arquivos sonoros, reconstituindo ou analisando um fato 
importante. Inclui, ainda, recursos de sonoplastia, envolvendo montagens 
e elaboração de um roteiro prévio (2001, p.57).  

Na sequência, definimos quais emissoras comunitárias seriam trabalhadas. 

A princípio escolhemos a FM Cidadania, única emissora comunitária legalizada de 

Mossoró, e por sugestão de nosso orientador, Professor Esdras Marchezan Sales, 
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optamos por trabalhar com um número maior de rádios, emissoras de outras 

cidades que foram por ele apontadas. Assim escolhemos as rádios comunitárias de 

Umarizal e Caraúbas, também únicas em suas respectivas cidades. Para 

chegarmos a essas escolhas, utilizamos apenas dois critérios: viabilidade e que 

estivessem legalizadas junto à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 

Descreveremos a seguir as fases que compuseram a produção deste 

documentário radiofônico: 

4.1 Pré-produção 

 

Esta fase inicial do radiodocumentário, durou aproximadamente trinta dias, 

entre a metade do mês de abril e a metade do mês de Maio, já tínhamos certeza 

do produto que criaríamos para nosso trabalho de conclusão de curso, estávamos 

amadurecendo ainda o tema que seria abordado, pois a ideia inicial, não era 

trabalhar emissoras comunitárias e sim comerciais. Partimos para a pesquisa 

bibliográfica, que como dito anteriormente, houve alguma dificuldade dada a 

escassez de livros que abordassem documentários radiofônicos. A alternativa 

encontrada para ultrapassar esse obstáculo foi recorrer a artigos acadêmicos que 

foram utilizados na disciplina optativa de Imprensa Comunitária e outros tantos na 

internet. 

Após esses primeiros encontros, definimos a pauta que seria trabalhada e 

elaboramos um roteiro de perguntas que dariam suportes às entrevistas que seriam 

realizadas posteriormente. Fizemos os primeiros contatos com as emissoras 

escolhidas para fazer o pré-agendamento das entrevistas. Para colher as sonoras 

dessas entrevistas, achamos por bem utilizar o gravador que o setor de audiovisual 

dispunha, pois este equipamento possui alta qualidade na captação de sons o que 

contribui para um resultado final satisfatório. Estabelecemos um cronograma de 

trabalho a ser seguido e fomos a campo onde iniciamos a próxima fase deste 

projeto: a produção.  
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4.2 Produção 

 

Nesta fase o projeto começa a tomar forma, quando a partir das entrevistas, 

elaboramos o roteiro, norteando assim os rumos do projeto. A produção teve início 

no final do mês de maio, se estendendo durante todo mês de junho. Ao todo foram 

realizadas trinta e três entrevistas com diretores, locutores, voluntários e ouvintes 

das três emissoras comunitárias envolvidas. 

A primeira rádio visitada foi a 98 FM Cidadania, localizada na cidade de 

Mossoró, no bairro Nova Vida. As entrevistas foram agendadas com antecedência, 

porém encontramos dificuldades devido aos horários incompatíveis junto à direção.  

Realizamos três visitas a esta emissora. A primeira delas ocorreu no dia 30 

de maio, na ocasião fomos recepcionados pela locutora e apresentadora do 

programa matinal “Canal Livre”, Fátima Dantas, que foi muito solícita e colaborou 

prontamente com a coleta de informações, apresentando a rádio e sua estrutura. 

No mesmo dia, no período da noite retornamos aos estúdios da 98 FM Cidadania 

para entrevistar o diretor da rádio e obter o direcionamento necessário para as 

demais entrevistas. Durante quase uma hora o senhor Ugmar Nogueira relatou a 

conturbada trajetória percorrida pela gestão da emissora e seus voluntários, para 

conseguir mantê-la no ar até os dias de hoje. Nesta ocasião foram realizadas ainda 

diversas entrevistas com os locutores, e um membro do fã-clube criado para a 

emissora. Uma terceira e última visita foi necessária para coletar amostras de 

sonoras da programação, e também para finalizarmos as entrevistas conversando 

com os ouvintes. 

A segunda emissora visitada, foi a FM Fraternidade, localizada na cidade 

de Umarizal- RN, na região do alto oeste potiguar.  Viajamos por uma hora e meia, 

aproximadamente, na manhã do dia 14 de junho para a obtenção de sonoras. 

Entrevistamos funcionários, voluntários e ouvintes desta que é a única rádio 

existente nesse município que possui quase 11 mil habitantes, segundo o censo do 

IBGE em 2012. 

Quem nos guiou desde a entrada da cidade até a sede da FM Fraternidade 

foi o seu diretor Bosco Rodrigues. Ao chegar, nos reunimos na sala da direção, 
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onde iniciamos o trabalho entrevistando nosso anfitrião. Para contribuir com a 

coleta de informações, o senhor Bosco convocou uma reunião com toda esquipe 

que compõe a estrutura da emissora. Entrevistamos cada um dos diretores, 

locutores e pessoal de apoio, que relataram fatos ocorridos ao longo da existência 

da rádio e sua trajetória pessoal dentro da emissora. 

Na sequência, para finalizarmos a visita, percorremos as ruas da cidade, 

guiados pelo Diretor Comercial Agmar Dutra, com o intuito de captarmos sonoras 

com ouvintes e apoiadores culturais. Na oportunidade foi possível identificar a 

influência que a rádio exerce na cidade, especialmente na vida de seus ouvintes. 

Ao visitarmos as residências de alguns deles, percebemos através de seus relatos 

como a rádio é importante, seja para entreter, denunciar problemas, divulgar o 

comércio local ou simplesmente se informar acerca dos acontecimentos da 

comunidade. Para muitos este é o principal meio de manter-se informados. 

Para concluir, visitamos a derradeira, mas não menos importante, emissora 

comunitária, a FM Liderança, localizada na cidade de Caraúbas, município este que 

fica a aproximadamente 70 km de Mossoró. Ao chegarmos fomos recebidos pelo 

diretor João Gomes, que em seguida apresentou todos os funcionários da 

comunitária e nos levou para uma sala reservada onde pudemos realizar as 

entrevistas para a produção do nosso documentário. 

Ao término das entrevistas feitas na FM Liderança, João Gomes nos 

acompanhou em uma caminhada pela comunidade, quando pudemos realizar 

entrevistas em uma conversa descontraída com os ouvintes e buscamos entender 

a importância dessa emissora comunitária para aquelas pessoas da cidade de 

Caraúbas. 

Após as gravações das entrevistas, seguimos com a audição das sonoras 

para analisarmos o material e informações coletadas, para assim decidir o que seria 

utilizado ou não. Posteriormente foram transcritas as sonoras que seriam utilizadas 

e na sequência, a partir da audição e transcrição dos áudios foi elaborado o roteiro. 

Concluída a fase de produção, foi dada sequência com o início da última etapa: a 

pós-produção.  
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4.3 Pós – Produção 

A partir da seleção do material que seria utilizado em nosso 

radiodocumentário e da elaboração do roteiro, demos início ao processo de pós-

produção e finalização, que ocorreu durante todo o mês de julho, até a última 

semana antecedente ao depósito deste trabalho de conclusão de curso. Como não 

tínhamos como dispor integralmente do laboratório da Rádio Universitária, devido 

a problemas de ordem técnica na emissora, decidimos solicitar a colaboração de 

um profissional para edição do material. 

Após a gravação dos offs no estúdio da Rádio Universitária, seguimos com 

a montagem e finalização do material. Foram produzidas as vinhetas, que servem 

como identificação sonora para o ouvinte e é inserida no decorrer do programa. 

Selecionadas as trilhas que seriam utilizadas para dar fluidez e dinâmica à 

narração, a partir do acervo que dispunha o profissional que nos auxiliou nesta fase 

mais técnica, fase essa que exige entre outras coisas, o uso e domínio do software 

adequado, no caso o Sound Forge.  Ainda foram gravados os créditos iniciais e 

finais desta produção. 

No decorrer desta etapa, que pode ser considerada uma das mais 

importantes em um trabalho desse tipo, pois, caso algo não saia conforme 

planejado, o projeto como um todo poderia ser comprometido. Enfrentamos 

algumas dificuldades que acabaram atrasando a conclusão dessa parte prática, e 

ainda com o roteiro que foi alterado algumas vezes. Após vencidas essas 

dificuldades, apresentamos ao nosso orientador uma primeira versão finalizada 

deste projeto radiofônico, que foi aprovada parcialmente, necessitando apenas de 

pequenas modificações que foram apontadas e prontamente realizadas, 

possibilitando a conclusão dessa fase final. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O estudo sobre essa ferramenta de comunicação popular que são as rádios 

comunitárias foi totalmente satisfatório para nós, pois foi possível conhecer o seu 

funcionamento e o papel que elas exercem através das FMs Cidadania, Liderança 

e Fraternidade. Também foi proporcionada uma aproximação do nosso grupo com 

os ouvintes, fazendo com que observássemos de perto os problemas sociais das 

comunidades carentes. 

Através deste trabalho foi possível ver a importância de um meio de 

comunicação voltado para o povo, o espaço destinado a eles e os projetos sociais 

que vão ao encontro das necessidades da população menos favorecida. Esses 

projetos levam conhecimento, profissionalização e desenvolvimento, envolvendo 

desde crianças até o idoso local. 

É válido salientar aqui o papel dos idealizadores de emissoras comunitárias 

como Ugmar Nogueira, seu grupo de amigos, e Bosco Rodrigues que persistiram 

para a criação de um meio de comunicação que representasse as pessoas carentes 

e que fosse uma porta para o desenvolvimento social. Apesar do seu significativo 

valor para regiões as vezes esquecidas pelos governantes, esse trabalho é 

desconhecido para a maioria das pessoas. Nosso radiodocumentário vem mostrar 

para outros grupos da sociedade o importante valor que têm os projetos 

desenvolvidos por entidades e as rádios comunitárias. 

Com este radiodocumentário foi possível encontrar pessoas que exercem 

o papel de voluntários, trabalhando com a simples intenção de prestar serviços à 

comunidade e também em nome da paixão que os mesmo têm para com as rádios 

comunitárias, desenvolvendo projetos e programas com grande identificação por 

parte dos ouvintes. 

O trabalho ainda traz contribuições para o movimento das rádios 

comunitárias, uma vez que melhora a imagem desse tipo de veículo. Ainda afasta, 

por exemplo, o mito de que elas possam interferir na comunicação das aeronaves 

chegando a derrubá-las. Essa relevância é resultada no documentário. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção deste trabalho radiofônico proporcionou-nos aprofundamento 

no tema estudado e mostrou ainda a relação de amizade e companheirismo que as 

emissoras comunitárias têm com seus ouvintes. Esse meio tornou-se uma “ponte” 

na solução dos problemas sociais de uma comunidade e seus governantes. 

Podemos chamá-las também de “alavancas” quando nos referimos à educação e 

à cultura, pois fica claro o envolvimento e a participação da população das 

comunidades carentes em projetos sociais desenvolvidos pelas fundações 

responsáveis pelas as FMs comunitárias aqui analisadas. 

Com o desenvolvimento desse radiodocumentário, foi possível entender a 

trajetória das rádios alternativas e as dificuldades enfrentadas por elas, que vão 

desde a legalização até aquisições de equipamentos em forma de doação, para 

posteriormente serem montadas essas emissoras. 

Ao término deste projeto foi possível alcançar nosso principal objetivo, ou 

seja, mostrar o papel das rádios comunitárias através das histórias e testemunhos 

contados por personagens reais. Posteriormente, pretende-se fazer com que todo 

conhecimento adquirido neste trabalho, possa chegar a um maior número de 

pessoas, tendo como meio facilitador, as próprio rádios comunitárias. 

Portanto, é fundamental fazer com que este radiocumentário não seja 

apenas uma ferramenta para a obtenção dos títulos de bacharéis em Comunicação 

Social, mas que principalmente, estimule as rádios comunitárias a continuar 

desenvolvendo seu importante papel como porta-voz da cultura, da educação e 

principalmente daqueles que sofrem com tantos problemas sociais. E desejamos 

que este trabalho possa servir como incentivo para que outros estudantes, assim 

como nós, conheçam a fundo o trabalho dessas emissoras, que é tão relevante 

para o desenvolvimento de uma comunidade. 
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APÊNDICE 1:  ROTEIRO DE ENTREVISTA (sugestões de perguntas)  

 

Entrevistados: Diretores das comunitárias  

 Como surgiu a comunitária? 

  Quem idealizou a rádio? 

 Alguma vez a rádio já foi fechada? Quantas? 

 A emissora sofre alguma influência política ou religiosa? 

 De onde vêm os recursos para manter essa estrutura? 

 Como funciona a fundação em que a emissora faz parte? Quais projetos são 

desenvolvidos? 

 Qual a forma de participação da comunidade na rádio? 

 Algum membro da comunidade pode usar os microfones ou apresentar 

programas? 

 Como foi o processo de legalização? 

 Como era a estrutura da rádio em seu início? 

 Como é a programação e qual seu horário de funcionamento? 

 Você considera a rádio importante pra comunidade? 

 

Entrevistados: Locutores 

 Qual sua história na rádio? 

 Quais programas você apresenta? 

 O que é a rádio pra você? 

 Como funciona seu programa?  

 Qual a relação do programa com os ouvintes? 

 

Entrevistados: Ouvintes 

 Você ouve sempre a rádio? 

 Quais programas mais gosta? 

 Você acha que a rádio é importante para a cidade? Por quê? 
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Entrevistado: Especialista 

 Como surgiram as emissoras de rádio comunitárias? 

 Comente sobre regulamentação e legislação, comerciais, propaganda, 

horário de funcionamento, comercialização de espaços para programas. 

 É mito ou verdade a questão da interferência por parte das rádios 

comunitárias no funcionamento de aeronaves? 

 Nas emissoras comunitárias é importante haver identificação da população 

e interação com a comunidade? Por qual razão? 

 Comente sobre concessões e ligações políticas das comunitárias. 

 Como funcionam as fundações mantenedoras e a utilização dos recursos 

financeiros? 
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APÊNDICE 2: ROTEIRO DO RÁDIO DOCUMENTÁRIO: “COMUNITÁRIAS: A 

VOZ DE UM POVO UM RELATO RADIOFÔNICO SOBRE O PAPEL DAS 

RÁDIOS COMUNITÁRIAS EM CIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE” 

 

TÉC: SOLTA TRILHA E VAI A BG 

OFF DE APRESENTAÇÃO: TRABALHO APRESENTADO AO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE/ COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE 
BACHAREL EM COMUNICAÇÃO SOCIAL/ COM HABILITAÇÃO EM 
RADIALISMO// 

OFF: ORIENTAÇÃO/ PROFESSOR ESDRAS MARCHEZAN 

TÉC.: SOBE SOM 

COLAGEM DE SONORA: (CONVERSA ENTRE LOCUTOR E OUVINTE) 

TÉC: ENTRA VINHETA DE ABERTURA 

TÉC: ENTRA TRILHA 

OFF: NA COZINHA DA DONA DE CASA/ ELE É O COMPANHEIRO// COLADO 
NO OUVIDO DO TORCEDOR/ A EMOÇÃO// GRANDE OU PEQUENO/ NOVO OU 
VELHO// NÃO IMPORTA/ O RÁDIO CONTINUA SENDO O MEIO DE 
COMUNICAÇÃO MAIS POPULAR EM TODO O MUNDO// 

OFF: PARA ALGUNS/ ELE É APENAS ENTRETENIMENTO// PARA OUTROS/ 
INFORMAÇÃO// MAS EM CERTOS LUGARES/ O RÁDIO É MAIS QUE ISSO// É 
A VOZ DE UM POVO// 

OFF: EM TODO O BRASIL/ MAIS DE QUATRO MIL RÁDIOS COMUNITÁRIAS 
FUNCIONAM LEGALMENTE/ ABRINDO ESPAÇO PARA A VOZ DO CIDADÃO E 
DEBATENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE// 

TÉC: ENTRA TRILHA 

EFEITO: SOM DE FREQUÊNCIA DE RÁDIO 

TÉC: COLAGEM DE SONORAS                                             

(A IMPORTÂNCIA DO RÁDIO) 

SONORA: PATRÍCIA (24'00) 

D.I: PORQUE TODO MUNDO OUVE RÁDIO... 

D.F: A GENTE NÃO SABE DE NADA. 

OFF: O BRASIL FOI UM DOS ÚLTIMOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA A 
ENTRAR NA ONDA DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS// ESSE FORMATO 
ALTERNATIVO SURGIU GRAÇAS A PRESSÃO DE MOVIMENTOS SOCIAIS 
POR UMA COMUNICAÇÃO LIVRE E DEMOCRÁTICA// KILDARE GOMES/ 
JORNALISTA E PROFESSOR DO CURSO DE DIREITO/ DIZ QUE ESSE FOI UM 
MOMENTO IMPORTANTE NA HISTÓRIA DO RÁDIO// 

TÉC: COLAGEM DE SONORA 

SONORA: KILDARE (1”43') 

(HISTÓRIA) 

 

D.I: O SURGIMENTO DAS RÁDIOS... 

D.F: DURANTE MUITO TEMPO. 

TÉC: ENTRA TRILHA - O RÁDIO- MZO (25'00) 
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D. I: EU NÃO SOU OTÁRIO... 

D. F: JÁ ESTAMOS ENJOADOS.  

OFF: EM MUNICÍPIOS PEQUENOS/ O RÁDIO CHEGA A SER O VEÍCULO DE 
INFORMAÇÃO MAIS FORTE/ COM GRANDE APELO E CREDIBILIDADE 
POPULAR// O MICROFONE VIRA UM CANAL A FAVOR DO POVO// AGMAR 
DUTRA/ LOCUTOR DA RÁDIO FRATERNIDADE/ EM UMARIZAL/ RIO GRANDE 
DO NORTE/ FALA UM POUCO SOBRE ESSA RESPONSABILIDADE// 

TÉC: COLAGEM DE SONORAS 

(PARTICIPAÇÃO NOS PROBLEMAS SOCIAIS) 

 

SONORA: AGMAR DUTRA (1”30')  

D. I: DE CERTA FORMA...  

D. F: JUNTO COM O POVO. 

OFF: EM CASA OU NA RUA/ QUEM ESCUTA A PROGRAMAÇÃO/ SE SENTE 
REPRESENTADO// DONA MARIA E DONA FRANÇA NÃO PERDEM UM 
PROGRAMA DA RÁDIO FRATERNIDADE// 

SONARA: D. MARIA APARECIDA DOS SANTOS (16’00) 

D. I: TODO DIA... 

D. F: PRA ESPERTAR. 

SONORA: D. FRANÇA JERÔNIMO (51'00)  

D.I: NUM VAI TRANSMITIR... (24'00) 

D.F: E DO RÁDIO PRINCIPALMENTE. (1”15') 

OFF: EM MOSSORÓ/ UM GRUPO DE JOVENS/ MORADORES DO CONJUNTO 
NOVA VIDA E DOM JAIME CÂMARA/ RESOLVE CRIAR UMA RÁDIO 
COMUNITÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA IGREJA E DE 
ASSOCIAÇÕES DO BAIRRO// UGMAR NOGUEIRA CONTA A SAGA DA FM 
CIDADANIA DESDE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE/ ANO DO SEU 
SURGIMENTO// 

TÉC: COLAGEM DE SONORA 

SONORAS: UGMAR NOGUEIRA (1”40') 

D. I: ESSA AMISSORA FOI... 

D. F: MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. 

OFF: A FUNDAÇÃO ELIZABETE ELITA DE LIMA REALIZA SEU TRABALHO 
ATRAVÉS DA FM LIDERANÇA/ DA CIDADE DE CARAÚBAS// JOÃO GOMES/ 
DIRETOR DESSA RÁDIO/ FALA COM ORGULHO DA GRANDE AUDIÊNCIA 
ALCANÇADA POR ELA//  

TÉC: COLAGEM DE SONORA 

SONORA: JOÃO GOMES (1”03') 

D. I: A RÁDIO ELA SURGIU...  

D. F: COLOCANDO EM PRÁTICA. 

OFF: DESDE CRIANÇA/ BOSCO RODRIGUES TINHA GRANDE ADMIRAÇAO 
PELO RÁDIO// COM O APOIO DOS AMIGOS E ATRAVÉS DE DOAÇÕES/ ELE 
IDEALIZOU A FM FRATERNIDADE/ ÚNICA EMISSORA NA CIDADE DE 
UMARIZAL// 

TÉC: COLAGEM DE SONORA 

SONORA: BOSCO RODRIGUES (1”40') 
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D. I: FOI INTERESSANTE... 

D. F: DE DOMINGO A DOMINGO. 

TÉC: ENTRA TRILHA 

OFF: SÃO GRANDES AS HISTÓRIAS DE RÁDIOS COMUNITÁRIAS QUE 
SOFRERAM OU AINDA SOFREM POR CAUSA DA ILEGALIDADE// A ESPERA 
DA AUTORIZAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO/ PODE DURAR ATÉ DEZ 
ANOS// A DESCOBERTA DE RÁDIOS ILEGAIS PELA ANATEL/ PODE 
RESULTAR EM MULTAS E A PERDA DE EQUIPAMENTOS// O LOCUTOR 
MAGNOS ALVES/ RELATA ESSE TRISTE CAPÍTULO NA HISTÓRIA DA FM 
CIDADANIA// 

TEC: COLAGEM DE SONORA 

SONORA: MAGNOS ALVES (1”18') 

D. I: SEMPRE QUE EU VOU FALAR... 

D. F: DA EMISSORA.  

OFF: PARA EXPLICAR MELHOR ESSA QUESTÃO DE REGULAMENTAÇÃO 
VOLTAMOS A FALAR COM O PROFESSOR KILDARE MEDEIROS// 

TÉC: COLAGEM DE SONORA (LEGALIZAÇÃO) 

SONORA: KILDARE MEDEIROS (1”30') 

D.I.: ESSE SERVIÇO... (1”44')   

D.F: POLÍTICOS SIM. (3”49') 

TEC: SOBE TRILHA 

OFF: A AJUDA DE VOLUNTÁRIOS NAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS É DE 
FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA/ SÃO PESSOAS QUE TEM PAIXÃO PELO 
RÁDIO E UMA VONTADE ENORME DE AJUDAR/ DEDICANDO UM POUCO DO 
SEU TEMPO LIVRE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE// ESSE É 
O CASO DE OZIMAR SILVA/ APRESENTADOR DO PROGRAMA “O MELHOR 
DO BREGA” DA FM LIDERANÇA// 

TÉC: COLAGEM DE SONORA 

SONORAS: OZIMAR SILVA (1”01') 

D. I: EU FAÇO PARTE... 

D. F: COM MAIOR CARINHO. 

OFF: HÁ DOIS ANOS/ FRANCINILDO ROCHA/ ACORDA CEDO PARA FAZER 
SEU TRABALHO VOLUNTÁRIO// ATRAVÉS DA FM LIDERANÇA ELE TEVE SUA 
PRIMEIRA OPORTUNIDADE NO RÁDIO// 

OFF: COM APENAS QUINZE ANOS/ ISABELA DIAS É A MAIS JOVEM 
VOLUNTÁRIA DA FM FRATERNIDADE EM UMARIAL//  

SONORA: ISABELA DIAS (53'00) 

D. I: TENHO 15 ANOS... 

D. F: APRENDENDO MAIS E MAIS. 

TÉC: ENTRA TRILHA (NOVA) 

 

OFF: COM UMA PROPOSTA DIFERENTE DAS COMERCIAIS/ AS RÁDIOS 
COMUNITÁRIAS/ OFERECE MAIS ESPAÇO PARA A CULTURA EM SUA 
PROGRAMAÇÃO// OS PROGRAMAS ATINGEM PÚBLICOS DE VÁRIAS 
IDADES/ COM GOSTOS E ESTILOS DIFERENTES// JARDEL AMORIM/ 
LOCUTOR DA FM FRATERNIDADE/ LANÇOU UMA PROPOSTA BEM 
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HUMORADA PARA FALAR SOBRE UMA DAS PAIXÕES DOS BRASILEIROS: O 
FUTEBOL// 

SONORA: JARDEL AMORIM (44'00) 

D. I: FAÇO PARTE DO PROGRAMA... 

D. F: MUITO GRATIFICANTE MESMO. 

TÉC: ENTRA TRILHA 

EFEITO: MUDANDO A ESTAÇÃO DO RÁDIO 

TÉC: ENTRA AS VINHETAS DE ABERTURA 

TÉC: ENTRA PROGRAMA GRAVADO 

(PARTICIPAÇÃO DO OUVINTE) 

OFF: ATRAVÉS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NA 
COMUNIDADE/ ESTAS RÁDIOS SE TORNAM CADA VEZ MAIS IMPORTANTES/ 
ELAS LEVAM ENTRETENIMENTO E DÃO OPORTUNIDADES AO CIDADÃO// 
PARA O LOCUTOR CARLOS XAVIER/ DA FM CIDADANIA/ A PARTICIPAÇÃO 
DOS OUVINTES É ESPECIAL// 

TÉC: COLAGEM DE SONORA 

SONORA: CARLOS XAVIER (1”15') 

D. I: ASSIM, DO MEU PROGRAMA... 

D. F: MENTE OCUPADA. 

OFF: FÁTIMA DANTAS/ APRESENTADORA DO PROGRAMA “CANAL LIVRE” / 
NA FM CIDADANIA/ DIZ QUE O RÁDIO É SUA PAIXÃO// ELA CONTA SOBRE A 
SENSAÇÃO DE PODER CONVERSAR COM SEUS OUVINTES// 

 

SONORA: FÁTIMA DANTAS (1”27') DIMINUIR 

D. I: NÓS ESTAMOS AQUI... 

D. F: REALMENTE QUE AGRADECER. 

TÉC: SOBE SOM VAI A BG 

OFF: A GRANDE IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE COM O TRABALHO DA 
FM CIDADANIA É TÃO FORTE QUE LEVOU SEUS OUVINTES A VESTIREM A 
CAMISA DA EMISSORA// A ADMIRAÇÃO FOI TANTA QUE A COMUNIDADE 
CRIOU O FÃ CLUBE DA 98// FRANCISCA DA SILVA/ CONHECIDA COMO 
BRANCA/ UMA DAS FUNDADORAS DESSE GRUPO/ CONTA COMO ELE 
NASCEU//  

TÉC: COLAGEM DE SONORA 

SONORA: “BRANCA”(1”47')  

D. I: A MINHA HISTÓRIA... 

D. F: A CAMISA DA 98. 

TÉC: SOBE SOM/ VAI A BG 

 

TÉC: ENTRA TRILHA (NOVA-SUSPENSE) 

TÉC: ENTRA AS CABEÇAS DAS MATÉRIAS SOBRE RÁDIOS PIRATAS (34'00) 

OFF: AS CHAMADAS “RÁDIOS PIRATAS” SÃO ALVOS DE GRANDES 
DISCUSÕES// ALGUNS ESPECIALISTAS DIZEM QUE A FREQUENCIA DESSAS 
EMISSORAS CAUSAM INTERFERÊNCIAS NO SISTEMA DOS AVIÕES/ 
PODENDO RESULTAR EM GRAVES ACIDENTES//  
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OFF: EM ENTREVISTA DADA AO PROGRAMA BRASILIANAS.ORG/ O DIRETOR 
DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E O 
DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL E AUTOR DO LIVRO “COMUNITÁRIA NÃO 
É CRIME” / ARMANDO COELHO NETO DÃO SUAS VERSÕES SOBRE ESSE 
ASSUNTO// 

TÉC: COLAGEM DE SONORA 

TÉC: OCTAVIO PENNA (1”15') 

D. I: OLHA, ACHO QUE... 

D. F: POR ASSIM DIZER.  

TÉC: DELEGADO ARMANDO COELHO NETO (1”36') 

D. I: PRA COMEÇO DE CONVERSA... (1”16') 

D.F: PELA CRIMINALIZAÇÃO. (2”51')  

TÉC: ENTRA TRILHA DE ENCERRAMENTO (NOVA) 

TÉC: COLAGEM DE SONORA 

SONORA: CARLOS JOSÉ (4'00) 

D. I: PORQUE AQUILO... 

D. F: VOCÊ FALA. 

SONORA: OZIMAR SILVA (4'00) 

D. I: EU ADORO FAZER... (1”03') 

D. F: À COMUNIDADE. (1”07') 

SONORA: FÁTIMA DANTAS (5'00) 

D. I: AMO FAZER... (1”29’) 

D. F: RÁDIO, RÁDIO... (1”33') 

 

OFF: ESTE RÁDIO DOCUMENTÁRIO FOI PRODUZIDO PELOS ALUNOS DO 
OITAVO PERÍODO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COM HABILITAÇÃO EM 
RADIALISMO/ DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE// 
ORIENTAÇÃO PROFESSOR ESDRAS MARCHEZAN// 

OFF CRÉDITOS:  

NARRAÇÃO: LÚCIA SILVA/ DIREÇÃO E ROTEIRO: ANDRÉIA MENDONÇA/ 
PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO: ANDRÉIA MENDONÇA/ WARLLEYSON 
MEDEIROS E LÚCIA SILVA/ EDIÇÃO: ANDRÉIA MENDONÇA E NIVALDO 
OLIVEIRA/ VINHETAS: NIVALDO OLIVEIRA// 

OFF CRÉDITOS: AGRADECIMENTOS  

AGRADECIMENTOS A RÁDIO UNIVERSITÁRIA E AO DEPARTAMENTO DE 
AUDIO VISUAL PELA CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO 
DESTE RADIODOCUMENTÁRIO/ A TODOS OS PROFESSORES/ TÉCNICOS/ 
ALUNOS/ ENTREVISTADOS/ AMIGOS E FAMILIARES QUE CONTRIBUÍRAM DE 
FORMA DIRETA OU INDIRETA PARA A CONCLUSÃO DESTE PROJETO// 

 

TEMPO TOTAL: 29”00 
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ANEXO: FÁBULA DE MARCOS MANHÃES (2012, p.1) 

Radio-interferência desvia Demoiselle em seu Pouso no Aeroporto da 

Pampulha. 

 

 Santos Dumont aproximava-se cuidadosamente da amada Belo Horizonte, 

seguindo criteriosamente o curso indicado no VOR - VHF Omnidirecional Range. O 

dia um tanto nublado impedia a navegação visual. Os modernos instrumentos 

eletrônicos que agora equipavam o Demoiselle, aeronave muito superior ao seu 

antecessor 14 Bis, estavam em plena atividade e eram essenciais nesta situação 

(...). O pai da aviação, através do equipamento COM, operando em frequências 

situadas entre 118 e137 MHz, fazia a comunicação de voz com a torre de controle 

(...). A aproximação já sinalizada pelo instrumento ILS- Instrument Landing System, 

operando em frequências entre 108 e 112 MHz, apresentava orientação precisa 

para a mimosa aeronave (...). Repentinamente, todos os instrumentos de 

radionavegação enlouqueceram, apresentando informações errôneas e perigosas 

até mesmo para o experiente aviador. Ao tentar comunicar-se com a torre, através 

do COM, Dumont ouve como resposta um sinal interferente, uma discussão social 

contemporânea, estabelecida pelo também ilustre Jose Guilherme, que transmitia 

diretamente da Rádio Favela, em Belo Horizonte. Dumont, por mera fração de 

segundo titubeou, mas, interessando-se muito pelo tema abordado, agiu em 

completa destreza ao ponto de arremeter sua aeronave de volta aos céus e 

aguardar melhor oportunidade para aterrissar em plena segurança. Buscando a 

melhor sintonia para ouvir com clareza o discurso proferido na Rádio Favela, foi 

necessário a Dumont aproximar sua aeronave do Aglomerado da Serra, em 

distância não superior a 1 km daquele local, para deliciar-se com as questões 

abordadas e pertinentes ao povo de sua essência brasileira... 


