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RESUMO 

O Rádio como meio de comunicação de massa mais popular do Brasil cativou o 

grande público através de uma programação dedicada ao entretenimento. Este 

trabalho trata-se de um projeto experimental que traz recortes da trajetória da vida 

pessoal e profissional de Manoel Alves de Oliveira, o “Seu Mané”, além de 

considerar aspectos vivenciais da figura do radialista como parte representativa da 

própria cultura do município de Mossoró-RN. O tema “Seu Mané: talento e 

irreverência no rádio potiguar. Relatos de uma trajetória” surge da falta de 

organização de dados biográficos, além da necessidade de promover uma reflexão 

sobre a radiodifusão mossoroense, em específico, sobre as questões de 

performance do personagem citado. Este trabalho reflete e apresenta Seu Mané 

como um fenômeno midiático local, através de quatro aspectos: investigação, 

registro, análise e interpretação.  

 

Palavras-Chave: Seu Mané. Rádio. Documentário. Biografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

The Radio as a means of popular mass media of Brazil captivated the general public 

through a programming dedicated to entertainment. This work it is an experimental 

project that brings cuts the path of personal and professional life of Manoel Alves de 

Oliveira, the "Seu Mané" in addition to considering experiential aspects of 

broadcaster figure as a representative part of the very culture of the city of Mossoro -

RN. The theme "Seu Mane: talent and irreverence in Rádio Potiguar. Reports a path 

"arises from the lack of biographical data organization, and the need to promote a 

reflection on the Mossoró broadcasting, in particular, about the performance issues 

of that character. This work reflects and presents His Mane as a local media 

phenomenon through four aspects: research, recording, analysis and interpretation. 

 

Keywords: Seu Mané. Radio. Documentary. Biography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este relatório complementa a obra audiovisual intitulada “Seu Mané: talento 

e irreverência no Rádio potiguar” e expõe o percurso de pesquisa e as etapas de 

produção do Trabalho de Conclusão de Curso do bacharelado em Comunicação 

Social da UERN, habilitação em Radialismo. Esta habilitação nos proporcionou a 

aproximação teórica e prática a respeito da produção e direção em rádio e televisão 

e este trabalho final tenta contemplar alguns aspectos vistos no período da 

graduação. 

O documentário traz recortes da trajetória da vida pessoal e profissional do 

já falecido (em 8 de outubro de 2012) radialista Manoel Alves de Oliveira, o “Seu 

Mané”, considerado por ouvintes, amigos de profissão, familiares e pesquisadores 

um dos maiores radialistas da cidade de Mossoró e do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

A problemática que se evidenciou durante o percurso do trabalho foi a falta 

de organização dos dados biográficos do personagem, além de uma reflexão sobre 

a radiodifusão mossoroense e, no caso específico, sobre questões profissionais e de 

performance de um determinado locutor e emissora:  “Seu Mané” da Rádio Rural de 

Mossoró. 

O documentário em vídeo, do tipo curta-metragem, é uma maneira de 

apresentar ao público um material que traga linguagem objetiva, sensível e 

documental para contribuir com a divulgação dos temas sobre o rádio potiguar. A 

pesquisa histórica e descritiva tentou unir o presente (com depoimentos) e o 

passado (com documentos impressos, audiovisuais e em áudio) trabalhando quatro 

aspectos: investigação, registro, análise e interpretação. 

Não se pretende esgotar o tema, como, de fato, não ocorre. O vídeo e o 

relatório são conclusivos para esta etapa da graduação, mas fornece pistas para 

futuras pesquisas sobre os temas abordados. 

De maneira reduzida, adequada para um projeto experimental, são utilizados 

alguns referenciais teóricos que conduziram este trabalho permitindo fazer escolhas 

das técnicas de pesquisa e produção audiovisual. As abordagens e os autores 

utilizados não são, necessariamente, da mesma escola teórica, mas buscou-se 
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contemplar as necessidades do trabalho, dentro dos seguintes temas da 

Comunicação Social: documentário, estudos da mídia e produção audiovisual. 

A meta principal foi produzir um documentário curta-metragem que 

trouxesse informações sobre a trajetória de vida e contexto midiático do locutor e 

apresentador potiguar “Seu Mané”, levando em consideração aspectos vivenciais da 

figura do radialista como parte representativa da própria cultura do município de 

Mossoró. Desta forma, espera-se que este trabalho contribua para a pesquisa da 

comunicação na cidade e no Rio Grande do Norte, além de promover uma maior 

reflexão sobre a produção audiovisual em ambiente acadêmico. 

As reflexões e ações se baseiam em publicações realizadas sobre o tema, 

principalmente nas contribuições de Braga (2006), Fausto Neto (2010), Faustino 

(2014), Nichols (2005), Ramos (2008), Marconi & Lakatos (2003) e Ferraretto (2001). 

Diante do que foi produzido, o relatório está estruturado da seguinte 

maneira: introdução e justificativa, nos capítulos um e dois; o terceiro capítulo 

apresenta o referencial teórico que conduziu a pesquisa; o capítulo quatro é um 

relato do percurso metodológico e de produção audiovisual, respectivamente. No 

quinto capítulo é descrita a trajetória de “Seu Mané”, nosso personagem principal. 

Uma tentativa de traçar sua biografia. Finaliza-se com as considerações finais e, na 

sequência, as referências bibliográficas utilizadas. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Alguns motivos compõem as justificativas que favorecem a produção 

audiovisual, o tema e as abordagens escolhidas. Um deles é a escolha do 

tema/personagem. A opção por “Seu Mané” surgiu em face à proximidade de dois 

pesquisadores do grupo com o radialista. 

Desde o ingresso no curso de Comunicação Social, os assuntos ligados ao 

rádio despertam a curiosidade e um desejo de contribuir de alguma forma para 

produzir registros em áudio e vídeo das práticas radiofônicas em nossa região. 

Diante da possibilidade de trabalhar a identidade midiática por trás do 

radialista “Seu Mané”, sendo ele semianalfabeto1, e sobre a posição que ele 

ocupou no campo da comunicação, acredita-se que este tema contribui para a 

produção acadêmica sobre o rádio. 

Sobre o veículo e sua linguagem, Cyro César aponta: 

 

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) 

 

Nessa perspectiva de linguagem, o autor acrescenta que o rádio AM (tipo de 

emissora em que o radialista atuava), possui características de locução muito 

particulares: 

 

A locução em AM exige do profissional mais preparo, pois o 
conteúdo abordado é bem maior e, por conseguinte, o improviso 
também. A linguagem utilizada é mais particular e próxima do 
ouvinte. Seja em uma emissora com enfoque popular, visando o 
entretenimento, seja em uma voltada ao jornalismo e à prestação de 
serviço, normalmente o locutor é mais próximo do ouvinte. (CÉSAR, 
2009, p. 214) 

 

                                                           
 

1
 Pessoa que foi mal ou pouco alfabetizada. 

RIOS, Dermival Ribeiro. Minidicionário escolar da língua portuguesa. São Paulo: DCL, 2010. 
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“Seu Mané”, enquanto locutor das massas, se enquadra no estilo de 

linguagem popular apontado por César (2009). Diante disso, ele conseguiu 

conquistar a admiração e a fidelidade de seus ouvintes. O radialista era muito 

querido e também muito acessível a todos que quisessem falar e estar com ele, o 

que o torna diferente de exemplos comuns, onde há um “endeusamento” carregado 

pela maioria dos locutores/apresentadores famosos. 

Com a escassez de trabalhos biográficos e, além disso, especialmente, 

sobre elementos do Rádio AM de Mossoró, o trabalho “Seu mané: talento e 

irreverência no rádio potiguar. Relatos de uma trajetória”, vem a preencher essa 

lacuna e instigar novos pesquisadores a se debruçarem sobre esses campos de 

pesquisa que são ricos em valores e significados. 

Este trabalho tenta contribuir com a história da radiofonia mossoroense e o 

audiovisual foi o formato escolhido, produzindo um material capaz de documentar 

recordações, gravar lembranças e mais do que isso: evidenciar a importância de um 

personagem simbólico e representativo de um veículo de comunicação, e, talvez, até 

de uma cultura local e/ou regional, promovendo e disseminando a busca por um 

objeto de pesquisa em Comunicação Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 DOCUMENTÁRIO 

 

Como forma de registrar a trajetória de “Seu Mané”, escolheu-se apresentar 

uma narrativa de sua vida por meio de um documentário. 

[...] 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 asserções2 sobre o mundo que nos 
é exterior, seja esse mundo coisa ou pessoa. (RAMOS, 2008, p. 22) 
 

 

De acordo com Ramos (2008, p. 22) “a natureza das imagens-câmera e, 

principalmente, a dimensão da tomada através da qual as imagens são constituídas 

determinam a singularidade da narrativa documentária [...]”. 

Essa narrativa se distingue da ficção quando estabelece afirmativas sobre 

mundo histórico, embora, possa haver a mistura de ambas. A diferença, segundo 

Ramos (2008) é que a narrativa ficcional, característica do cinema, se propõe a 

entreter e causar afetividade na forma de recepção do espectador. 

Ainda segundo Ramos (2008), a semelhança principal entre essas 

categorias está na utilização da encenação e dos personagens. Entretanto, o 

que distingue a veracidade da ação é a forma como eles representam as visões 

do mundo. 

Podemos dizer que a definição de documentário se sustenta sobre 
duas pernas, estilo e intenção, que estão em estreita interação ao 
serem lançadas para a fruição espectatorial, que as percebe como 
próprias de um tipo narrativo que possui determinações particulares: 
aquelas que são características, em todas as suas dimensões, do 
peso e da consciência que damos aos enunciados que chamados 
asserções (RAMOS, 2008, p. 27). 
 

 

                                                           
 

2
 Uma asserção é um enunciado que traz um saber, na forma de uma afirmação, sobre o universo 

que designa. [...] O documentário tomaria, então, sua singularidade da ficção, ao possuir uma forma 
específica de representação, composta por enunciados sobre o mundo, caracterizados como 
asserções. Estas asserções, por sua vez, podem ser analisadas como proposições, a partir de 
procedimentos que possuem a estrutura da lógica formal, no horizonte. 
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Essa distinção de categorias é também apontada por Nichols (2005).  

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 com uma história, mas essas 
histórias, ou narrativas, são de espécies diferentes. (NICHOLS, 2005, 
p. 26) 

 

Para Nichols (2005), os documentários de satisfação de desejos 

correspondem ao que “normalmente chamamos de ficção”. As narrativas construídas 

nesse tipo de filme representam um mundo baseado nos anseios do cineasta, seja 

ele carregado de verdades ou fruto da imaginação.  

Já os documentários de representação social são caracterizados pelo autor 

como filmes de não-ficção. A sua narrativa é baseada em aspectos da realidade 

social de um mundo real onde vivemos. O objetivo desse tipo de filme é proporcionar 

“novas visões de um mundo comum, para que exploremos e compreendamos” 

(NICHOLS, 2005, p. 27). 

 Sendo assim, o documentário se enquadraria na representação social, uma 

vez que apresenta a trajetória de vida de uma pessoa dentro da sociedade. 

 

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) 

 
Ainda segundo Nichols (2005), existem seis modos principais de se fazer 

documentários, são eles: modo poético, modo expositivo, modo observativo, modo 

participativo, modo reflexivo e modo performático. Nesse sentido, são os modos que 

“distinguem o documentário de outros tipos de filme” (NICHOLS, 2005, p. 62). 

Tendo como base as ideias do autor, este documentário tanto é 

caracterizado como expositivo, porque nele os próprios discursos constroem o 

argumento para a narrativa, com o complemento da imagem; como também 

participativo, porque houve a necessidade de o cineasta interferir, provocando o 

entrevistado durante a gravação (exemplo: sonora de Martins Coelho – deixa inicial: 

quando ele errava ele passava por cima... Deixa final: ...não tinha quem ficasse 

parado não). 
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3.2 “SEU MANÉ” COMO UM OBJETO DE ANÁLISE EM COMUNICAÇÃO 

Este tópico não pretende desenvolver uma reflexão aprofundada sobre a 

forma de problematizar ícones da sociedade, o meio de comunicação em que atuam 

e a forma de mediação que podem desenvolver, a exemplo de “Seu Mané”. No 

entanto, durante a produção deste trabalho de conclusão de curso tornou-se 

inevitável a percepção de que se estava tratando de um exemplo de interação social 

trazida pela mídia, o rádio, que desde os anos 70 dava indícios da estreita ligação 

entre aspectos culturais, mídia e tecnologia (transmissão e recepção), hoje 

denominados nos estudos de comunicação como de mediatização e mediação. 

“Seu Mané”, seus programas, sua performance e a forma com que ele 

chegou ao fim da sua carreira de locutor e apresentador trazem pontos de possíveis 

estudos que podem ser desenvolvidos no futuro. Este radialista em Mossoró se fez 

refletir sobre elementos da sua prática profissional que muitas vezes passam 

despercebidos da teoria e pesquisas sobre a mídia.  Aqui é apresentado o que foi 

percebido em um trabalho de graduação e com o limite de tempo dedicado ao tema. 

Portanto, a construção do documentário trouxe uma reflexão que foi além do 

levantamento biográfico sobre a vida do “Seu Mané”. E, mais uma vez deixando 

claro: trata-se de um levantamento de percepções sobre a mídia rádio e a interação 

com a sociedade local e regional. 

Os programas apresentados por “Seu Mané”, a forma de interação do 

público ouvinte e a repercussão positiva que ele teve em seu tempo de atuação 

profissional formam um interessante material de reflexão para os estudos em 

comunicação, mídia e sociologia. Considera-se que “Seu Mané” foi um mediador e 

um agente importante do processo de aproximação da mídia com a sociedade, 

principalmente pela sua maneira informal de se dirigir ao público em seus 

programas. 

Sobre a mediatização, neste trabalho adota-se a forma como os autores 

fazem a construção da escrita, respeitando assim, o atual processo de mudança e 

interpretação que a pesquisa da mídia e da sociedade se encontra. Alguns autores 

fazem referência a "mediatização" e outros a "midiatização". Particularmente, optou-

se pelo termo mediatização em nossa construção textual. 

Foi adotado o conceito de mediatização apresentado em verbete sobre o 

tema no Dicionário de Comunicação organizado por Ciro Marcondes Filho (2014) e 
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assinado por José Luiz Braga et al (2014). Para estes autores, a mediatização é um 

objeto problematizado, um ângulo especial de questionamento sobre a realidade de 

interação dos meios de comunicação e a sociedade, podendo acionar teorias e 

metodologias diversas. A conceituação não admite apenas uma relação de 

centralidade da mídia na sociedade. Investiga, também, os efeitos por ela sofridos, 

com tensionamentos de todos os lados. 

 

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). 

 

Na comunicação social, entendida como um fenômeno complexo e 

abrangente, encontra-se o campo de prática social e geração de pesquisa que se 

volta também para os modos interacionais relacionados aos processos 

contemporâneos da comunicação social, buscando desenvolver inferências sobre 

relações entre os suportes técnicos, suas ações, os usos e interpretações que 

receptores fazem dos produtos. E ainda entre as ações sociais gerais de circulação, 

desenvolvimento de circuitos, resposta social crítica, matrizes interacionais 

experimentadas pelos participantes sociais – grupos, instituições, atores individuais 

– que acionam e direcionam processos mediáticos conforme seus interesses e 

perspectivas sobre o mundo (BRAGA et al., 2014, p 326). 

Os programas de “Seu Mané” na Rádio Rural de Mossoró eram populares, 

voltados para a grande massa e traziam uma linguagem radiofônica ligada ao 

regionalismo do sertão e a cultura popular nordestina. Os seus ouvintes não apenas 

consumiam o produto transmitido através das ondas do rádio, como também 

participavam ativamente da produção e seleção do conteúdo dos programas. É o 

caso do quadro “Notas e Avisos”, onde os ouvintes escreviam cartas que eram 

endereçadas a outras pessoas e lidas, ao vivo, por “Seu Mané”. O que caracterizava 

um novo modo de relação entre a sociedade e a mídia, não sendo exclusividade do 

contexto aqui tratado, mas de um caso de diversidade nos modos de interação, ou 

seja, “com a midiatização crescente dos processos sociais em geral o que ocorre, 
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agora, é a constatação de uma aceleração e diversificação dos modos pelos quais a 

sociedade interage com a sociedade” (BRAGA, 2012, p. 35). 

Nessa perspectiva, é importante destacar o papel que “Seu Mané” exercia 

na condição de interlocutor desse processo de interação. Ele utilizava as 

participações dos ouvintes como uma grande prestação de serviço, onde a 

comunicação se tornava muito mais rápida e diversificada.  

 

A midiatização dever ser caracterizada não apenas como forma de 
organizar, produzir e transmitir mensagens e significados, mas 
também, como modo através do qual a sociedade se constrói. [...] 
são padrões para ‘ver as coisas, para articular pessoas’ e mais 
ainda, relacionar subuniversos na sociedade e – por isso mesmo - 
modos de fazer as coisas através das interações que propiciam.” 3 
(BRAGA, 2007, p. 148 apud ALVARENGA; LOMBARDI) 

 
 

Sobre o papel do radialista enquanto mediador Braga (2012, p. 32) aponta 

que “uma mediação corresponde a um processo em que um elemento é intercalado 

entre sujeitos e/ ou ações diversas, organizando as relações entre estes”. A priori, 

esse elemento, nesta presente pesquisa, é a figura de “Seu Mané”. 

No entanto, ainda de acordo com Davallon, “o surgimento da palavra 

mediação dentro do nosso vocabulário indicaria, portanto, a insuficiência do 

paradigma clássico da Comunicação Social” (DAVALLON, 2003, p. 276 apud 

ALVARENGA; LOMBARDI). 

 Segundo o autor, haveria então um “terceiro simbolizante” aprofundado por 

Barbero (2000, p. 154) como o “lugar da cultura”. 

   

O que ele propõe é que a vida ordinária das pessoas na sociedade é 
muito mais interessante, rica, do que os meios e os estudos dos 
meios podem supor. Portanto, o uso que as pessoas fazem dos 
meios muitas vezes subverte as formas que estavam previstas para 
a comunicação devido à interferência de elementos vindos do campo 
da cultura. (ALVARENGA; LOMBARDI, 2012, p. 277) 
 
 

                                                           
 

3
 ALVARENGA, Clarisse Castro. LOMBARDI, Kátia Hallack. Midiatização e mediação In: JÚNIOR, 

Jeder Janotti, MATTOS, Maria Ângela, JACKS, Nilda. (Org.). Mediação e Midiatização. Salvador: 

EDUFBA; Brasília: Compós, 2012, p. 274 
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Mas, “Seu Mané” não apenas fazia essa aproximação dos ouvintes com o 

rádio, ele os fazia tornarem-se receptores/emissores no processo de midiatização, 

considerando, acima de tudo, que outros fatores influenciam a mídia, como os 

aspectos culturais e regionais. 

A expansão da midiatização como um ambiente, como tecnologias 
elegendo novas formas de vida, com as interações sendo afetadas e/ 
ou configuradas por novas estratégias e modos de organização, 
colocaria todos - produtores e consumidores – em uma mesma 
realidade, aquela de fluxos e que permitiria conhecer e reconhecer, 
ao mesmo tempo. (FAUSTO NETO, p. 93 apud VERÓN, 2004) 

 
 

Essa nova interação entre mundo e pessoas através dos meios de 

comunicação, descrita por Fausto Neto (2010), também é conceituada por 

“circulação”. O autor propõe que “com a percepção de que os receptores são ativos, 

a circulação passa a ser vista como o espaço do reconhecimento e dos desvios 

produzidos pela apropriação” (FAUSTO NETO, 2010, p. 38 apud BRAGA, 2012).  

Como consequência desse processo, Braga (2012) aponta para um novo 

modelo onde “os produtos circulantes da ‘mídia de massa’ são retomados em outros 

ambientes, que ultrapassam a situação de recepção [...]”. (BRAGA, 2012, p. 39). Um 

exemplo prático desse pensamento do autor seria o concurso “A Mais Bela Voz”, 

evento com apresentação de cantores, e que já foi muito tradicional na Festa de 

Santa Luzia (padroeira de Mossoró). O show de talentos era organizado pela Rádio 

Rural de Mossoró e sua audiência era muito grande na região. Muitos ouvintes da 

emissora podiam não conhecer pessoalmente “Seu Mané”, mas demonstravam um 

forte carinho pelo locutor pela forma como ele conduzia o concurso no rádio. 

Durante as seletivas do concurso em outras cidades, o evento atraía inúmeros 

participantes, e “Seu Mané” era bastante reverenciado. Isso pode demonstrar que 

houve a circulação ou um “fluxo” da informação em torno da realização do concurso 

e da figura de “Seu Mané”. (BRAGA, 2012). 

 

3.3 O CONTEXTO MEDIÁTICO DA PESQUISA: O RÁDIO NO BRASIL E EM 
MOSSORÓ 

 

O rádio chegou ao Brasil no ano de 1922 – 20 anos antes de “Seu Mané” 

nascer, decorrente do processo de expansão das grandes indústrias 
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eletroeletrônicas dos Estados Unidos. Na época, com o capitalismo em 

efervescência, os norte-americanos buscavam estender o seu mercado a outras 

nações em busca de novos consumidores. Segundo Ferraretto (2001, p. 93) “o 

processo de implantação do rádio por aqui foi semelhante ao dos serviços 

telegráficos e telefônicos, de início operados predominantemente por empresas 

estrangeiras”. Artur Ferraretto (2001) acrescenta: 

 
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) 

 
 

De acordo com Ferraretto (2001, p. 94), também nesta data outra empresa 

norte-americana, a Western Eletric, expôs em seu estande dois transmissores de 50 

watts que, posteriormente, seriam adquiridos pelo governo. 

Durante a exposição, foram distribuídos 80 receptores às autoridades civis e 

militares, o que favoreceu a captação dos sons emitidos em vários pontos da cidade 

do Rio de Janeiro. As pessoas que acompanhavam as festividades também 

puderam acompanhar a transmissão por meio de alto-falantes.  

Ferraretto (2001, p. 94) ainda revela que através daqueles equipamentos 

“foram transmitidos discursos do presidente da República, Epitácio Pessoa, além de 

trechos de O Guarani, de Carlos Gomes, apresentado no Teatro Municipal”. As 

demonstrações logo atraíram a atenção do cientista e professor Edgard Roquette-

Pinto, que viria a se tornar um dos pioneiros do rádio no Brasil. Segundo Ferraretto 

(2001, p. 96), o interesse de Roquette-Pinto pelo sistema era tanto que ele 

“mobilizaria um grupo de intelectuais da Academia Brasileira de Ciências em torno 

do novo meio de comunicação”. 

A partir dali os intelectuais conseguiram, junto ao governo, o empréstimo dos 

transmissores da estação da Praia Vermelha, o que se constituiu no primeiro passo 

para a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, primeira emissora regular do 

país, fundada no dia 20 de abril de 1923.  

Mais tarde, na década de 1930, o rádio passaria por um forte processo de 

estruturação no Brasil, movido pelo crescimento industrial do governo de Getúlio 

Vargas. Nesse sentido, Ferraretto (2001) afirma que “o rádio começa a se estruturar, 
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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, o Governo Federal 

regulamenta o Sistema Brasileiro de Radiodifusão. A nova legislação permitiu a 

entrada de recursos para as emissoras e desencadeou o processo de estruturação 

da programação. Foi neste cenário de expansão que Mossoró entrou para a era do 

rádio. 

Na cidade, o empresário Horácio de Azevedo Cunha foi o primeiro morador 

a possuir um aparelho instalado em sua residência. Esse fato aconteceu em menos 

de uma década da primeira transmissão radiofônica no Brasil, mais precisamente no 

ano de 1931. 

 

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 tudo. 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). 

 

Segundo Faustino (2014, p. 21), “naquela morada se aglomerava as 

pessoas da melhor classe social que existia na cidade, pois todas viam interessadas 

em ver e ouvir o rádio”. O próprio Azevedo Cunha era o responsável por fazer a 

sintonização do rádio. Como o som emitido pelo aparelho ainda não apresentava 

uma boa qualidade os ouvintes que conseguiam captar a escuta transmitiam aos 

demais presentes. 

Nos anos 1930, em geral, as transmissões aconteciam somente por meio de 

amplitude modulada (AM), e as únicas emissoras que podiam ser sintonizadas eram 

as do Rio de Janeiro, São Paulo e dos Estados Unidos. 

 

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). 
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Pesquisadores afirmam que a chegada do rádio à cidade fez com que outras 

pessoas se atraíssem pelo aparelho, desencadeando o processo de expansão de 

um mercado consumidor. É o que aponta Faustino (2014, p. 22) quando afirma que 

“a partir daí os comerciantes locais se interessaram na aquisição de aparelhos de 

rádio na praça do sul, para revender em seus comércios”. 

Mas, somente em meados da década de 1930, é que Mossoró passaria a 

produzir conteúdo radiofônico. No dia 04 de julho de 1938 entra em funcionamento a 

primeira amplificadora de Mossoró. Ela foi inaugurada pelo então Prefeito Padre Luiz 

Ferreira Cunha da Mota, e se chamava amplificadora “A Voz da Cidade”. Era uma 

emissora de rádio que transmitia músicas, programas de auditório e notícias para 

toda a cidade em som aberto através de três alto-falantes. Segundo Faustino (2014, 

p. 26), “neste tempo, todas as pessoas saiam e sentavam na calçada de suas 

residências para ouvirem o que iria ser transmitido [...]”.  A iniciativa de Padre Mota 

foi um marco que deu início a era da tecnologia midiática na cidade. 

Sobre as primeiras emissoras oficiais de Mossoró, Faustino (2014, p. 34) diz 

que “a Rádio Difusora de Mossoró foi a primeira rádio oficial da cidade [...] sendo a 

terceira implantada no Estado do Rio Grande do Norte e a primeira do interior”. A 

emissora foi inaugurada no dia 7 de setembro de 1950. 

Cinco anos depois, no dia 1 de maio de 1955, surgia a “Rádio Tapuyo de 

Mossoró”, emissora pertencente ao grupo “Mossoró Rádio Sociedade Ltda”. Depois 

dessa, começa a história da “Rádio Rural de Mossoró”, que surgiu por meio da igreja 

católica, em uma ação de alfabetização para as pessoas do 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). 

 

O programa de rádio voltado para o campo foi o primeiro passo para o 

surgimento da Rádio Rural de Mossoró, que viria a ser inaugurada no ano de 1962, 

de acordo com Faustino (2014, p. 50). Porém, em pesquisas com a própria 

emissora, constatou-se que o ano correto de inauguração da Rádio Rural foi 1963. 
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Ainda assim, Faustino (2014, p. 50) acrescenta corretamente que “ela foi a primeira 

e única rádio em Mossoró a ministrar aulas radiofônicas”. 

Em uma dessas aulas, “Seu Mané”, até então um estudante do primário no 

Colégio das Irmãs, teve o seu primeiro contato com a emissora, não imaginando que 

um dia viria a se tornar parte da história da Rádio. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA E DA PRODUÇÃO 

 

A construção de um trabalho como esse exige bastante de cada um dos 

componentes do grupo. Há a necessidade de uma boa pesquisa e disciplina para 

chegar ao objetivo final, que é o de produzir um produto audiovisual capaz de 

retratar o personagem como um fenômeno midiático local. Outro objetivo também foi 

refletir sobre aspectos culturais e midiáticos envolvidos na construção do que se 

tornou o radialista “Seu Mané”.  

Neste tópico serão abordadas as técnicas de investigação científica que 

tornou possível problematizar nosso personagem enquanto objeto de estudo em 

Comunicação Social. A outra parte desta descrição de percurso é voltada para 

relatar as etapas de produção do documentário.  

 

4.1 O MÉTODO PERCORRIDO 
 

Esta é uma pesquisa histórica e descritiva que usou as técnicas de pesquisa 

bibliográfica e documental (contemporânea e retrospectiva) e a observação indireta. 

Os dados são primários e secundários.  

O caráter histórico da presente pesquisa descreve fenômenos já ocorridos e 

enfoca quatro aspectos: investigação, registro, análise e interpretação, para, por 

meio de generalizações, compreender o presente, acrescentando-se descrições 

atuais próprios da pesquisa descritiva, que também incorpora os aspectos da 

pesquisa histórica. (MARCONI; LAKATOS, 2013) 

O primeiro passo foi a realização de um levantamento de dados sobre “Seu 

Mané” através de uma pesquisa documental. Segundo Marconi e Lakatos, “a 

característica da pesquisa documental é que a fonte da coleta de dados está restrita 

a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias” 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 174). 

Nessa fase, que também compreende a etapa de pré-produção (tratada 

mais adiante neste trabalho), obrigatoriamente está incluída a pesquisa bibliográfica 

que “[...] abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo 

[...]” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 183).  
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Nesses primeiros momentos foram realizadas pesquisas em portais e jornais 

da cidade em busca de entrevistas e matérias referentes à “Seu Mané”. O objetivo 

disso foi reunir o máximo de informações e descobrir alguns possíveis fatos novos, 

ou que apenas comprovassem e/ou complementassem o conhecimento dos 

pesquisadores sobre o radialista. 

Além disso, também buscou-se meios audiovisuais na própria universidade e 

fora dela – como outros documentários com participação do mesmo personagem; 

além de programas de televisão a fim de examinar o conteúdo de cada um. 

Após todos esses levantamentos, seguiu-se adiante na pesquisa de campo 

exploratória, que é uma modalidade do método de documentação direta. Foi nessa 

fase que se obteve o contato mais direto com o campo, e, como já haviam os 

objetivos preestabelecidos, a coleta de dados para a pesquisa foi mais proveitosa. 

Ainda durante a pesquisa de campo foram realizadas entrevistas, sendo elas 

desenvolvidas na forma despadronizada, ou seja, o entrevistador teve a “[...] 

liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere 

adequada.” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 197). Na sequência, foi elaborado um 

roteiro de questionamentos (ver apêndices) com perguntas focalizadas, com 

entrevistas não dirigidas, modalidade onde o entrevistado fica em total liberdade 

para expressar suas lembranças e impressões. 

 

4.2 PERCURSO DE PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO 

 

Neste subtópico, optou-se por transcorrer os três passos da produção do 

documentário, desde o surgimento da ideia até a finalização do produto. Para uma 

melhor compreensão, está dividido em: pré-produção, produção e pós-produção. 

 

4.2.1 PRÉ-PRODUÇÃO 

 

O processo de pré-produção teve início no final do ano de 2013. Na 

época, a ideia de trabalhar a trajetória de vida de “Seu Mané” surgiu através da 

sugestão do professor Fabiano Morais quando a equipe cursava o sétimo 

período do nosso curso de Comunicação Social, com habilitação em Radialismo. 

A proposta de produzir um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sobre o 
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radialista foi assimilada pela equipe de trabalho composta por três alunos, e 

decidiu-se apresentar a narrativa de vida do radialista por meio de um 

documentário. Dois integrantes do grupo já tinham conhecimento prévio sobre 

“Seu Mané” e, com as pesquisas iniciais, todos foram instigados a buscar um 

maior aprofundamento em torno do objeto de pesquisa. 

Diante disso, partiu-se na busca conjunta por fotografias, documentos, 

cartas e arquivos de áudio que pudessem servir como subsídios para o nosso 

campo de pesquisa. Para encontrar algumas fotografias pessoais, cartas que 

eram redigidas pelos ouvintes e outros documentos, foi realizada uma pesquisa 

de campo na residência da família do personagem, no Conjunto Vingt Rosado, 

ocasião onde a equipe foi recebida por Geralda, última esposa dele. No 

encontro, não foi possível reunir os documentos procurados, uma vez que de 

acordo com Geralda, tudo havia se perdido. Na Rádio Rural, o principal local de 

trabalho do “Seu Mané”, o foco foi reunir arquivos de áudio do radialista. Na 

pesquisa ainda se esteve na casa de uma de suas irmãs, no bairro Abolição, em 

busca de mais documentos que se agregassem ao levantamento. 

Durante as pesquisas de campo explorou-se bastante o objeto, visando 

ao máximo levantar informações e arquivos que dessem suporte para construir a 

narrativa do documentário. Essa foi a fase de tornar mais clara qual seria a 

perspectiva de abordagem do real e como ele seria representado. 

 Nesse contexto, foram realizadas algumas entrevistas para obter 

informações. Esse método utilizado faz parte da pesquisa de documentação 

direta intensiva, e nesta fase teve-se que lidar com o fator emocional de alguns 

familiares de “Seu Mané”. Exemplo disso aconteceu na casa de Geralda. Na 

ocasião, ela chorou ao lembrar-se do convívio diário que tinha com o marido.  

Essa exploração do campo forneceu elementos suficientes para se traçar 

o roteiro final e atingir os objetivos propostos deste TCC. Ainda sobre essa fase, 

alguns possíveis entrevistados, como um dos irmãos do personagem, chamado 

Antônio, e o seu filho, Barnard, foram eliminados por preferirem não falar sobre 

“Seu Mané”. Essas circunstâncias obrigaram a seguir adiante para a fase de 

produção, uma vez que não se poderia perder mais tempo. O período de pré-

produção durou cerca de 1 ano e meio, mas durante esse tempo houve algumas 
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pausas no processo. Desse modo, a produção do documentário só se iniciou, de 

fato, no início de 2015. 

 

4.2.2 PRODUÇÃO 

 

O trabalho colheu depoimentos na seguinte ordem de gravação: Maria José 

Alves dos Santos, “Dona Mazé”, irmã mais velha de “Seu Mané”; Tony Filho, 

radialista, amigo e ex-colega na apresentação do concurso “A Mais Bela Voz”; Padre 

Carlinhos, atual Diretor da Rádio Rural, e último gestor a conviver com “Seu Mané” 

na emissora; Antônio Silva, o “Toinho da Lanchonete”, proprietário de uma 

lanchonete instalada na calçada da antiga sede da Rádio Rural, amigo e ouvinte de 

“Seu Mané”; Renato Severiano, amigo e ex-companheiro na Rádio Rural; Valdemir 

Martins da Costa, o Martins Coelho, radialista e amigo; Geraldo Maia, pesquisador 

da história de Mossoró; Fernando Marques, Servidor Público e ouvinte cativo de 

“Seu Mané”; além de Fabiano Morais, pesquisador da área de Comunicação Social 

e professor da UERN. 

Para captar esses depoimentos com qualidade procurou-se, de início, a 

ajuda por parte de um cinegrafista profissional já conhecido pelos membros do 

grupo, Washington de Gois. Ele trabalhava no Canal 10 da TCM – TV Cabo 

Mossoró (canal por assinatura da cidade). 

As entrevistas foram gravadas, principalmente, em locações externas 

para compensar a falta de iluminação artificial. E a maioria delas aconteceu nas 

próprias residências dos entrevistados. Segundo Thaís Oyama (2013, p. 10), “o 

território do entrevistado é sempre preferível. Deixa a fonte mais confiante e 

mais à vontade”. 

Também houve a preocupação com a composição dos elementos 

cenográficos, com o objetivo de contribuir de alguma forma para contextualizar o 

assunto tratado. Como no caso dos depoimentos de Fernando Marques e 

Martins Coelho, quando rádios estão ao fundo da imagem; além dos 

depoimentos de Fabiano Morais e Geraldo Maia, quando ao fundo estão 

prateleiras de livros: ambiente de pesquisa, estudo, história. 

O áudio, em pelo menos duas entrevistas (Antônio Silva e Renato 

Severiano), foi captado com a ajuda de um microfone direcional que gravava em 
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celular, no formato MP3. Esta foi uma alternativa já que o uso do som ambiente, 

captado pela câmera, não garantia a qualidade necessária para uma boa sonora. 

Para as entrevistas que se seguiram, o aluno Vonúvio Praxedes conseguiu 

adquirir um microfone de lapela, e com a câmera (Nikon D5100 Kit 18-55mm Full HD 

– Lente NIKKOR, AF-S DX f/3.5-5.6G VR) foram feitas as gravações do projeto 

audiovisual. Na medida em que as gravações se desenvolviam, o roteiro do 

documentário já ia sendo redigido. As gravações foram encerradas com tempo hábil 

para editar. O processo de produção do documentário durou cerca de seis meses.

4.2.3 PÓS-PRODUÇÃO 

 

Este documentário se constrói, também, com documentos sonoros e esta foi 

uma das preocupações para o roteiro final de edição. Entende-se que o designer de 

áudio documental formado pelo que foi veiculado nas emissoras de rádio, e também, 

neste caso, em festivais de música, não é apenas uma ilustração, mas também um 

documento. 

A produção não teve a oportunidade de entrevistar “Seu Mané”, mas a 

presença dele no documentário é marcada também por trechos dos áudios originais 

de programas que ele apresentou.  

O trabalho de pós-produção teve início depois de boa parte do material já 

estar gravado, além das fotos e áudios organizados. Seguiu da noite do dia 23 de 

novembro de 2015 até a noite da quinta-feira do dia 03 de dezembro. O responsável 

por ouvir todas as sonoras e fazer a decupagem do material foi o componente do 

grupo Vonúvio Praxedes. Com a divisão dos tempos de fala dos entrevistados, ficou 

mais fácil a edição do produto audiovisual, a qual foi realizada no laboratório do 

DECOM – Departamento de Comunicação da UERN e teve Éder Luiz como técnico 

responsável. 

Com o roteiro quase finalizado, sentiu-se a necessidade de fazer uma última 

gravação para complementar a narrativa. Decide-se, então, colher o depoimento do 

professor Fabiano Morais, adaptando o roteiro final de edição. 

Todo material foi pensado para ter uma sequência lógica e autoexplicativa 

onde os depoimentos norteiam a continuidade do documentário, por isso a opção 

por não inserir voz off. A edição do documentário ocorreu sob orientação da 
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professora Ana Lúcia e participação dos orientandos. O material foi editado como 

planejado no roteiro. 

Com relação às músicas que seriam utilizadas, pesquisou-se por “músicas 

instrumentais nordestinas” no YouTube.com e foi encontrado o álbum completo 

“Segredo das Árvores” do instrumentista alagoano Nelson da Rabeca. Foi utilizada 

no material a Faixa 1 – Segredo das árvores. Além dessa trilha, adicionou-se outra: 

“Forró do Velho Inácio”, do grupo Trio Mossoró. A liberação do uso dessas músicas 

no produto só foi dada por se tratar de um conteúdo acadêmico sem fins comerciais. 

O documentário ficou com a duração de cerca de vinte minutos, tempo 

necessário para mostrar a importância de “Seu Mané” para o rádio potiguar. 

 

4.2.3.1 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA ATRAVÉS DO AUDIOVISUAL 
 

Após apresentado e aprovado pela banca, o produto audiovisual fica 

disponível para veiculação em espaços de difusão audiovisual que tenham interesse 

em sua reprodução, sempre após autorização de um dos componentes do grupo. 

Entende-se que o documentário pode ser exibido em canais abertos e 

fechados aqui do estado citados abaixo: 

 Inter TV Costa Branca (afiliada da Rede Globo em Mossoró) 

 TV Ponta Negra (afiliada do SBT no Estado) 

 TV Tropical (afiliada da Record no Estado) 

 TCM – TV Cabo Mossoró (canal 10 da TV a cabo) 

 TV Câmara de Mossoró (emissora da Câmara Municipal de Mossoró 

– canal 16 da TV a cabo) 

 TV Câmara de Natal (emissora da Câmara Municipal de Natal – 

canal 51 sinal aberto digital) 

 TV Assembléia (emissora do Poder Legislativo do Estado, com sinal 

aberto para algumas cidades e no canal 35 da TV a Cabo) 

 TV Mossoró (canal 7 em sinal aberto e 34 da TV a cabo) 

 TV Universitária da UFRN (Canal 05 em sinal aberto para Natal e 

região metropolitana) 

Além dessas, destaca-se o espaço de exibição na UERN TV: canal 21 da TV 

Cabo Mossoró, criado com grande esforço pelo DECOM/UERN, e que teve estreia 
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experimental no dia 20 de setembro de 2014. Esse canal tem funcionado como um 

excelente espaço de comunicação local e regional, além de servir como perfeito 

laboratório para alunos do curso de comunicação social. 

Alguns dados comprovam a importância da UERN TV: são cerca de 40 

alunos, dois bolsistas, 07 técnicos e 04 professores; todos envolvidos em difundir, 

semanalmente, valores e informações úteis ao cotidiano da população. Atualmente, 

a programação do canal tem ido ao ar às segundas-feiras, a partir das 17 horas. 

Todo o conteúdo veiculado também é disponibilizado na internet através de um 

canal no YouTube, no endereço: www.youtube.com/uerntv.  

Ainda como estratégia de pós-produção, que considera a divulgação e 

difusão do produto audiovisual em casos oportunos, pretende-se apresentar o 

documentário em mostras de vídeo, festivais e congressos de comunicação. 
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5 “SEU MANÉ”: AMANDO E CARENTE DE AMOR 
         

Eu me sinto muito feliz, que tenho muitos ouvintes, eles 
querem muito bem a mim. Sou respeitado, graças a 
Deus, por homem, mulher e menino, crianças. Eu passo 
as crianças de 4, 5 ano diz “Seu Mané da Coalhada!” [...] 
E eu sempre digo nos meus programas “Me faça um 
favor: diga ao mundo que eu amo!” 

Seu Mané - 07/09/2006 (Em entrevista ao programa 
Mossoró de Todos os Tempos – TCM Canal 10) 

 

Esta parte do trabalho dedica-se a descrever o personagem e a sua 

trajetória de vida. Os dados apresentados foram colhidos em documentos, 

publicações em jornais, entrevistas de arquivo e outras entrevistas realizadas à 

parentes e amigos de “Seu Mané”, pelos responsáveis pela produção. 

Manoel Alves de Oliveira: esse é o nome completo do radialista “Seu Mané”. 

Ele nasceu num domingo, dia 22 de fevereiro de 1942, na comunidade de Pedra de 

Abelha, atual cidade de Felipe Guerra, interior do Rio Grande do Norte.  

“Seu Mané da Rural”, um de seus muitos apelidos, foi o quarto filho de 

Sebastião Lourenço, agricultor, e de Luiza Maria da Conceição, lavadeira. Ao todo, 

teve 6 irmãos. Ainda quando criança, na cidade onde nasceu, começou a trabalhar 

na agricultura, sempre com o intuito de ajudar no sustento da família. Paralelamente, 

também estudava. Começou a cursar o ensino primário em Pedra de Abelha. 

Após o falecimento da mãe (que era mãe solteira), Manoel Alves, com 

aproximadamente 13 anos de idade, mudou-se para Mossoró e passou a residir na 

casa de uma tia materna. A residência era no bairro Bom Jardim, na Rua Epitácio 

Pessoa, próxima ao centro comercial conhecido como “Vuco-Vuco”. 

A vinda da cidade natal para Mossoró aconteceu por meio de uma carona 

dada a ele e a seus irmãos, em um meio de transporte chamado na região nordeste 

de “Mixto”, mais conhecido hoje em dia por “pau-de-arara”. A carona foi dada por 

“Dequinha Travessa”. 

Assim que chegou a Mossoró, sua primeira preocupação foi procurar alguma 

atividade remunerada. E conseguiu: foi como ajudante de serviços gerais em uma 

mercearia. Esse comércio pertencia ao senhor conhecido por “Zé Serafim”, e sua 

esposa “Dona Maria”. Esse casal teve dois filhos gêmeos, chamados de Cosme e 

Damião e “Seu Mané” também ajudava aos pais a cuidar dos bebês. Foi uma 
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espécie de “babá” das crianças. Ele passou cerca de 2 anos trabalhando com “Seu 

Zé Serafim”.  

Posteriormente passou a vender confeitos e balas, na calçada do Cine 

Jandaia, localizado na Avenida Alberto Maranhão. Era uma das casas de cinema de 

Mossoró na época, final da década de 1950 e início da década de 1960. Esse 

cinema pertencia ao grupo de empresários, liderados por Renato Costa, que possuía 

outros cinemas, como o Cine Caiçara, também em Mossoró, e o “Cine Miramar”, na 

cidade de Areia Branca, além de outros prédios e empresas, como a Rádio Difusora 

de Mossoró. 

Depois “Seu Mané” passou a trabalhar no próprio Cine Jandaia, convidado 

por Luiz Chavante, gerente do cinema, para substituir “Almir”, auxiliar de serviços 

gerais que abandonou o trabalho. Sobre esse emprego “Seu Mané” contava que 

tinha que correr de bicicleta de um cinema a outro (do Cine Jandaia para o Cine 

Caiçara) porque a maioria das vezes o mesmo filme passava ao mesmo tempo nos 

dois cinemas, à noite. Um começava mais cedo, meia hora antes, para dar tempo 

continuar a segunda parte do filme no outro cinema. Enquanto em um cinema o filme 

estava na segunda parte, o outro ainda estava começando. Foi neste período que 

ele prestou serviço militar, por volta dos 20 anos de idade. 

Um pouco depois, em 1963, ano de fundação da Emissora de Educação 

Rural, a Rádio Rural de Mossoró, Manoel Alves prestou concurso para operador de 

som e foi aprovado. Na solenidade de inauguração foi ele quem ajustou os 

microfones para o presidente João Goulart falar. Ele se orgulhava muito dessa 

passagem. Sobre a disputa para ser operador, teriam sido 60 candidatos 

concorrendo a quatro vagas. Ele foi um dos selecionados. 

Cerca de 1 ano e meio trabalhando como operador, assumiu o microfone 

para substituir o apresentador do programa “Violas e Repentes”. O seu bom 

desempenho avaliado por Padre Américo, diretor da Rádio, o fez continuar e ser o 

locutor mais conhecido na história da Rádio Rural, e talvez de todo o Rio Grande do 

Norte.  

“Seu Mané” também atuou em outras rádios. Trabalhou na Rádio Rural de 

Caicó-RN, a partir do dia 01 de abril de 1972, permanecendo pouco tempo; nesta 

época foi convidado para ser o locutor oficial da campanha de Manoel Torres para 

prefeito da cidade de Caicó. Passada a campanha ele retornou para a Rádio Rural 

de Mossoró e, em 1980, foi comunicador da Rádio Difusora de Mossoró. 
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Posteriormente, voltou à Rádio Rural mais uma vez. Sua grande paixão foi a Rádio 

Rural, onde trabalhou por quase 50 anos. 

Seu primeiro programa e que seguiu até ele sair do rádio, foi “A Rural, O 

Sertão e Seu Mané”, destinado ao homem do campo, como a maioria de todos os 

outros programas ao longo de sua carreira. O forró sempre foi o gênero musical mais 

tocado por ele. Porém, “Seu Mané” apresentou diferentes programas como: 

“Saudades, seu nome é música”, programa de serestas, ao vivo no miniauditório da 

Rádio Rural; “Show das 10”, no auditório do Cine Pax (cinema de Mossoró); “Rural 

Joia-Joia”, programa só sobre a Jovem Guarda; “Seu Mané Toca Tudo”, “Parada 

das Paradas”, “Mensagens e Avisos Musicais”, “A Hora da Coalhada”, “Rural às 

suas Ordens”, “Alegria Total”, “Forrozinho Gostoso da Rural”, entre outros. 

“Seu Mané” também apresentava Leilões e shows em palcos. Era comum 

ele fazer a animação e anunciar as atrações nas festas de padroeiros (as) dos 

bairros da cidade. Em todas as ocasiões, no rádio ou nos palcos, “Seu Mané” 

apresentava uma característica em comum: a alegria e o bom humor. 

Com o concurso “A Mais Bela Voz”, desde 1968, veio ainda mais sucesso e 

reconhecimento. Devido a esse concurso e a alguns de seus programas de 

auditório, “Seu Mané” foi o responsável pelo surgimento e a ascensão de diversos 

talentos da terra, dentre eles, o cantor e compositor Bartô Galeno, um dos maiores 

vendedores de discos do país. 

Mesmo aposentado, desde 1992, “Seu Mané” continuou na ativa até o ano 

de sua morte. E durante o fim de sua carreira profissional apresentava 3 programas 

dos mais antigos no Rádio mossoroense: “Seu Mané Toca Tudo”; “O Sertão, a Rural 

e Seu Mané” e “A Hora da Coalhada”. 

“Seu Mané” era pai de sete filhos e foi casado duas vezes. O primeiro 

casamento foi com Maria Madalena Fernandes de Oliveira. Seu último 

relacionamento foi com Geralda Maria de Medeiros Carvalho, natural de Upanema-

RN e mãe de 3 filhos: John Kennedy, Carolina Alves e Gabriela Medeiros. “Seu 

Mané” tinha 7 filhos e, até o ano de 2006, tinha 7 Netos. 

“Seu Mané” recebeu título de cidadão mossoroense, e também, por 

proposição do vereador Isaac Abreu Júnior, a Câmara Municipal de Baraúnas 

entregou a ele, no dia 15 de dezembro de 2002, o título de Cidadão Honorário 

Baraunense. 
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 O rádio mossoroense ficou de luto quando calou-se, para sempre, a voz de 

“Seu Mané” no dia 8 de outubro de 2012, no início da manhã. As primeiras 

informações foram de que ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no dia 

01 de outubro, sendo internado em seguida, no Hospital Regional Tarcísio Maia 

(HRTM). Porém, como não teve recuperação, veio a óbito, vítima de um coma 

alcoólico. 

O seu corpo foi velado por parentes e amigos na Capela de Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro, no centro da cidade e, logo após, foi sepultado no Cemitério 

Novo Tempo, em Mossoró-RN. Em sua homenagem, a Rádio Rural fez o 

lançamento do Troféu Sabiá Seu Mané, que contemplou vários artistas na edição da 

“A Mais Bela Voz” em 2012, no adro da Catedral de Santa Luzia. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema em foco desperta cada vez mais a necessidade de aprofundar e 

promover reflexões no meio acadêmico e na sociedade de uma forma geral, sobre a 

importância de resgatar memórias em busca de lembranças marcantes que fazem 

parte da construção da identidade de um povo. 

A intenção é que este seja um dos muitos trabalhos que possam surgir sobre 

personalidades locais que são componentes imprescindíveis para o 

desenvolvimento e a representatividade de uma cidade, de uma região, de um 

estado, de um veículo de comunicação. 

Que este trabalho possa despertar entre alunos e produtores de conteúdo 

(sejam estes em vídeo, áudio ou em qualquer outro formato) novas ideias e saberes 

sobre experiências produtivas em comunicação. E que possa, além disso, promover 

um interesse maior em incluir uma pessoa simples, o veículo rádio e a cidade a qual 

o pesquisador nasceu e viveu, entre os temas possíveis de serem abordados na 

academia. 

Através deste trabalho espera-se ter evidenciado o reconhecimento do 

personagem principal através do seu modo peculiar de ser, visto que “Seu Mané” 

carregava consigo valores importantes como a humildade, o respeito e a 

determinação. “Seu Mané” valorizava o ser humano, como também valorizava 

sentimentos genuinamente regionais ligados à tradição oral do sertão nordestino, 

que enriqueceram a cultura e a sociedade em da região em que viveu. 

Em termos de produção audiovisual para documentário, foi possível 

evidenciar a importância da pesquisa e da pré-produção como forma de tornar mais 

clara as possíveis maneiras da estrutura narrativa. Durante a produção, houve a 

oportunidade de superar obstáculos técnicos em busca de mais qualidade estética e 

plástica de imagem e áudio. Durante a pós-produção reafirmou-se a necessidade de 

organização de material coletado na produção e pré-produção. Também nesta fase 

foi possível refletir um pouco mais sobre o planejamento da difusão da produção 

audiovisual universitária. 

Por meio do documentário e deste relatório espera-se ter apresentado a 

história da vida de Manoel Alves de Oliveira, onde foram elencados alguns dos 

motivos que o levaram a se tornar para os membros da equipe, e para muitos, o 

maior símbolo que a radiofonia do estado do Rio Grande do Norte já teve. 
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O percurso de pesquisa e produção do documentário trouxe muita 

informação atualizada sobre a trajetória de “Seu Mané”, mas também possibilitou 

reflexões interessantes sobre o campo de pesquisa em comunicação social, tendo 

como direcionamento as perspectivas de análise via mediatização, práticas sociais e 

meios de comunicação. 

As reflexões sobre isso foram muitas vezes apresentadas no decorrer do 

texto teórico e metodológico. De forma resumida pode-se dizer que a pesquisa foi 

mais rica do que o esperado. Todos os membros do grupo ficaram interessados por 

aprofundar diversos aspectos dos estudos de mídia tendo como objeto empírico o 

rádio, aspectos da cultura local e regional, bem como sobre o compromisso social 

em produzir uma documentação em audiovisual que contribua com a pesquisa em 

comunicação social, história, ciências sociais e demais áreas das ciências humanas. 
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APÊNDICE A – Perguntas aos Depoentes 
 
DEPOENTES: 

 
Familiar/Irmã: Maria José Alves dos Santos (Dona Mazé). 

Diretor da Rádio Rural: Antônio Carlos Dantas (Pe. Carlinhos). 

Professor de Comunicação Social: Fabiano Morais. 

Amigos Radialistas: Martins Coelho; Renato Severiano; Tony Filho. 

Ouvintes: Antônio Silva (Toinho da lanchonete); Fernando Antônio Marques. 

Pesquisador histórico: Geraldo Maia. 

 

 

QUESTIONÁRIOS: 

1. IRMÃ DE SEU MANÉ (Dona Mazé) 

- Como era a vida da senhora e de seus irmãos em Felipe Guerra? 

- Como era Seu Mané criança? 

- Como foi a vinda de vocês pra cá pra Mossoró? 

- Como era a convivência da senhora com Seu Mané depois de adulto? Ele 

visitava a senhora sempre? 

- O que Seu Mané contava a senhora sobre trabalhar no Rádio? 

- O que a senhora lembra do contato de Seu Mané com a bebida alcoólica? 

 

2. DIRETOR DA RÁDIO RURAL (Pe. Carlinhos) 

- Como foi o seu período de convivência com Seu Mané? 

- Como foi a decisão de afastar Seu Mané da Rádio Rural? 

- O que Seu Mané significou pra Rádio Rural de Mossoró? 

 

3. PROFESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (Fabiano Morais) 

- Como o senhor classifica a comunicação radiofônica feita por Seu Mané? Ela 

tem um perfil definido? Que perfil seria esse? 
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- Esse perfil de comunicação radiofônica relatado pelo senhor anteriormente, ele 

desconstrói de certa forma as teorias e as técnicas da boa comunicação no rádio? 

- Seu Mané provou que qualquer pessoa pode fazer rádio? 

- Como o senhor descreveria Seu Mané para uma pessoa que não o conheceu 

nem ouvia seu programa? 

 

4. AMIGOS RADIALISTAS (Tony Filho; Renato Severiano; Martins Coelho) 

- Como você conheceu Seu Mané? 

- Quais suas primeiras impressões sobre Seu Mané?  

- O que você ouvia e ouve até hoje do público de Seu Mané? O que os ouvintes 

comentam? 

- Você acredita que Seu Mané nasceu com o “dom” de comunicar ou ele 

aprendeu com o tempo? 

- Seu Mané agia de forma diferente no ar (ao vivo) e fora do ar (nos bastidores), 

como eram essas atitudes? 

- Como foi o seu convívio com Seu Mané na Rádio Rural e também no concurso 

A Mais Bela Voz? 

 

5. OUVINTES (Fernando Marques e Antônio Silva) 

- Quais são as lembranças que você tem de Seu Mané? 

- O que a comunicação de Seu Mané no rádio significou pra você?  

- Quais as histórias engraçadas de Seu Mané durante a apresentação de seus 

programas? 

 

6. PESQUISADOR (Geraldo Maia) 

- Geraldo, Seu Mané chegou a Mossoró na década de 50, e em 1963 começou a 

trabalhar na Rádio Rural. Naquela época, o contexto era favorável para quem 

buscava trabalho em meios de comunicação em Mossoró? 

- Geraldo, ainda falando sobre essa época, a vinda de Seu Mané pra Mossoró foi 

um caso isolado ou era comum a cidade receber pessoas de outros lugares em 

busca de melhor qualidade de vida? 
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- Por muito tempo Seu Mané apresentou o concurso A Mais Bela Voz. O senhor 

acha que sem esse destaque e sem o caráter regional de abrangência da Rádio 

Rural, ele teria tido sucesso como locutor? 

- Geraldo, qual a importância de Seu Mané, como uma figura folclórica e 

midiática, para a cidade de Mossoró? 
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APÊNDICE B – Fotos das Entrevistas 

Figura 1: Foto da gravação na residência do radialista Tony Filho. 

 

         Foto Giancarlo Rebouças 

 

Figura 2: Foto da gravação na residência de Dona “Mazé”. 

 

Foto Washington de Góis  
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Figura 3: Foto da gravação em locação externa com Renato Severiano. 

 

Foto Artur Rebouças 

 

 

 

Figura 4: Radialista Martins Coelho (centro) ao lado dos pesquisadores Vonúvio Praxedes e 

Dênis Pinheiro. 

 

Foto: Maria José
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APÊNDICE C – Sinopse do Documentário 

 

Sinopse: Este documentário traz relatos da trajetória do radialista fenômeno do 

rádio potiguar: Manoel Alves de Oliveira ou simplesmente “Seu Mané”. Nascido em 

Pedra de Abelha, atual Felipe Guerra, buscou na cidade de Mossoró uma alternativa 

para crescer na vida. Na infância trabalhou de tudo um pouco. Adulto, em 1963, 

participou de um teste na maior rádio AM da região Oeste Potiguar, a Rádio Rural de 

Mossoró e, por quase cinquenta anos, se tornou referência por sua comunicação 

simples e bem-humorada que atingia todos os públicos. 
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APÊNDICE D - Roteiro 

IMAGEM ÁUDIO 

  

ABERTURA MOSTRA UMA CASA 
DE TAIPA, ANTIGA, COM TODAS AS 
PEÇAS ANTIGAS, TÍPICA MORADA 
SIMPLES DO SERTÃO POTIGUAR. 
MOSTRA OS PÉS DE HOMEM 
CAMINHANDO, CHEGANDO DO 
TRABALHO, ADENTRANDO A 
CASA. 

MÚSICA SEGREDO DAS ÁRVORES, 
FAIXA 1 DO ÁLBUM DE MESMO 
NOME, DO ARTISTA NELSON DA 
RABECA. 
 
 
 
 

 
O MESMO HOMEM LIGA O RÁDIO, 
SINTONIZA A RÁDIO RURAL, 
AUMENTA O VOLUME E COMEÇA A 
OUVIR PROGRAMA DE SEU MANÉ. 

SOBE SOM E SEGUE ÁUDIO DO 
PROGRAMA “A HORA DA 
COALHADA” 

 
FADE PARA INCLUSÃO DA ARTE 
COM TÍTULO DO DOCUMENTÁRIO: 
"SEU MANÉ: TALENTO E 
IRREVERÊNCIA NO RÁDIO 
POTIGUAR" 

FUNDO MUSICAL: ABERTURA DA 
MÚSICA “FORRÓ DO VELHO 
INÁCIO”, DO TRIO MOSSORÓ. 

 
SEU MANÉ LOCUTANDO NO 
ESTÚDIO DA RÁDIO RURAL – 
ARQUIVO TCM. 

“Gente da cidade, campos, sítios, 
fazendas, comunidades rurais: muito 
bom dia!” 

 
SONORA COM MAZÉ ALVES, IRMÃ 
DE SEU MANÉ. 
 
CARACTERES/LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 

 
Deixa inicial: Eu acho que o pessoal 
gostava dele...  
Deixa final: ...hoje as pessoas ainda 
diz. 

 
SONORA DE RENATO SEVERIANO, 
RADIALISTA, APRESENTADOR, 
AMIGO DE SEU MANÉ. 
 
CARACTERES/LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 

 
Deixa inicial: A maior audiência de 
Rádio... 
Deixa final: ...aprender, conhecer 
Seu Mané é importante na profissão. 

 
SONORA MARTINS COELHO, 
RADIALISTA, AMIGO DE SEU 
MANÉ. 
 
CARACTERES/LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 

 
Deixa inicial: Os programas de Seu 
Mané já era tão conhecido que...  
Deixa final: ...quando falava em 
Rádio Rural falava em Seu Mané. 
 

 
SONORA TONY FILHO, RADIALISTA 
AMIGO DE SEU MANÉ. 

 
Deixa inicial: Seu Mané sempre foi 
sucesso...  
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CARACTERES/LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 

Deixa final: “...amando e carente de 
amor.” 

 
SONORA COM ANTÔNIO SILVA 
(TOINHO DA LANCHONETE) 
OUVINTE E AMIGO DE SEU MANÉ 
 
CARACTERES/LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 

 
Deixa inicial: Ele era uma pessoa 
muito bacana, como um locutor 
analfabeto era espetáculo...  
Deixa final: ...num era palhaço 
desfazer da pessoa não, ele era 
assim. 
 

 
SONORA COM DIRETOR DA RÁDIO 
RURAL, PADRE CARLINHOS 
 
CARACTERES/LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 

Deixa inicial: Nós entendemos e eu 
citei numa de minhas últimas 
pregações o rádio como meio de 
comunicação que congregava... 
Deixa final: ...Seu Mané cumpriu seu 
papel muito bem de ser um 
comunicador a seu tempo.  

 
SONORA FERNANDO MARQUES, 
OUVINTE DE SEU MANÉ 
 
CARACTERES/LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Deixa inicial: Se alguém tava distante 
e queria comunicar... 
Deixa final: “...me espere tal dia que 
eu to chegando. Isso era um aviso.” 
 

SONORA COM GERALDO MAIA, 
PESQUISADOR DA HISTÓRIA DE 
MOSSORÓ 
 
CARACTERES/LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 
 

Deixa inicial: Até 2012, quando 
morreu... 
Deixa final: ...a vida toda dedicado 
aquela Rádio. 

SONORA COM FABIANO 
MORARAIS 
 
CARACTERES/ LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 

Deixa inicial: Seu Mané um grande 
locutor... 
Deixa final: ...dose de humor com 
informação. 

FADE E ENTRA SELEÇÃO DE 
IMAGENS DE PUBLICAÇÕES EM 
JORNAIS SOBRE SEU MANÉ. 
 

SOBE SOM DE SEU MANÉ 
APRESENTANDO PROGRAMA DA 
RÁDIO RURAL E SEGUE ATÉ FIM 
DAS IMAGENS 
 

SONORA COM MAZÉ ALVES Deixa inicial: Eu nasci em Pedra de 
Abelha, Felipe Guerra... 
Deixa final: ...ali na Epitácio Pessoa.” 

SONORA COM GERALDO MAIA E 
 
INSERT DE MAPA LOCALIZANDO 
MOSSORÓ NO RIO GRANDE DO 
NORTE, FICANDO ENTRE 

 
Deixa inicial: Mossoró, ele sempre 
foi, desde o início do século XX... 
Deixa final: ...e Mossoró era a grande 
cidade. 
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FORTALEZA E NATAL, ALÉM DA 
PROXIMIDADE COM OS ESTADOS 
DO CEARÁ E PARAÍBA  
 

 

SONORA COM MAZÉ ALVES Deixa inicial: Ela era... a gente pode 
dizer assim... analfabeto quase... 
Deixa final: ...ele aprendeu só... mais 
o que precisava saber. 

 
 
SONORA MARTINS COELHO 
 
 
 

 
Deixa inicial: Seu Mané, o primeiro 
contato foi mesmo no próprio Rádio... 
 
Deixa final: ...ele passou a ser 
profissional como locutor. 
 

DEPOIS DESTA ENTRA  
 
FABIANO MORAIS 
 

Deixa inicial: Seu Mané pra época 
dele ele provou que poderia fazer com 
muito esforço... 
Deixa final: ...do rádio mossoroense. 
 

 
SONORA COM GERALDO MAIA 
 

Deixa inicial: Era arrimo de família, 
ficou trabalhando... 
 
Deixa final: ...que seria os 
transmissores da Rádio. 
 

SONORA RENATO SEVERIANO 
 
INSERT FOTO ANTIGA DE RENATO 
SEVERIANO NO ESTÚDIO DA 
RÁDIO RURAL AO LADO DO 
DIRETOR DA RÁDIO, NA ÉPOCA: 
MONSENHOR AMÉRICO 
 

Deixa inicial: A gente fica assim mais 
naquela coisa de fã... 
 
Deixa final: ...Seu Mané naquele jeito 
dele, ele transmitia, sabe, um jeito 
simples, um homem de poucas letras, 
uma figura, um bonachão. 

 
 
SONORA COM GERALDO MAIA 
 

Deixa inicial: De onde veio o nome 
de Seu Mané... 
 
Deixa final: ...e ficou “A Hora da 
Coalhada” e fez tanto sucesso. 
 

SONORA COM TONY FILHO 
 
 
INSERT IMAGEM DE SEU MANÉ 
COM TONY NO PALCO 
ENTREVISTANDO CANDIDATO DO 
CONCURSO “A MAIS BELA VOZ” 

 
Deixa inicial: Eu conheci no dia-a-
dia... 
 
Deixa final: ...e realmente animar o 
público.    

 
SONORA COM MARTINS COELHO 
 

Deixa inicial: Sem conhecê-lo eu já 
sabia da capacidade dele pelo jeito 
dele comunicar... 
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Deixa final: ...a gente conversava e 
se dava muito bem.  

SONORA COM TONY FILHO 
 
 

Deixa inicial: Eu acho que ele já 
nasceu predestinado por rádio... 
 
Deixa final: ...tinha sempre uma 
saída. 
 

SONORA DE RENATO SEVERIANO 
 

Deixa inicial: Era aquela figura... 
Deixa final: ...as histórias que criaram 
em torno de Seu Mané, algumas 
tiradas dele. 
 

SONORA COM FERNANDO 
MARQUES 
 

Deixa inicial: Eu ouvia muito Seu 
Mané... 
Deixa final: ...aquilo me divertia. 

SONORA COM TONY FILHO 
 

Deixa inicial: Eu morava em Patú, 
quando eu era menino... 
Deixa final: "...amanhã irei". 
 

SONORA FERNANDO MARQUES Deixa inicial: Essa eu não ouvi, mas 
um amigo meu me falou que... 
Deixa final: ...às vezes sem se sentir, 
mas se tornava muito engraçado e era 
bom, porque todo mundo se divertia. 

SONORA MARTINS COELHO  
Deixa inicial: Quando ele errava ele 
passava por cima... 
 
Deixa final: ...não tinha quem ficasse 
parado não. 
 

SONORA COM GERALDO MAIA Deixa inicial: Outra que citam 
também... 
Deixa final: “...não é pra amarrar os 
garotos não, é os garrotes.” 

SONORA MARTINS COELHO  
Deixa inicial: Os shows de A Mais 
Bela Voz na praça... 
Deixa final: ...aí já disfarçava. 
 

FADE E ENTRA SELEÇÃO DE 
IMAGENS, FOTOS DE SEU MANÉ 
COM AMIGOS. 

SOBE SOM DE SEU MANÉ 
APRESENTANDO PROGRAMA DA 
RÁDIO RURAL E SEGUE ATÉ FIM 
DAS IMAGENS 

 
SONORA DONA MAZÉ ALVES 
 

 
Deixa inicial: Ele não era de 
encrenca, quem acabou foi a 



48 
 

  

 
 
CARACTERES/LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 
 

bebida... 
 
Deixa final: ...num instante foi. 

SONORA MARTINS COELHO Deixa inicial: Seu Mané ele já 
gostava, sempre gostou... 
Deixa final: ...ele bebia muito. 

SONORA COM RENATO 
SEVERIANO 
 
CARACTERES/LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 
 

Deixa inicial: É muito triste a gente 
ver, um colega assim, principalmente 
um homem como foi Seu Mané... 
Deixa final: ...ele teria durado um 
pouco mais entre nós. 
 

SONORA PE. CARLINHOS 
 
CARACTERES/LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 
 

Deixa inicial: Eu assumi a rádio em... 
Deixa final: ...a gente viu que não era 
possível ele continuar ali. 

SONORA RENATO SEVERIANO Deixa inicial: Lamentavelmente o fim 
de Seu Mané foi um fim triste... 
Deixa final: ...eu acho que foi um fim 
melancólico, triste eu diria (...) Seu 
Mané tivesse terminado comunicando, 
talvez ele tivesse terminado feliz. 

SONORA PE. CARLINHOS Deixa inicial: Pesou a nossa decisão, 
pesou na nossa consciência... 
Deixa final: ...nós teríamos feito um 
esforço.  
 

SONORA MAZÉ ALVES 
 
 

Deixa inicial: Deixou muita saudade, 
eu dava conselho... 
Deixa final: ...morreu tão assim, 
morreu internado na UTI. 
 

SONORA MARTINS COELHO Deixa inicial: Uma pessoa falar de 
Seu Mané não é humano... 
Deixa final: ...não é um ser humano. 
 

SONORA MAZÉ ALVES Deixa inicial: Não vai ser esquecido 
não... 
Deixa final: ...eu acho que quem 
gosta não tem o que dizer das 
pessoa. 

SONORA COM FERNANDO 
MARQUES 
 
CARACTERES/LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Deixa inicial: Mudaram muita coisa 
na comunicação... 
Deixa final: ...que vai permanecer. 
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SONORA MAZÉ ALVES Deixa inicial: Quem gostava de 
Manel eu agradeço bastante... 
Deixa final: ...assim como eu gosto. 
 

SONORA COM FERNANDO 
MARQUES 
 

Deixa inicial: Eu diria muito obrigado 
Seu Mané... 
Deixa final: ...e o que ele colaborou 
pra os seus ouvintes. 

SONORA FABIANO MORAIS 
 
CARACTERES/LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 
 
 

Deixa inicial: A linguagem utilizada 
por seu Mané eu diria que foi épica,.. 
 
Deixa final: ...Não entrando em 
conflito com uma teoria da 
comunicação. 

SONORA DE GERALDO MAIA 
 
CARACTERES/LEGENDA COM 
IDENTIFICAÇÃO 
 

Deixa inicial: Seu Mané ele 
conquistou seu lugar na história... 
Deixa final: ...ele conseguiu fazer e 
passou a viver e deixou seu nome na 
história através de seu trabalho. 

 
 
FADE E ENTRA SEU MANÉ 
LOCUTANDO NO ESTÚDIO AO 
VIVO DA RÁDIO RURAL 
 
ARQUIVO DA TCM 

 
 
Deixa inicial: Recebam também o 
abração bem abraçado... 
 
Deixa final: ...com você no coração. 

 
FADE PARA IMAGEM ESTÁTICA DE 
RÁDIO ANTIGO E SOBEM 
CRÉDITOS  
 

SOBE SOM ÁUDIO ORIGINAL SEU 
MANÉ APRESENTANDO 
PROGRAMA DA RÁDIO RURAL DE 
MOSSORÓ 

MÃO ENTRA EM CENA E GIRA 
BOTÃO DO RÁDIO, DELIGANDO O 
APARELHO 
 

FADE DO SOM ATÉ FICAR 
TOTALMENTE MUDO. 

AINDA COM IMAGEM DO RÁDIO 
ANTIGO ENTRA CARTELA COM A 
FRASE ENTRE ASPAS: 
 
“MODULANDO O SERTÃO DE 
PONTA A PONTA”.  

SEU MANÉ 
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