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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa investiga a Emissora de Educação Rural de Natal entre 1958 e 2018. Para cada 

década, um personagem narrador foi o fio condutor do resgate da memória da emissora, com 

objetivo de descrever as ocorrências midiáticas e interações socioculturais nesta jornada de 60 

anos. Assim, para cada período há uma característica: 1ª fase – do apogeu e princípio da 

propagação (1958/1968); 2ª fase – da resistência e do princípio da sobrevivência (1968/1978); 

3ª fase – da sobrevida e do princípio da coexistência (1978/1988); 4ª fase – do declínio e 

princípio da metamorfose (1988/1998); 5ª fase – da sustentabilidade e do princípio da 

oportunidade (1998/2008); e 6ª fase – da migração e do princípio da adoção tardia 

(2008/2018). Foram estabelecidos conceitos teóricos a partir dos estudos de midiamorfose, 

propostos por Fidler (1997) e Kischinhevsky (2016), bem como os de radiomorfose, por Prata 

(2008). Sobre o rádio, buscamos as origens com Sevcenko (1998); o rádio no Brasil a partir 

de Moreira (1991) e Prata (2008); o rádio de Natal com Lima (1984) e o estado da arte com 

pesquisas locais e nacionais via o Grupo de Rádio e Mídia Sonora da Intercom. No debate 

entre Sodré (2013), Martin-Barbero (2013), Thompson (2009) e Canclini (2013), temos o 

referencial teórico para mediação, midiatização e interações socioculturais. Neste percurso 

fica demonstrado as diversas manifestações radiofônicas decorrentes da inserção de novas 

tecnologias, ocorrências políticas, sociais e econômicas do cotidiano. Quanto a midiatização 

da Igreja, temos o suporte de Gomes (2010) e Puntel (2012). Para tratar de memória, 

recorremos a Burke (1992), Ricoeur (2000) e Chartier (2014a, 2014b). Como instrumental 

metodológico usamos a História Oral, as entrevistas em profundidade, as pesquisas 

(bibliográfica e documental) e a observação participante. Ao final, revela-se uma emissora de 

legado histórico das Escolas Radiofônicas, que faz um percurso de sobrevivência no mercado 

da radiofonia e aos 60 anos busca uma nova identidade. 

 

Palavras-chave: Rádio. Memória. Midiamorfose. Mediação. Midiatização. 

 

 

 



   

ABSTRACT 

 

 

This research investigates the "Emissora de Educação Rural de Natal" between 1958 and 

2018. For each decade, a storyteller was the guiding line of the rescue of the memory of the 

station, with the objective of describing the mediatic occurrences and socio-cultural 

interactions in this 60-year journey. Thus, for each period there is a characteristic: 1st phase - 

of the apogee and the propagation tenet (1958/1968); 2nd phase - of the resistance and the 

survival tenet (1968/1978); 3rd phase - of survival and the coexistence tenet (1978/1988); 4th 

phase - of the decline and the metamorphosis tenet (1988/1998); 5th phase - of sustainability 

and the opportunity tenet (1998/2008); and 6th phase - of migration and the late adoption 

tenet (2008/2018). Theoretical concepts were established from the studies of mediamorphosis, 

proposed by Fidler (1997) and Kischinhevsky (2016), as well as those of radiomorphosis, by 

Prata (2008). On the radio, we seek the origins with Sevcenko (1998); the radio in Brazil from 

Moreira (1991) and Prata (2008); the Natal's radio with Lima (1984) and the state of the art 

with local and national researches via the “Grupo de Rádio e Mídia Sonora da Intercom”. In 

the debate between Sodré (2013), Martin-Barbero (2013), Thompson (2009) and Canclini 

(2013), we have the theoretical reference for mediation, mediatization and sociocultural 

interactions. In this course it is demonstrated the diverse radio manifestations resulting from 

the integration of new technologies, political, social and economic occurrences of the daily 

life. As for the mediatization of the Church, we have the support of Gomes (2010) and Puntel 

(2012). To deal with memory, we refer to Burke (1992), Ricoeur (2000) and Chartier (2014a, 

2014b). As methodological tools we use oral history, the in-depth interviews, the researches 

(bibliographical and documentary) and participant observation. At the end, the station proves 

to be a historical legacy of the Radio Schools, which makes a survival trajectory in the 

radiophony market and at sixty seeks a new identity.  

 

Keywords: Radio. Memory. Mediamorphosis. Mediation. Mediatization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente texto procura contribuir no que diz respeito às transformações da rádio, das 

lógicas e das operações midiáticas com foco na História Oral dos personagens (funcionários, 

voluntários, radialistas) que conduziram a Rádio Rural de Natal entre 1958 a 2018.  

Depoimentos nortearam o texto sobre a instituição de difusão e seus personagens, 

resgatando uma parcela significativa dos acontecimentos comunicacionais e trazendo à luz os 

sujeitos que contribuíram para o desenvolvimento do rádio potiguar.  

O lugar do rádio na sociedade potiguar e a sua importância pode ser compreendido 

como uma prática sociopolítica, o que configura sustentabilidade à pesquisa ao pensarmos nas 

consequências e nas futuras gerações. Enquanto arte, se tem a ligação afetiva do pesquisador 

na busca de reorganizar e revelar os diversos cenários radiofônicos e suas ligações, 

lembranças e sentimentos. Observando pelo lado emotivo e sensorial dos que relatam suas 

histórias envolvendo o rádio, há o aspecto de que ele estabelecia a figura de um companheiro, 

um educador, um lazer e um veículo de compartilhamento de informações. 

A invenção da imprensa, em meados do século XV, promoveu o nascimento de uma 

tecnologia que tornou possível a circulação de informação no meio social de um modo sem 

precedentes, promovendo a interação social e cultural. Tal evento tecnológico revolucionário 

institucionalizou os meios de comunicação de massa (livros, jornais, revistas etc.) como uma 

força significativa na sociedade e permitiu a comunicação e a interação em grandes distâncias 

e entre um maior número de pessoas, ao mesmo tempo em que tornou possível, com nunca 

antes, armazenar e acumular informações ao longo dos anos. Como consequência, os meios 

de comunicação de massa ajudaram a transformar a sociedade agrária e feudal, bem como a 

criar instituições modernas, tais como o Estado, a esfera pública e a ciência (THOMPSON, 

2009), ao que interpreto como mediações socioculturais.  

O desenvolvimento subsequente de outros meios de comunicação (como o rádio, a 

televisão e a Internet) acentuou ainda mais esse processo de modernização. Thompson (2009) 

explica que a comunicação, uma vez vinculada à reunião de indivíduos, face a face, foi 

sucedida pela comunicação mediada, em que a relação entre o emissor e o receptor é alterada 

em aspectos decisivos. 

No cenário atual de interatividade digital, o mercado da comunicação não pode 

desconsiderar as chamadas novas mídias; ao contrário, precisa se reestruturar (MATTOS, 

2010). Para Ferrareto (2001), entender as diversas manifestações radiofônicas da 
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contemporaneidade constitui um considerável desafio para os pesquisadores desde o advento 

da Internet, da telefonia móvel e das tecnologias decorrentes da crescente e ininterrupta 

inserção dessas, a seu tempo, como novidades no cotidiano. 

Para Kischinhevsky (2016), ao longo das últimas décadas, o rádio mudou sem mudar a 

sua essência. Mesmo que não use exatamente estas palavras, o autor descreve e busca 

explicações para este aparente paradoxo: é tradicional e é moderno. Em Rádio e mídias 

sociais: Mediações e interações radiofônicas em plataformas digitais de comunicação, 

Kischinhevsky (2016) descreve que, sem deixar de ser hertziano e de transmissão unilateral, 

esse meio expande-se para outros suportes e inclui, de forma aceleradamente crescente, o 

público como protagonista das irradiações. Por outro viés, ao se expandir, mesmo por vezes 

incluindo a fotografia e o vídeo, ele segue essencialmente sonoro ao combinar, quando 

necessário, a voz na forma da fala, a música, o efeito sonoro e o silêncio. Por isso, tradicional 

e moderno. 

Mas como a Rádio Rural de Natal percorreu 60 anos no ar em meio as transformações 

midiáticas? Eis a pergunta-problema proposta para delinear esta pesquisa de mestrado. Como 

objeto empírico, a pesquisa terá como campo de estudo a trajetória histórica do Rádio no Rio 

Grande do Norte (RN), tendo como campo de análise a pesquisa documental sobre a Rádio 

Rural de Natal e a observação participante do autor da pesquisa. Para tanto, o trabalho tem 

embasamento nos estudos de: memória oral (MEIHY, 2002; BARBOSA, 2016; CALABRE, 

2016; MAUAD, 2016), identidade organizacional (CASTELLS, 2005), Comunicação 

Mediada (THOMPSON, 2009), processo comunicativo, meios e recepções (MARTIN-

BARBERO, 2013; SODRÉ, 2013), e interações radiofônicas (KISCHINHEVSKY, 2016), 

com complemento de Barros (2012) para tratarmos sobre midiatização e mediações 

socioculturais nestes 60 anos de jornada da emissora. 

 O objeto da pesquisa é a Rádio Rural de Natal, observando a memória da emissora a 

partir dos relatos dos voluntários, radialistas, diretores, jornalistas e padres que conduziram a 

emissora de 1958 (ano de sua criação) ao ano de 2018 (quando a emissora comemora seus 60 

anos), dentro do contexto e método da História Oral. O objetivo geral é relatar como os 

desafios e transformações entre a tradição e a modernidade refletiram na configuração da 

emissora de Educação Rural de Natal. Para tal, identificamos através das narrativas dos 

personagens que aturam na emissora de Educação do Rural do Natal a trajetória do meio, sua 

influência e suas experiências midiáticas, políticas, culturais e sociais.  

Nas abordagens com o objeto de estudo fica evidenciando que o apogeu da emissora 

se deu nos primeiros anos de sua atuação, enquanto esteve estruturada em torno das escolas 
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radiofônicas com foco no Movimento de Educação de Base (MEB1) que esteve presente em 

Natal, mantendo inclusive um escritório até 2001. No período da Ditadura Militar, a rádio 

sobreviveu com apoio de recursos públicos. No pós-ditadura e período da redemocratização, 

ela viveu dificuldades financeiras. Com passar dos anos ocorreram sucessivas mudanças na 

gestão da emissora – que nitidamente percorre um caminho evangelizador à mercê das 

correntes da Igreja Católica que gerenciam a emissora em cada período. E, na atual fase, ela 

migrou do AM2 para o FM3. 

Mais recentemente (nos dois últimos anos), passei a interagir com o objeto de estudo, 

cooperando com a definição da programação da Rádio Rural de Natal – desta vez no cenário 

do FM. Participei de um grupo de colaboradores que tratou da migração do AM para o FM. 

Neste curto período me deparei com a mudança de três gestores: Padre Carlos Sávio da Costa 

Ribeiro; Padre Júlio César Souza Cavalcante; e desde o dia 1º de março de 2019, o novo 

diretor da Fundação Paz na Terra (mantenedora da Rádio Rural de Natal) é o Padre Antônio 

Nunes de Araújo, que conta com o apoio da diretora da rádio, Cacilda Medeiros. 

O intuito do objetivo específico desta pesquisa era analisar como se estabeleceu a 

configuração da emissora nestes 60 anos – ao passo que novas rádios foram surgindo no 

cenário natalense, bem como com a chegada de novos meios de comunicação (a televisão e, 

posteriormente, a Internet e a telefonia móvel, dando mais possibilidades de interação). 

Especificamente, ao longo da investigação, buscou-se identificar, através das narrativas, a 

trajetória do meio rádio potiguar e sua influência política, cultural, artística e social, revisou-

se a literatura do Rádio no Estado, o cenário midiático da época (1958-2018) e identificou-se 

os modos de atuação profissional dos que integraram com a emissora Rádio Rural de Natal 

diante do cenário político, cultural, econômico e social de 1958 a 2018, localmente. 

                                                 

 
1 O MEB foi criado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em 1961, objetivando desenvolver 

um programa de educação de base por meio de escolas radiofônicas nos estados do Norte, Nordeste e Centro-

oeste do país. Sua criação foi prestigiada pela Presidência da República e sua execução apoiada por vários 

ministérios e órgãos federais e estaduais, mediante financiamento e cessão de funcionários. 
2 Amplitude Modulada (AM), segundo Moacir Barbosa de Sousa (2010, p. 83), é um “tipo de transmissão que 

utiliza o princípio da variação de amplitude de uma portadora de Rádio Frequência (RF), de acordo com o sinal 

de áudio do programa a ser transmitido. A radiodifusão em AM pode ser transmitida em ondas médias (MW) ou 

de ondas curtas (SW). A resposta em frequência de rádio é limitada, indo de 40 Hz a aproximadamente 5 kHz. 

Geralmente as transmissões são monofônicas, embora também haja um padrão técnico para estereofonia”. 
3 Frequência Modulada (FM), segundo Maria Elisa Porchat (1986, p. 178), é “um sistema de transmissão em que 

a onda portadora, na faixa de 88 a 108 MHz, é modulada em frequência, ou seja, a moduladora, que é a 

informação na faixa de audiofrequência, altera a frequência central de emissora em função da sua intensidade e 

de sua frequência. O processo em FM é submetido à menor incidência de ruído e lhe é inerente uma faixa mais 

ampla de reprodução do áudio, o que lhe dá maior fidelidade de resposta”. 
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Os comunicadores sociais que atuaram na Rádio Rural deram suas contribuições para 

o desenvolvimento do rádio no Rio Grande do Norte. A emissora, que surgiu com o propósito 

de educar o homem do campo e ainda levar informação para os ouvintes (e o faz ao longo 

desses 60 anos), tem relatos de seus colaboradores que demonstram um legado importante 

para a história do rádio potiguar. Aqui fica registrado uma parte desses colaboradores, como 

exerciam seu trabalho, as condições para as suas atividades e como lidavam com as regras da 

Igreja Católica potiguar.  

 O rádio conquistou seu público, sendo um elemento que revoluciona o cotidiano, 

capaz de agradar e servir a todas as faixas de idade (CALABRE, 2016). É a partir desta 

história viva, das narrativas dos colaboradores, que pautamos nosso trabalho, seguindo a 

teoria e a metodologia da História Oral, como veremos a seguir, que revela a interações 

sociais realizadas nesses 60 anos. 

Justifica-se a relevância deste estudo com base na investigação sobre como a Emissora 

de Educação Rural de Natal se adequou ou não às transformações da sociedade dos meios em 

uma comunidade em que a cultura, as lógicas e as operações midiáticas afetam relacional e 

transversalmente o próprio corpo social, no âmbito de suas diferentes práticas socioculturais. 

Entre os breves relatos sobre a Emissora de Educação Rural de Natal, observa-se o de 

Lima (1984, p. 40): “mesmo na fase inicial a Rádio já ficava no ar da 5h às 23h, com a 

programação que constava de noticiários (enfocando mais notícias de interesse rural), 

programas musicais, notas e avisos, aulas e os ‘chamados grupos de audiência’ que era uma 

espécie de ‘universidade popular’”. Lima (1984, p. 40) destaca ainda que a postura crítica e a 

atuação da emissora em favor do homem simples do campo ou do trabalhador da cidade 

(inserido no segmento mais pobre da população) merecem o reconhecimento da comunidade: 

“esta, em contrapartida dispensa-lhe uma considerável dose de credibilidade, julgando-a um 

veículo isento, porque descompromissado com interesses políticos”. 

Propomos avaliar essa política pública, que é a radiodifusão, ao longo dos 60 anos de 

história da Rádio Rural de Natal, englobando aspectos das mudanças que se sucederam no 

percurso da emissora mercadológica, técnica e editorialmente.  

Os meios de comunicação não se desenvolvem espontaneamente, nem de forma 

independente. Eles emergem de forma gradual da metamorfose dos meios antigos – 

midiamorfose (FIDLER, 1997). Assim também ocorre com a Rádio Rural de Natal. 

No momento em que novas formas de mídia emergem, as formas antigas geralmente 

não são abandonadas, mas continuam a evoluir e se adaptar. No universo do rádio, estas 
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metamorfoses existem e provocaram as mudanças. Em cada idade a Rádio Rural de Natal 

assumiu características distintas evoluindo sem rupturas, mas adaptandose na ecologia da 

mídia num processo de radiomorfose (PRATA, 2008). 

Metodologicamente usamos o contexto da História Oral – esta é uma história do 

tempo presente, pois implica uma percepção do passado como algo que tem continuidade hoje 

e cujo processo histórico não está acabado. Para Meihy (2002), há três modalidades de 

História Oral: História Oral de Vida, História Oral Temática e Tradição Oral. Na História 

Oral de Vida, o sujeito tem maior autonomia para dissertar o mais livremente possível sobre 

sua experiência pessoal. A ele é dado espaço para que sua história seja encadeada segundo a 

sua vontade. Na História Oral Temática, há maior objetividade: a partir de um assunto 

específico e preestabelecido, busca-se o esclarecimento ou opinião do entrevistado sobre 

algum evento definido. Este foi nosso caminho percorrido ao longo da pesquisa. A História 

Oral Temática tem características bem diferentes da História Oral de Vida, pois detalhes da 

vida pessoal do narrador apenas interessam na medida em que revelam aspectos úteis à 

informação temática central. Já na Tradição Oral, o foco é a permanência dos mitos, a visão 

de mundo de comunidades que têm valores filtrados por estruturas mentais asseguradas em 

referências do passado remoto, que se manifestam pelo folclore e pela transmissão geracional.  

A grande potencialidade da História Oral, segundo Freitas (2002), é que ela permite a 

integração com outras fontes, a confrontação entre as fontes escritas e orais e a sua utilização 

multidisciplinar. 

Abordamos, estruturados na História Oral: as mudanças na ótica dos personagens 

entrevistados; a construção da sustentabilidade da emissora; a reconfiguração do conteúdo, da 

programação, da conquista e da manutenção ou não da audiência; as mudanças referentes à 

troca do sistema AM para o FM; a renovação do quadro de profissionais; o estabelecimento 

de estratégias de relacionamento com a audiência sintonizadas com as mídias digitais; o 

reposicionamento da marca da rádio; e os desafios para a convergência tecnológica. 

Nosso campo da comunicação teve como premissa a necessidade de ouvir, observar e 

relatar os fatos contextuais e midiáticos que influenciaram no funcionamento da emissora de 

rádio de Educação Rural de Natal de 1958 a 2018. Desafios e transformações ocorridos nesses 

60 anos de funcionamento foram contemplados a partir de histórias, legados e acontecimentos 

que recontam a tradição, a influência e a modernidade da emissora. Percorremos o espaço de 

tempo entre a origem do MEB, iniciado na década de 1960 com o trabalho das escolas 

radiofônicas, e a inquieta época das tecnologias da informação: o apogeu da Word Wide Web 

(WEB), a rede mundial de computadores.  



22 

 

O enfoque foi a Emissora de Educação Rural de Natal, que iniciou as escolas 

radiofônicas com toda precariedade e singeleza em sua estrutura tecnológica nos anos 1960, 

conforme afirma Osmar Fávero (2009, p. 11): “o que as escolas radiofônicas de Natal 

apresentam de original? Em primeiro lugar, elas são citadas recorrentemente como as matrizes 

que deram origem ao MEB, o que é verdade. Em segundo lugar, pela sua criatividade 

exemplar”. Fávero relata que no início as emissoras tinham pouca potência e contavam com 

trabalho de voluntários. A própria equipe responsável pelas escolas radiofônicas 

profissionalizou-se nas técnicas do rádio na prática (de forma autodidata), como prega o 

Construtivismo4. Mesmo assim, apesar do amadorismo, preconizaram uma jornada de 

destaque e modelo nacional.  

O rádio foi identificado como o meio mais eficaz que a Igreja encontrou para 

promover a organização de comunidades, a formação de líderes rurais e a alfabetização de 

jovens e adultos, numa época em que o acesso do trabalhador rural à modernidade era algo 

muito difícil. Com diz o mentor da Rádio Rural de Natal, Dom Eugênio de Araújo Sales: “a 

importância do rádio para o sucesso das escolas foi fundamental” (apud MEDEIROS, 2005, 

p. 48). 

Passada a experiência midiática das escolas radiofônicas, pensamos ser oportuno 

investigar a falência do sonho de Roquette Pinto: o rádio ser a escola do povo 

(FERRARETTO, 2001), desejo retomado por Dom Eugênio Sales com suas escolas 

radiofônicas. Este é o propósito desta pesquisa: saber definir quando o sonho acaba e a Rádio 

Rural de Natal vira incerteza? Que linha de ação seguir? O que comunicar? 

Mercadologicamente, o rádio tinha vivido no Sul e Sudeste do Brasil a sua Era de Ouro, 

caracterizada por uma programação voltada ao entretenimento, predominando programas de 

auditório, radionovelas e humorísticos (FERRARETTO, 2001). O rádio buscou seu caminho: 

fez readaptações e reformulações e passou a procurar outras formas de identidade com o 

ouvinte. Começava a se delinear a função contemporânea do rádio, de “companheiro” de 

qualquer cidadão (MOREIRA, 2000). Esta última definição, ao que parece, pode estar mais 

próxima do movimento que ocorreu na Emissora de Educação Rural Natal. 

No segundo capítulo apresento o rádio. Para isto, relato a origem da radiodifusão a 

partir do esforço dos pioneiros, cientistas e curiosos, no final do século XIX e os primeiros 

anos do século XX. Registro o rádio no Brasil com as ações pioneiras e as regulamentações 

                                                 

 
4 Inspirado nas ideias do suíço Jean Piaget (1896-1980), o método procura instigar a curiosidade, já que o aluno é 

levado a encontrar as respostas a partir de seus próprios conhecimentos e de sua interação com a realidade e com 

os colegas. 
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legais; o rádio em Natal (RN), apontando o legado das primeiras emissoras; e finalizo com o 

rádio como objeto de pesquisa na UFRN em paradoxo com o levantamento realizado pelos 

pesquisadores do Grupo de Pesquisa Mediações e Interações Radiofônicas5. 

No terceiro capítulo apresento a metodologia da pesquisa. Buscou-se percorrer este 

tema pelo interesse histórico da comunicação, em que pretendemos ancorar o trabalho com a 

teoria e a metodologia da História Oral, que é um recurso moderno usado para a elaboração de 

documentos e o arquivamento de estudos referentes à experiência social de pessoas e grupos. 

Ela é sempre uma história do “tempo presente” e também é conhecida com “história viva” do 

autor) (MEIHY, 2002). Neste capítulo também expomos o pensamento de Chartier (2014a) e 

sua valorização do relato da História Oral evidenciando a memória como importante elo para 

pesquisadores assim como as técnicas dos historiadores (tendo cada um o seu valor). As 

exigências da memória, individual ou coletiva, pessoalmente vivenciadas ou 

institucionalizadas, também têm atacado as alegações do conhecimento histórico, julgadas 

frias e inertes pelo padrão da vívida relação que nos faz reconhecer o passado nas imediações 

de sua recordação. 

No quarto capítulo trato das vozes da Rádio Rural. Aqui detalhamos as narrativas de 

quem vivenciou as histórias que marcaram o legado da Rádio Rural de Natal nesses 60 anos. 

E, além de uma análise dos dados em que vamos confrontar a teoria com a realidade 

observada, vamos fazer uso da metodologia da História Oral nesse momento. 

No quinto capítulo abordo as considerações finais, visando descortinar a história da 

Rádio Rural de Natal, bem como resgatar uma parcela significativa dos acontecimentos 

comunicacionais do Rio Grande do Norte para trazer à luz personagens do rádio potiguar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
5 Vinculado ao Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), listado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e liderado pelo 

Professor Doutor Marcelo Kischinhevsky. 
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2 O MEIO RÁDIO 

 

2.1 As origens do rádio 

 

 A radiodifusão nasce com o registro do esforço dos pioneiros, cientistas e curiosos, 

cada qual em seus lócus de pesquisa, em lugares distintos no mundo, entre o final do século 

XIX e os primeiros anos do século XX, numa época em que o considerado mundo 

“desenvolvido” (leia-se Estados Unidos e parte da Europa) vivia a chamada Revolução 

técnico-científíca, como se denominou a segunda fase da Grande Revolução Industrial 

(SEVCENKO, 1998).  

Na visão de Sevcenko (1998), em meio a um sem número de invenções e inovações 

tão comuns nos tempos atuais, como os automóveis, o avião, o telefone, os edifícios, os 

elevadores e escadas rolantes, os metros, o estetoscópio, a seringa hipodérmica, a anestesia e a 

penicilina, os eletrodomésticos, a fotografia e o cinema, a radiodifusão foi um dos campos 

mais beneficiados durante esse momento de expansão industrial.  

Foi no lastro deste momento inventivo que o rádio evoluiu, em princípio como hobby, 

por iniciativa de alguns fãs, muitos deles adolescentes, que “operavam estações rudimentares, 

captando sinais de rádio de navios no mar, batendo papo com colegas” (WU, 2012, p. 45). 

Dentre esses, que realizaram experimentos combinando eletricidade e campo magnético no 

final do século XVIII, Moreira (2014) destaca quatro que foram fundamentais para o 

surgimento da transmissão e da recepção sem fio: o escocês James Maxwell (1864), o alemão 

Rudolf Hertz (1887), o iugoslavo naturalizado americano Nikola Tesla (1891) e o russo 

Alexandre Popov (1895).  

De acordo com Moreira (2014), cada um deles, em sua pesquisa isolada, percorreu 

caminhos diferente para chegar no que chamamos hoje de rádio: Maxwell desenvolveu a 

teoria do eletromagnetismo, comprovada por Hertz, que estabeleceu a medida das frequências 

de rádio (ondas hertzianas), enquanto Tesla desenvolveu experiências com alta voltagem e 

corrente alternada de alta frequência e Popov criou a primeiro receptor de ondas 

eletromagnéticas. O início do século XX foi marcado por batalhas nos órgãos de registros de 

patentes e tribunais pela paternidade do pioneirismo na radiodifusão. Até um brasileiro, o 

Padre Roberto Landell de Moura, patenteou sua invenção em 1901: “um transmissor de ondas 

com microfone eletromecânico e de um aparelho de telefone sem fio que utiliza a luz como 

portadora de som” (MOREIRA, 2014, p. 290). O Padre fez experimentos de transmissão da 

voz humana em 1899, na cidade de São Paulo. 
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“A disputa para conquistar os corações e mentes teve no rádio um campo de batalha 

com características originais” (FREDERICO, 2007, p. 220). Em sua origem, o rádio surgiu 

como um substituto do telégrafo, sendo, por isso, conhecido inicialmente como “sem-fio”. 

Esse aparelho rudimentar era usado nos navios para transmissões telegráficas em código. Em 

1916, houve uma revolta pela independência da Irlanda e os revoltosos, de forma pioneira, 

usam o sem-fio para transmitir mensagens. Segundo Marshall McLuhan (1979), essa foi a 

primeira utilização que se conhece do rádio moderno. 

 

Até então, o sem-fio fora utilizado pelos barcos como “telégrafo” mar-terra. 

Os rebeldes irlandeses utilizaram o sem-fio de um barco, não para uma 

mensagem em código, mas para uma emissão radiofônica, na esperança de 

que algum barco captasse e retransmitisse a sua estória à imprensa americana. 

E foi o que se deu. A radiofonia já existia há vários anos, sem que despertasse 

qualquer interesse comercial (MCLUHAN,1979, p. 342). 

 

Como pensado por Frederico (2007, p.220), o rádio nasce, assim, “para permitir a 

interação entre os homens e não para ser o que depois veio a se tomar – um aparelho de 

emissão controlado pelos monopólios e a serviço de sua lógica mercantil”, baseado, também, 

no que pensou Brecht (1981).  

 

2.2 O rádio no Brasil 

 

Os primórdios das transmissões de rádio feitas no Brasil se deram por obra e graça de 

alguns abnegados, fascinados pela nova tecnologia que permitia a transmissão de sons a 

distância, sem uso de fios, a exemplo: um grupo de pernambucanos que instalou nos 

laboratórios da Escola Superior de Eletricidade, em Recife, em abril de 1919. A PRA-8 Rádio 

Clube de Pernambuco realizou as primeiras transmissões radiofônicas de que se tem notícia 

no país (VAZ, 2009). 

 Mas, conforme Moreira (1991), foi sob a tutela do Estado, em 1923, que o rádio 

desembarcou no Brasil com a instalação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, vinculada à 

Academia Brasileira de Ciências. Os transmissores utilizados pela emissora – comandada por 

Edgard Roquette-Pinto e Henrique Morize, entre outros – foram adquiridos pelo Governo da 

norte-americana Westhinghouse, após a demonstração da novidade durante a exposição 

realizada na capital do país, em 1922, “durante as comemorações do Centenário da 

Independência” (MOREIRA, 1991, p. 15). Assim nasceu a primeira emissora de 

radiobroadcasting no Brasil.  
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O discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa, foi ouvido no 

Rio de Janeiro e também em Niterói, Petrópolis e São Paulo, graças à 

instalação de uma retransmissora e de aparelhos de recepção. Mas somente 

no dia 20 de abril de 1923 começou a funcionar realmente a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, considerada a emissora pioneira no Brasil 

(PRATA, 2008, p. 23). 

 

Como ocorreu nos Estados Unidos e na Europa, grupos de aficionados passaram a se 

organizar, a partir de então, em clubes e sociedades para fazer rádio. De acordo com Lima 

(1984, p. 21): “As rádios pioneiras eram sociedades ou clubes, financiados por seus 

associados com o benemérito objetivo de difundir a cultura e favorecer a integração 

nacional”. O rádio dos clubes e sociedades da radiodifusão torna-se um passatempo. 

Conforme Moreira (1991), eles funcionavam como associações ou clubes seletos, em que 

cabia também ao ouvinte a função de programador musical.  

 

Como toda novidade tecnológica, o rádio – no seu início – era acessível 

apenas às pessoas com alto poder aquisitivo. A elite da época, que possuía 

meios para adquirir o aparelho, gostava de ópera, possuía em casa discos de 

ópera. Esses discos eram cedidos temporariamente às rádios para que cada um 

pudesse programar as suas atrações (MOREIRA, 1991, p. 16). 

 

Ainda com Moreira (1991), coube a essas entidades de radiodifusores o 

desenvolvimento do modelo de programação baseado na transmissão de músicas e de 

conhecimento, delineado pelo idealista Edgard Roquete-Pinto (1884-1954) em sua Rádio 

Sociedade. Ao descrever os 13 anos que Roquette Pinto esteve à frente da Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro, Moreira (1991) relata que no princípio a rádio era dominada por programa 

eruditos, a programação da emissora foi se adaptando até chegar à transmissão de programas 

populares. “Ou seja; o espaço inicial, ocupado pela transmissão de óperas, conferências e 

músicas clássicas, foi cedendo lugar para a apresentação de cantores e compositores de 

sucesso na época, além de incluir programas para públicos distintos como, por exemplo, o 

infantil” (MOREIRA, 1991, p. 16). 

Para Roquette Pinto, a missão da radiodifusão era servir de “jornal dos que não sabem 

1er”, o “mestre de quem não pode ir à escola”, de se constituir em “divertimento gratuito do 

pobre”, “animador de novas esperanças”, “consolador do enfermo”, “guia dos sãos, desde que 

o realizem com espírito altruísta e elevado” (TAVARES, 2014, p. 8). 

Assim surgia o rádio, o veículo pioneiro da comunicação eletrônica de massa: no 7 de 

setembro de 1922, como parte das comemorações do centenário da Independência, no Rio de 
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Janeiro, então capital do país. Somente para a transmissão do discurso presidencial. 

Efetivamente, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro iniciou suas operações em 20 de abril de 

1923. 

 

Segundo seus fundadores, Roquette Pinto e Henrique Morize, o objetivo da 

emissora era lutar pela cultura e educação do povo brasileiro. Alguns autores 

atestam, porém, que a Rádio Clube de Pernambuco, fundada por Oscar 

Moreira Pinto, em Recife, foi a primeira a realizar uma transmissão 

radiofônica no Brasil, no dia 6 de abril de 1919, com um transmissor 

importado da França (PRATA, 2008, p. 23). 

  

Nesses primeiros anos, a programação baseava-se em um conteúdo cultural-educativo 

(MOREIRA, 1991). A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que iniciou suas operações em 20 

de abril de 1923, mostrava essa preocupação em seu slogan: “Trabalhar pela cultura dos que 

vivem em nossa terra e pelo progresso do Brasil”. A primeira emissora a obter autorização do 

Governo Federal para transmitir anúncios foi a Rádio Clube do Brasil, fundada em 1º de 

junho de 1924 por Elba Dias (VAMPRÉ, 1979). Sobre a relação do Estado com a 

radiodifusão, Magnoni (2001, p. 115) lembra que: 

 

A partir de 1930, a educação pública e a radiodifusão passaram a desempenhar 

papéis estratégicos para o desenvolvimento de uma nova ordem interna, nos 

aspectos econômico, político e cultural. Como parte da mesma estratégia de 

poder, o Governo Federal criou o Ministério da Educação, estimulou a 

instalação das salas de exibição de cinema sonoro em cidades e povoados pelo 

interior do país e distribuiu concessões de emissoras comerciais para 

localidades com potencial de desenvolvimento econômico. 

 

Seguindo com Moreira (1991), dois textos legais regiam o setor da radiodifusão 

brasileira: o Decreto nº 20.047, de 1931, que estabelecia novas normas em substituição ao 

regulamento para os Serviços de Radiotelegrafia e Radiotelefonia, aprovado em 1924, e as 

normas reguladoras dos serviços de radiocomunicação no território nacional, regulamentadas 

pelo Decreto nº 21.111, datado de 1932. 

Com o passar dos anos, a guerra pela audiência entre as emissoras tornava-se mais 

acirrada, sobretudo a partir da chamada Era de Ouro do rádio brasileiro, que teve início na 

década de 1940. Moreira (1991) relata que mesma estratégia de poder do Governo Federal 

também contribuiu para a evolução tecnológica, uma vez que as emissoras almejavam 

melhorar a qualidade técnica, bem como facilitar o processo de produção de conteúdos. Isso é 

fruto, segundo Moreira (1991, p. 24), “de investimento de verbas governamentais somado à 
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receita publicitária de origem comercial”. Nessa época, novos gêneros de programas passaram 

a fazer parte das grades, como as radionovelas e os humorísticos. Os programas de auditório 

também figuravam nas rádios, e o jornalismo teve inserção gradual na programação.  

Com o tempo, o veículo foi se adaptando às mudanças econômicas, políticas, 

tecnológicas e também dos modos de vida e hábitos culturais das diversas camadas sociais 

brasileiras. A importância do rádio no cotidiano e até nos caminhos políticos do país foram 

consideráveis. Ao mencionar os projetos políticos populistas e nacionalistas no Brasil e em 

diversos locais da América Latina, Doris Fagundes Haussen (2004) destaca que as novas 

tecnologias daquele momento, o rádio e o cinema, tornaram possível a emergência e a difusão 

de uma nova linguagem e de um novo discurso social: o popular massivo. Essas tecnologias 

de comunicação tiveram, assim, a sua relação com a cultura mediada por um projeto estatal de 

modernização não apenas político, mas também cultural. 

Somente em 1944, 21 anos depois da fundação da primeira emissora brasileira, 

profissionais e empresários do rádio conseguiram reunir-se para criar a Associação Brasileira 

de Rádio (ABR). Segundo Moreira (1991), a entidade visava a defesa, a orientação e a união 

de todos que trabalhassem no rádio e para o rádio, qualquer que fosse a modalidade da função 

que exercessem. Sendo considerado um órgão técnico e consultivo do Estado, a ABR foi 

responsável pela regulamentação da profissão de radialista, em setembro de 1945. 

Moreira (1991) classifica três modalidades de rádio para aquele período: o Rádio 

Educativo (vinculado ao Estado e mantido com verba pública, sendo proibido de veicular 

publicidade); o Rádio Comercial (operado por empresas privadas, por meio de concessões, e 

mantido pela venda e veiculação de publicidade); e o Rádio Informativo (emissoras que com 

o aparato publicitário introduziram o jornalismo radiofônico no Brasil). A exemplo desse 

último, temos o Repórter Esso, informativo que permaneceu no ar durante 27 anos (até 1968) 

e que, como reforça Moreira (1991), alterou completamente o padrão dos jornais-falados 

vigente, até então, no rádio brasileiro. A Rádio Rural de Natal, objeto empírico desta 

pesquisa, se enquadra como Rádio Comercial no seu surgimento; depois passa a ser Rádio 

Educativa, com a criação da Fundação Paz na Terra; e, com a migração para FM, retorna à 

modalidade de Rádio Comercial. 

 

2.3 O rádio em Natal (RN) 

 

 

 Data de 1935 a primeira iniciativa para a instalação de uma emissora de rádio no Rio 

Grande do Norte, quando “um grupo de sonhadores tentou organizar a Rádio Clube de Natal” 
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(GALVÃO, 2016, p. 402), nos mesmos moldes das sociedades que eclodiram em todo o país. 

Experiência que não vingou. Mas seguia o modelo vigente da época – como descreve Lima 

(1984) ao explicar a introdução do rádio no Brasil.  

 

Até o início da década de 30, com 21 emissoras instaladas no país, a 

programação baseava-se em música clássica, ópera e textos instrutivos. Em 

1931, o Governo passava a se preocupar seriamente com o rádio, que definia 

como “serviço de interesse nacional e de finalidade educativa”, 

regulamentando o seu funcionamento e passando a imaginar maneiras de 

proporcionar-lhe bases económicas mais sólidas. Em decorrência, pouco 

depois, o Decreto-lei 21.111, de 1º de março de 1932, autoriza a veiculação da 

propaganda pelo rádio (LIMA, 1984, p. 21). 
 

Em 1938, de acordo com Saraiva (apud PEDROZA, 2019), o sonho de dotar a cidade 

de transmissões radiofônicas renasce com um grupo de mecânicos do Melhoramento do Porto 

de Natal, comandado pelo compositor Pedro Machado, que desenvolveu um pequeno 

transmissor (galena) e instalou, sem permissão oficial, a primeira emissora de rádio de Natal, 

na casa do seresteiro Porfírio Ferreira da Rocha, na rua Presidente Passos, nº 546, na Cidade 

Alta. Numa pequena caixa de madeira compensada, sem pintura, que servia de estúdio, 

seresteiros e cantores se revezavam ao microfone, interpretando os sucessos da época e, entre 

uma música e outra, relata Saraiva, sucediam-se os alôs para  

 

[...] os bairros da Ribeira, Petrópolis, Cidade Alta, Tirol, Lagoa Seca, Praia do 

Meio e Rocas, numa alegria sem par [...]. Era o fenómeno radiofônico do 

século, e a total cobertura da cidade estava concretizada, com essa notícia 

alvissareira. No estúdio apertado como um ovo, começaram a comemorar o 

acontecimento, e um Bar situado à Rua João da Mata, enviou um litro de 

Rhum... Os comes e bebes terminaram altas horas da noite (SARAIVA, 1983, 

p. 136 apud PEDROZA, 2019, p. 50).  

 

Não demorou muito para que a emissora pioneira de Natal – que funcionava sem 

“prefixo, potencialidade dos transmissores, nome da entidade, locutores especializados [...] e 

vivia no mundo da clandestinidade, anonimato e medo” (SARAIVA, 1983, p. 36 apud 

PEDROZA, 2019, p. 51) – recebesse a visita do temido José Anselmo, diretor da Seção 

Especializada do Departamento dos Correios e Telégrafos, responsável pela fiscalização desse 

tipo de atividade, que foi, pessoalmente, interditar a emissora. Ninguém protestou.  

Em 1938, a partir de 22 bocas de ferro do serviço de alto-falantes do comerciante Luiz 

Romão, Natal se embalava com transmissões de músicas gravadas, com informações 
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jornalísticas, poesias, dramas e apresentações artísticas ao vivo (GOMES; RODRIGUES, 

2016) feitas pelos cantores que integravam seu grupo de artistas.  

O Indicador da Agência Pernambucana, como era chamado o serviço, também 

reproduzia discos e saudava as pessoas da sociedade. Durante a Segunda Guerra Mundial, 

passou a reproduzir as transmissões da BBC de Londres e da Voz da América (LIMA, 1984), 

reunindo centenas de pessoas em tomo de seus conjuntos de alto-falantes. Segundo Saraiva 

(1983, p. 138), o serviço de alto-falantes de Luiz dispunha de “discoteca, amplificadores, fios, 

toca-discos, locutores, painéis, credibilidade, sem falar num cast, aos poucos se habilitando 

dentro do desejo dos anunciantes vindos até do Rio e de São Paulo”.  

O serviço de alto-falante desenvolvido por Luiz Romão planou as bases para a 

chegada da primeira emissora de rádio da cidade. 

 

Antes, eram os amplificadores de som, espalhados nas ruas e nas praças 

públicas, transmitindo músicas, dramas, poesias e noticiários da cidade. 

Nesses serviços de alto-falantes, muitos nomes despontavam. O uso do 

microfone já não assombrava. Assim, tudo estava preparado para que a cidade 

recebesse sua primeira emissora de rádio e nesse clima surgia a primeira 

emissora de rádio de Natal, a REN — Rádio Educadora de Natal (LIMA, 

1984, p. 25-26). 

 

Assim como ocorreu com as rádios pioneiras do país (que eram sociedades ou clubes, 

financiados por seus associados com o benemérito objetivo de difundir a cultura e favorecer a 

integração nacional), Natal também seguiu esse mesmo modelo para sua pioneira rádio. 

 

No dia 11 de março de 1940, nos salões do Aeroclube, então o mais luxuoso 

clube social da época, reuniu-se a Assembleia Geral que constituía a Rádio 

Educadora de Natal, que o povo carinhosamente passou a chamar de REN. 

Presentes os acionistas Carlos Farache (350 ações), José Gurgel do Amaral 

Valente (350), Gentil Ferreira de Souza (130), Paulo Pimentel (150), José 

Elpidio dos Santos (50), Waldemar de Almeida (20), Severino Alves Bila 

(15), Luis Câmara Cascudo (20), e Francisco Cavalcanti (15) (LIMA, 1984, p. 

25-26). 

 

Lima (1984) relata que até a concessão em 1941 muitas promoções foram feitas.  

 

Festa do Cimento, Festa do Microfone, Festa Radiofônica, Campanha do 

Disco, que contava com a colaboração dos cantores da Agência Pernambucana 

de serviços de alto-falantes. Com isto, ia sendo construído o alicerce da futura 

emissora. De acordo com os estatutos, o prazo de duração da Rádio Educadora 

de Natal era de vinte anos, podendo ser prorrogado. O capital da sociedade era 

de duzentos contos de réis, sendo o estatuto aprovado no dia 11 de março de 

1940, e nele eram citados como fundadores da REN: Waldemar de Almeida, 
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Severino Alves Bila e Luís Câmara Cascudo. O processo tramitou na primeira 

vara da Capital, sendo julgado pelo então juiz José Floriano Cavalcanti de 

Albuquerque. O Ministério de Obras e Viação concedeu a concessão a 

primeira emissora natalense no dia 16 de maio de 1941 (LIMA, 1984, p. 25-

26). 

 

A população da cidade, estimada em 55 mil habitantes, recebeu durante a Segunda 

Guerra (1939-1945), segundo Cascudo (1980), uma legião de 10 mil soldados, a maioria dos 

Estados Unidos, que modificou a cena urbana da província, com a instituição de novos 

costumes, como o consumo de refrigerante, bebida e cigarros, sorvetes e gelo, óculos escuros, 

chicletes, casais dançando ao som de orquestras de jazz nas casas noturnas, até então 

inexistentes, além dos serviços das “moças de vida (nada) fácil” atendendo aos últimos 

desejos dos soldados que partiam para o front sem saber se voltariam. 

 

Nesse período, o país vivia a euforia da redemocratização, com o fim do 

Estado Novo de Getúlio Vargas. Uma onda de desenvolvimento pós-guerra 

varreu o país e Juscelino Kubitschek, que sucedeu a Vargas na presidência, 

chegou ao poder com a promessa de realizar um ambicioso plano de metas de 

5 décadas em 5 anos, capaz de modernizar o Brasil com investimentos na 

instalação de um parque industrial nacional. Nesse sentido, um dos atos mais 

significativos da obra de JK foi a transferência da capital do país do Rio de 

Janeiro para uma cidade nova, moderna, planejada, construída no vazio do 

cerrado, bem no coração do Brasil, a quem deu o nome de Brasília 

(PEDROZA, 2019, p. 54-55). 

 

No pós-guerra, incia-se um clima de bem-estar econômico, de prosperidade com a 

transferência da capital do país do Rio de Janeiro para uma nova cidade, Brasília, sendo 

erguida no Planalto Central. As emissoras de rádio são cobiçadas por grupos políticos e bispos 

da Igreja Católica, nos diversos Estados do país. 

 

Com o clima político mais ameno e o fim da censura, nos dias que sucederam 

a entrada do Brasil na prévia aos meios de comunicação e a sensação de bem-

estar na economia, as emissoras de rádio brasileiras começaram a estudar 

novas possibilidades de negócio e o governo percebeu a força política do 

rádio, ensaiando as primeiras tentativas de transformar concessão de emissora 

de rádio em moeda para compra de apoio político (PEDROZA, 2019, p. 54-

55). 

 

Lima (1984) em seu relato demonstra que só após um hiato de 13 anos a capital do Rio 

Grande do Norte ganhou duas novas emissoras: Nordeste (900 KHz) e Cabugi (640 KHz), em 

1954. Depois surgiram a Emissora de Educação Rural (1.090 KHz), em 1958; e a Trairy 

(1.190 KHz), em 1962. Destas, três ligadas a políticos e uma vinculada à Igreja Católica.  
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A Rádio Nordeste (900 Khz) pertencia ao então governador do Estado, Dinarte de 

Medeiros Mariz, e foi inaugurada em 21 de setembro de 1954, segundo Lima (1984). 

Instalada em um edifício construído especialmente para recebê-la, com um luxuoso auditório 

onde funcionou o Cine Nordeste, no centro da cidade, a Nordeste reunia o que existia de mais 

moderno em termos de tecnologia de radiodifusão, a começar por seu transmissor de 10 kW 

de potência (o transmissor da Poti tinha apenas l kW).  

Pelo relato de Lima (1984), a Nordeste também formou uma equipe de primeira 

qualidade e investiu em programas de auditório, humorísticos, radionovelas, transmissões 

esportivas, inclusive de outros estados. Também incentivou o radiojornalismo, com repórteres 

fixos nos centros de poder – palácio do Governo e Assembleia Legislativa – produzindo uma 

ampla cobertura dos fatos da cidade. Esses profissionais alimentavam os noticiários com 

conteúdo em boletins de duração de cinco minutos, apresentados de hora em hora, e dois 

grandes jornais, um pela manhã e outro à noite. 

 

Com a Nordeste, a notícia começava a ser procurada onde ela estivesse, tendo 

surgido na oportunidade a denominação de “meninos do beco”, como eram 

conhecidos os repórteres da Rádio Nordeste. A nova emissora do Estado, 

começava a ensaiar os primeiros “furos” de reportagens. Pelo motivo da 

emissora pertencer a um político, a Rádio Nordeste implantou o 

radiojornalismo político, no qual mantinha um programa das 18:00 às 18:30 

horas, a cargo de Eugênio Neto. Com a demissão de Francisco Macedo, 

assumiu o departamento jornalístico Adalberto Rodrigues e posteriormente 

Franklin Machado e Roberto Machado (LIMA, 1984, p. 31). 

 

A exemplo dos demais brasileiros, os natalenses em 1954 viviam as expectativas da 

Copa do Mundo, realizada na Suíça. Segundo Lima (1984), foi dentro dessa expectativa que 

os natalenses viam nascer a sua terceira emissora de rádio, a Cabugi, fundada pelo Senador 

Georgino Avelino, inaugurada no dia 25 de dezembro de 1954, em homenagem ao pico do 

Cabugi, o mais alto do Estado. 

“Cabugi, em Tupy-Guarany significa seio” (Lima, 1984. p. 33). Com o seu estúdio e 

transmissor de um kilowatt, a Rádio Cabugi destacou-se em duas frentes: música e radio-

jornalismo. Lima (1984) ressalta que com a seleção musical foi confiada a Marley Monay e o 

radiojornalismo ao jornalista Adalberto Rodrigues. Assim, a Rádio Cabugi ia conquistando a 

audiência para no futuro se tornar uma das emissoras mais ouvidas do Estado. O autor citado 

(Lima, 1984) inclusive fez parte da equipe da rádio Cabugi AM, conforme ilustra a figura 

abaixo. 
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Figura 1 – Wellington Carvalho com Lima na Rádio Cabugi (AM) 

 
Fonte: Departamento Estadual de Imprensa – DEI. 

  

Na visão de Lima (1984), com a finalidade de promover o homem do campo e levar-

lhe a evangelização, D. Eugênio Sales criou a Emissora de Educação Rural no dia 10 de 

agosto de 1958. Ela foi pioneira no Estado em matéria de alfabetização, na emissão de 

técnicas agrícolas, noções de higiene e conscientização política religiosa. Os sócios 

fundadores da emissora conforme ata de fundação (Anexo 1) foram o próprio Dom Eugênio 

Sales, Dom Nivaldo Monte e o professor Otto Brito Guerra.  

De acordo com Paiva (2009), segundo o Censo Demográfico de 1950, o Rio Grande 

do Norte contava com uma população de 800.538 habitantes, em que apenas 222.923 sabiam 

ler e escrever, ou seja, 27,84% do total. “A cidade do Natal, capital do Estado, de acordo com 

o mesmo Censo, possuía uma população de 87.600 habitantes, sendo que apenas 49.337 

sabiam ler e escrever, portanto um percentual de 56,32%” (PAIVA, 2009, p. 21).  

Por isto, diante desse cenário, são criadas as Escolas Radiofônicas, pela Emissora de 

Educação Rural: 

 

A Rádio Rural surgiu para atingir o maior número possível de pessoas do 

campo, as mais longínquas, as mais pobres. Descobriu-se que a melhor forma 

de conseguir isto seria através das Escolas Radiofônicas, com aulas dadas aqui 

na Rural de Natal e recebidas nos sítios e fazendas, lugares onde não havia 

nem luz elétrica, com a utilização de rádios cativos. Era emocionante viajar 

mato a dentro e, de repente, no meio da noite, avistar numa casa uma antena e 

saber que ali da existência com um pequeno grupo, sob a luz de candeeiro, às 
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aulas de alfabetização. As pessoas se cotizavam para a compra do querosene 

(SALES, 2017, informação verbal)6. 

 

De acordo com Lima (1984), as aulas das Escolas Radiofônicas repercutiam tanto que 

logo os poderes públicos se interessaram pela iniciativa e passaram a adotá-la. A primeira aula 

foi ao ar no dia 20 de setembro de 1958, quando a Rádio Rural veiculou a primeira lição 

sintonizada por 69 escolas radiofônicas.  

 
A fase áurea da Rádio Rural no seu trabalho de politização e conscientização 

do povo vai de 1961 a 1964, quando chegou a sofrer represálias do Governo 

Federal, quando chegou a passar oito dias fora do ar, cumprindo 

determinações do DENTEL por acusação de fazer críticas ao regime político 

que estava sendo implantado no Brasil. Ainda hoje, por adotar uma postura 

bastante crítica e ser uma das poucas rádios do Brasil não engajadas com o 

poder central, continua enfrentando dificuldades enormes, de ordem técnica e, 

sobretudo, financeira. Sem contar com a pressão política e a censura (LIMA, 

1984, p. 39). 

 

Lima (1984) reforça que os bispos, vendo a validade da experiência daqui e de outras 

capitais do Nordeste, criaram o Movimento de Educação de Base (MEB) em 1960. Os 

objetivos, ainda segundo Lima (1984), eram transmitir a educação às regiões 

subdesenvolvidas do Nordeste, Norte e Centro-este do Brasil, através da recepção organizada; 

criar em torno de cada escola uma vida comunitária e zelar pelo desenvolvimento social e 

espiritual do povo. O movimento pioneiro em matéria de educação, da Rádio Rural, fez com 

que o MEB fosse oficialmente criado em 3 de março de 1961 pelo presidente Jânio Quadros, 

por meio do decreto lei 50.370. 

Com uma programação que contava com noticiários (enfocando mais notícias de 

interesse rural), programas musicais, notas e avisos, aulas, e os chamados “grupos de 

audiência” que era uma espécie de “Universidade Popular” (grifo do autor) no entender de 

Dom Nivaldo Monte, um dos fundadores da emissora. Lima (1984) detalha que mesmo na 

fase inicial a rádio já ficava no ar perto das 5h indo até às 24 horas, conforme ilustra a Figura 

2 abaixo. 

 

Figura 2 – Cartaz da programação da Emissora de Educação Rural 

                                                 

 
6 Informação oral concedida por Dom Heitor de Araújo Sales ao pesquisador em questão, em depoimento 

gravado em 2017 na Arquidiocese de Natal/RN. 
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Fonte: Acervo da Arquidiocese de Natal. 

 

Na década de 1960, a Rural deixou de operar com um transmissor de ondas médias de 

1.000 watts de potência, fase que inaugurou a estação de ondas tropicais. Lima (1984) destaca 

que, nesse período, ao longo de vinte anos (1964-1984), a sua postura crítica e a sua atuação 

em favor do homem simples do campo ou do trabalhador da cidade inserido no segmento 

mais pobre da população têm se destacado e merecido o reconhecimento da comunidade. 

“Esta, em contrapartida dispensa-lhe uma considerável dose de credibilidade, julgando-a um 

veículo isento, porque descompromissado com interesses políticos” (LIMA, 1984, p. 40). 

Com o funcionamento da Emissora de Educação Rural de Natal foi preciso ampliar o 

alcance das Escolas Radiofônicas, instalando-se as Emissoras de Educação Rural de Mossoró7 

e Caicó8. 

 

Durante a maior parte do tempo a Rural de Natal funcionou como uma rede e 

emissoras com as suas congêneres de Mossoró e de Caicó. Até que em 2 de 

setembro de 1974 é transformada na Fundação “Paz e Terra”, enquanto as 

demais Passam a ser Fundação Santa Luzia, de Mossoró e Fundação 

Sant`Ana, de Caicó. São fundações distintas e autônomas. As três rádios, no 

entanto, integram a Cadeia Rural de Comunicação na cobertura jornalística do 

Estado, com apresentação diária do Jornal Regional. Sempre funcionou na 

praça Pio X (LIMA, 1984, p. 40). 

 

Lima (1984) revela que no dia 2 de setembro de 1962, chegava a Natal o então 

presidente da República, Juscelino Kubitschek, com o objetivo de inaugurar a quinta emissora 

da capital do Rio Grande do Norte, a Rádio Trairy, cujo controle acionário era entregue ao 

então deputado Federal e líder do PSD no Estado, Teodorico Bezerra.  

 

                                                 

 
7 Inaugurada em 2 de abril de 1963. 
8 Inaugurada em 15 de maio de 1963. 
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A quinta emissora de Natal por ordem de inauguração funcionou de início na 

praça Presidente Kennedy, depois passando para o prédio 23 de outubro na 

Avenida Rio Branco e em seguida para a General Osório, na Cidade Alta, para 

em seguida funcionar no Alecrim na antiga Avenida l, e agora encontra-se 

bem instalada na Avenida Romualdo Galvão no Tirol (LIMA, 1984, p. 41).  

 

O primeiro quadro de locutores da Rádio Trairy era formado por: Kleber Bezerra, filho 

do proprietário da emissora com o deputado estadual pelo PDS; Gutemberg Marinho; Ivanildo 

Nunes; e Edmilson Braga, conforme descreve Lima (1984). O primeiro redator do 

departamento de radiojornalismo da emissora foi Francisco Macedo, que além de redigir o 

noticiário de meia hora de duração (que ia ao ar das 7h às 7h30), redigia mais três 

informativos de cinco minutos que iam ao ar às 9h, 12h e 16h, com o título de Informativo 

RT.  

 

Naquela época por não haver noticiaristas na emissora, o noticiário era lido 

pelo locutor do horário. Também não havia repórter de rua. Assim o redator, 

além de redigir também fazia o papel de repórter e as vezes até de noticiarista. 

Outro fator pitoresco era que Natal ainda não recebia os noticiários via telex 

através das agências de notícias e o jornalista Francisco Macedo gravava os 

noticiários das emissoras do sul do País, como também do exterior (LIMA, 

1984, p. 41).  

 

O ambiente de redação da emissora Trairy, de acordo com o relato de Lima (1984), 

carecia de mais profissionalismo e equipe. O exemplo abaixo mostra a versatilidade do 

profissional para manter o noticiário atualizado.  

 

O jornalista Francisco Macedo, na época conseguiu realizar furos, entre eles a 

morte do Senador norte-americano Kennedy, que foi assassinado, como 

também transmitiu ao vivo em cadeia com a Radio Nacional de Lisboa, o 

título de lisboeta que a Câmara Municipal daquela cidade portuguesa 

outorgava ao então Presidente Juscelino Kubitschek (LIMA, 1984, p. 41). 

 

A liderança de audiência da rádio Cabugi (AM) se manteve até o início dos anos 1980; 

mas, segundo Lima (1984), quando a capital do Rio Grande do Norte passou a sintonizar o 

sinal de várias emissoras de Frequência Modulada (FM), ela passou a rivalizar com as 

emissoras do AM, que conquistaram a audiência dos ouvintes e o mercado anunciante. Em 7 

de novembro de 2013, no Dia do Radialista, a presidente Dilma Rousseff assinou decreto nº 

8.139/2013, promovendo o processo de migração das emissoras de AM para a faixa do FM, 

mas nem todas conseguiram melhorar seu sinal, entre elas, a Cabugi (atualmente Globo AM), 

“que amarga uma das crises mais graves de sua história” (PEDROZA, 2019, p. 58). No Rio 
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Grande do Norte, esse processo de migração – cujos impactos foram objeto de um estudo 

nacional, coordenado por Prata e Del Bianco (2018) – representou o fim de uma era dominada 

pelas rádios em AM e o fim de uma estagnação de vinte anos no setor de radiodifusão 

potiguar.  

“A primeira emissora a estabelecer o dial de Frequência Modulada, hoje ocupado por 

novos habitantes, foi a Natal Reis Magos FM (96,7 FM), em 23 de dezembro 1981” (LIMA, 

1984, p. 43). Aos poucos, de acordo com Pedroza (2019), outras emissoras foram dividindo o 

espaço com a pioneira: a Rádio FM Cidade do Sol (94,3 FM); a FM-Tropical (103,9 FM), 

hoje Mix-FM, vinculada à Rede Tropical de Comunicação; e a Paraíso FM (102,9 FM), 

vinculada à Rede Transamérica, que foi vendida à Igreja Universal do Reino de Deus e 

integra atualmente a Rede Aleluia de Rádio. Depois chegaram a Nordeste-FM (ex-Antena-1 e 

agora 98 FM); a 95 FM (Rádio Cultura de Macaíba); a Trampolim da Vitória-FM (104 FM); a 

Rádio União (hoje operada pela Rede Fé, de Campina Grande-PB); a Clube-FM (hoje 

controlada pelo Sistema Opinião e arrendada ao grupo AGORA RN); e a 89 FM de São 

Gonçalo do Amarante, que opera a Jovem Pan-FM. 

Pedroza (2019), seguindo a sua sequência de chegada de emissoras FMs em Natal, 

explica que somente na década de 2000 novas emissoras se instalaram na faixa do FM em 

Natal, todas vinculadas a instituições públicas: a rádio FM-Universitária (88,9 FM), da 

Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC), da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, no final de 2000; as retransmissoras da Rádio Senado (106,9 FM), em 

2008; e da Rádio Marinha (100,1 FM), em 2011. “Antes do início da migração das emissoras 

do AM para o FM, autorizada pelo Decreto nº 8.139 de 2013, podiam-se sintonizar em Natal 

dezenove emissoras de rádio em Natal: 5 AMs e 14 FMs” (PEDROZA, 2019, p. 59).  

De acordo com Pedroza (2019), com a migração, já concretizada, de duas emissoras – 

CBN Natal (91,1) e RuraI-FM (91,9 FM) – e da Nordeste Evangélica, em vias desligar seu 

sinal de AM para operar no FM, restarão apenas três emissoras operando no AM na capital do 

Rio Grande do Norte: Rádio Cabugi, que hoje retransmite a programação via satélite da Rádio 

Globo AM; a Rádio Poti, hoje Rádio Clube 1.270 AM, que retransmite a programação da 

Rádio Cube de Brasília (Diários Associados); e “a única AM-Estéreo do Estado, a Rádio 

Eldorado (1.330 AM), que não tem planos para migrar, pelo menos por enquanto. Atualmente 

opera com o nome de Rádio Fé” (PEDROZA, 2019, p. 59). 

De acordo com a ABERT (2018), a migração AM-FM, conforme Figura 3, teve como 

objetivo o fortalecimento do setor de radiodifusão e das pequenas emissoras de rádio em 

ondas médias (OM), prejudicadas pelo abandono dos ouvintes diante o aumento das 
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interferências e ruídos, especialmente nas áreas urbanas. A mudança de serviço possibilitou, 

segundo ABERT (2018) uma melhor qualidade de áudio e transmissão, além de viabilizar a 

veiculação da programação no celular, com a possibilidade imediato incremento de audiência 

e faturamento. 

 

Figura 3 – Mapa da migração do AM para o FM 

 
Fonte: UOL TAB (BERTOLOTTO, 2018)9. 

 

No mês de junho de 2018, existiam no Brasil 9.290 emissoras de rádio, segundo os 

dados abertos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (ANATEL, 

2018). A maioria delas, comunitárias (4.854 rádios). A faixa FM concentra 2.624 estações, 

sendo 2.157 comerciais e 467 educativas. Na faixa do AM, temos 1.688 emissoras e mais 124 

rádios em ondas tropicais/ondas curtas. Desse total, 88 emissoras estão no Rio Grande do 

Norte: 33 AMs e 50 FMs (ANATEL, 2018). Dessas, 33 estão registradas como AM, com 

finalidade comercial; 50 operam em FM, sendo l pública, 15 educativas, e 34 comerciais; e 

122 estão registradas como emissoras comunitárias. Com isso, mais de 600 estações já 

migraram e outras tantas estão em vias de desligar suas antenas para acionar seus novos 

                                                 

 
9 Disponível em: https://tab.uol.com.br/radio#imagem-5. Acesso em: 22 dez. 2018. 
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transmissores e antenas de Frequência Modulada (BERTOLOTTO, 2018), processo que foi 

tema do livro Migração do rádio AM para o FM: avaliação de impacto e desafios frente à 

convergência tecnológica, coordenado pelas professoras-pesquisadoras Prata e Del Bianco 

(2018).  

 

2.4 O rádio, objeto de pesquisa 

 

No âmbito local, olhando para o Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao qual esta pesquisa está vinculada, até 

setembro de 2015, foram submetidas 52 dissertações de mestrado10. Dessas, apenas duas 

(3,84%) tiveram o rádio como destaque. A primeira, uma dissertação de mestrado defendida 

em 2012, destinava-se a investigar os discursos presentes nas músicas veiculadas em um 

programa de rádio local Paradão 96 da rádio 96 FM, cujas composições remetessem ao 

universo feminino (FREIRE, 2012). Na outra pesquisa de mestrado, Andrade (2014) que 

percebe uma inclusão do ouvinte na construção dos programas, seja expondo suas histórias de 

vida, comentando fatos, tirando dúvidas, escolhendo temas e participando de alguma forma da 

programação radiofônica. 

Também numa pesquisa de mestrado, Barros (2015) buscou investigar o espaço 

destinado à radioreportagem e as condições de produção nos radiojornais das emissoras 

comerciais que operam na frequência modulada (FM) na cidade de Natal-RN. 

Já a pesquisa de Moura (2017) trata-se de uma dissertação que se propõe ao estudo do 

comportamento do radiojornal durante um capítulo recente da política brasileira: o processo 

de impeachment da presidente Dilma Rousseff. 

Na literatura científica, Gomes e Rodrigues (2016) lançaram um livro cuja obra faz um 

resgate da história da Rádio Poti, inicialmente chamada de Rádio Educadora de Natal, a partir 

das narrativas orais dos sujeitos que atuaram como profissionais daquela emissora ou viveram 

a época na condição de ouvintes. O levantamento historiográfico é realizado por meio de 

documentos e fotografias que permitem a recomposição de fatos, muitos perdidos, sobre a 

primeira emissora de rádio do Rio Grande do Norte. 

Já Gomes Santos (2017), em um livro que traça o desenvolvimento do radiojornalismo 

brasileiro, exploram quais foram os desafios enfrentados, como atuaram os profissionais ao 

                                                 

 
10 Repositório Institucional da UFRN. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/jspui/. Acesso em: 09 mar. 

2019. 
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longo da carreira radiofônica, como o radiojornalismo superou o surgimento das novas 

mídias, quais mudanças tecnológicas favoreceram a permanência do radiojornalismo na 

sociedade, como o rádio se aliou às novas mídias para permanecer firme e aumentar a 

audiência e como a internet ajudou às emissoras de rádio a divulgarem seus trabalhos ao redor 

do mundo. 

A partir dos dados apresentados, entendemos ser indispensável a realização de 

pesquisas que estudem as práticas sociais desenvolvidas pelos profissionais de rádio no Rio 

Grande do Norte, mais um motivo pelo qual nos inserimos nessa temática. Somos movidos 

também pelo afeto ao meio e por uma relação profissional direta.  

Para Pedroza (2019), a importância do rádio para a vida do brasileiro é inegável e sua 

relação de fidelidade com o meio impressiona e mostra que existe um paradoxo. E, 

nacionalmente, Pedroza demonstra números contrários aos locais, em termos de pesquisas 

sobre o objeto rádio. 

 

Relevante para milhões de ouvintes, de todas as classes sociais e de todos os 

segmentos de público, o rádio tem se tornado um objeto de pesquisa cada vez 

mais interessante e atraente aos ouvidos e olhares dos meios acadêmicos, a 

ponto de mobilizar um número crescente de pesquisadores de todo país, cuja 

produção pode ser comprovada pela intensa publicação de livros e artigos 

sobre os vários aspectos envolvendo a radiodifusão (PEDROZA, 2019, p. 15). 

 

De acordo com Pedroza (2019), a partir do levantamento realizado pelos 

pesquisadores do Grupo de Pesquisa Mediações e Interações Radiofônicas (da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, sob a coordenação do pesquisador Marcelo Kischinhevsky), foi 

analisada a consolidação dos estudos de rádio e mídia sonora no Brasil durante o século XXI. 

O grupo contabilizou, a partir da cartografia dos trabalhos apresentados nos congressos 

nacionais da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), 

570 trabalhos publicados entre os anos de 2001-2015 por pesquisadores de várias partes do 

país, reunidos durante as sessões anuais do Grupo de Rádio e Mídia Sonora da Intercom. 

Desse volume, apenas 53 (9,2%) tratavam de Rádio Público e Educativo, “incluindo 

discussões sobre rádio na escola, educação para as mídias e programas radiofônicos voltados 

para o público infanto-juvenil” (KISCHINHEVSKY; MUSTAFÁ; MATOS; HANG, 2017, p. 

99). Além disso, foram observados relatos de experiência ou análise de programas isolados, 

“que não raro, tratam das emissoras e programas analisados de forma indulgente ou 

laudatória” (KISCHINHEVSKY; MUSTAFÁ; MATOS; HANG, 2017, p. 12), o que indica 

que ainda há muito o que pesquisar sobre o rádio em nosso país. 
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2.5 Rádio, mediação e midiatização 

 

Ao citar Thompson (1990; 1995), Hjarvard (2012) diz que o sociólogo inglês vê a 

midiatização como uma parte integral do desenvolvimento da sociedade moderna. De acordo 

com Sodré (2013, p. 17), com as tecnologias do som e da imagem (rádio, cinema, televisão), 

constituiu-se um campo do audiovisual, e o receptor passou a acolher o mundo em seu fluxo, 

ou seja, fatos e coisas “representados” a partir da simulação de um tempo “vivo” ou real, na 

verdade uma outra modalidade de representação. 

Sodré (2013) aponta que a produção e a distribuição de produtos simbólicos por parte 

dessas corporações (meio de comunicação) mudaram o fluxo de comunicação na sociedade, 

tanto entre instituições em si quanto entre instituições e indivíduos. Trata-se de “um novo 

modo de ser no mundo” (SODRÉ, 2013, p. 17). 

Para Thompson (2008), no caso da comunicação de massa, os emissores geralmente 

mantêm o controle sobre o conteúdo da mensagem, mas têm muito pouca influência sobre 

como o receptor faz uso dela. Mas teve uma vantagem. 

 

Ganhou-se a capacidade de falar diretamente para um público, de aparecer 

diante dele em carne e osso como um ser humano com o qual seria possível 

criar empatia e até simpatizar, dirigir-se a ele não como público, mas como 

amigo. Em resumo, líderes políticos adquiriram a capacidade de se 

apresentarem como “um de nós” (THOMPSON, 2008, p. 25). 

 

O autor acrescenta que conquistar visibilidade pela mídia é conseguir um tipo de 

presença ou de reconhecimento no âmbito público que pode servir para chamar a atenção para 

a situação de uma pessoa ou para avançar a causa de alguém (THOMPSON, 2008, p. 37).  

Martin-Barbero (2013) foca em seus estudos nas mediações e não nos meios da 

América Latina, visando o processo comunicativo ao invés da tecnologia em si.  

 

Diferentemente do que aconteceu durante o populismo, quando o massivo 

designava sobretudo a presença das massas na cidade, com sua ambiguidade 

política, nos “anos do desenvolvimento” o massivo passa a designar apenas os 

meios de homogeneização e controle de massas (MARTIN-BARBERO, 2013, 

p. 252). 

 

Martin-Barbero (2013, p. 265) no campo daquilo que ele denomina mediações “é 

constituído pelos dispositivos através dos quais a hegemonia transforma por dentro o sentido 
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do trabalho e da vida da comunidade. [...] E isto numa dupla operação de desconexão e 

recomposição”. 

Para Barros (2012, p. 80) nos processos de midiatização a produção de sentido “se dá 

nas apropriações vivenciadas pelos receptores em seu lugar social, em interações com os seus 

pares, marcada por experiências de interpretações, balizadas por mediações socioculturais”. É 

isso que se busca investigar na trajetória da rádio rural. 

No caminho desta pesquisa se apresentam vários desafios: definir os marcos históricos 

da Emissora de Educação de Educação Rural de Natal, presente no Rio Grande do Norte, de 

sua fundação no início dos anos 1960 aos dias atuais, analisando suas experiências dentro do 

contexto midiático, cultural e social nesta “nova era” do bios-midiático (SODRÉ, 2013), em 

que há uma ebulição midiática em andamento.  

 

A sociedade conta agora com meios poderosos: Internet, redes globais de 

comunicação, acesso à informação em código aberto, processos de 

cooperação múltipla, comunicação móvel, multimodal e ubíqua. E tudo isso 

a serviço de interesses e valores que são debatidos, modificados e decididos 

com autonomia crescente pelos autores sociais. Os criadores, os oprimidos, 

os empreendedores, os que sentem a vida podem compartilhar seus sonhos e 

suas práticas (CASTELLS, 2005, s. p.11). 

 

Castells (2005), Thompson (2008), Barros (2012), Martin-Barbero (2013), Sodré 

(2013) são referências na análise de processo de produção, circulação e apropriação das 

informações entre indivíduos, grupos e instituições, constituindo-se uma rica e densa rede de 

mediações culturais-informacionais.  

Em Antropológica do Espelho, Muniz Sodré (2013) diz que a sociedade 

contemporânea está estruturada em uma lógica midiática que dá sustentação à consciência e à 

construção de identidades do indivíduo e do grupo. A midiatização, portanto, vai além da 

mídia, em sua dimensão técnica. Ela se espalha e se entranha na estrutura social, na 

constituição de uma cultura midiatizada. 

 

 [...] a sociedade contemporânea (dita “pós-industrial”) rege-se pela 

midiatização, quer dizer, pela tendência à “virtualização” ou telerrealização 

das relações humanas, presente na articulação do múltiplo funcionamento 

institucional e de determinadas pautas individuais de conduta com as 

tecnologias da comunicação. Para ele, no contexto da midiatização as relações 

entre sujeito e mídia se dão em uma situação de interação, em uma relação 

                                                 

 
11 Fala da conferência proferida de Manuel Castells no “V Fórum Social Mundial”, em Porto Alegre, em janeiro 

de 2005. 
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“especular”, onde o “espelho” midiático “não é simples cópia, reprodução ou 

reflexo, porque implica uma forma nova de vida, com um novo espaço e modo 

de interpelação coletiva dos indivíduos” (SODRÉ, 2013, p. 21). 
 

Então, a forma midiática “se abre a permeabilizações ou permite hibridizações com 

outras formas vigentes no real-histórico” (SODRÉ, 2013, p. 23). O autor propõe que a 

midiatização seja “pensada como tecnologia de sociabilidade ou um novo bios, uma espécie 

de quarto âmbito existencial” (SODRÉ, 2013, p. 25), referindo-se à classificação aristotélica 

de três gêneros de existência: a vida contemplativa, a vida política e a vida prazerosa, vida do 

corpo. 

De acordo com Barros (2012), é no campo da cultura que se desenham as percepções 

de tempo e espaço e que as “realidades” são criadas. Ocorre que nas dinâmicas culturais da 

sociedade contemporânea as mídias ocupam lugar hegemônico. “Como nos sugerem vários 

estudiosos da midiatização, ela se constitui em uma ‘nova forma de sociabilidade’”, vivemos 

em uma cultura midiatizada (BARROS, 2012, p. 86-87). Barros (2012) faz a diferenciação 

entre mediação e midiatização.  

 

Enquanto “midiatização” vem sendo pensada como uma nova forma de 

sociabilidade, decorrente de uma lógica midiática, “mediação” traz já de 

algum tempo o sentido das interações sociais, que nos dias de hoje se dão 

essencialmente – mas não exclusivamente – por intermédio da mídia 

(BARROS, 2012, p. 88). 

 

 Os autores sociais que aturam na Rádio Rural deram suas contribuições para o 

desenvolvimento de uma parcela do rádio no Rio Grande do Norte. A emissora, que surgiu 

com o propósito de educar o homem do campo e ainda levar informação para os ouvintes ao 

longo desses quase 60 anos, tem relatos de seus colaboradores que demonstram a influência 

dela nas interações socioculturais no Estado. É essa história vinda das narrativas dos 

colaboradores que norteamos esta pesquisa seguindo a teoria e metodologia da História Oral, 

como pontuamos a seguir. 
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3 INSTRUMENTAL METODOLÓGICO  

 

3.1 História do tempo presente 

 

Inspirados em obras como História Oral e Mídia, organizada por Ana Maria Mauad 

(2016), buscaremos percorrer esse tema pelo interesse histórico da comunicação, em que 

pretendemos ancorar o trabalho com a teoria e a metodologia da História Oral, que é um 

recurso moderno usado para a elaboração de documentos e o arquivamento de estudos 

referentes à experiência social de pessoas e grupos. Portanto, pretende-se elaborar a memória 

individual e coletiva sobre a radiodifusão na Rádio Rural de Natal. A História Oral é sempre 

uma história do tempo presente, também conhecida com história viva (MEIHY, 2002). Na 

narrativa das vozes dos voluntários, de sua ancestralidade, informações e legados desse 

mundo para muitos ainda desconhecido podem trazer construções e reconstruções de registros 

históricos sobre a Emissora de Educação Rural de Natal. Ao se reconstruir no presente, a 

partir de rastros que o passado deixou como marca, é possível também por em cena a questão 

do memorável. Existirá sempre algo esquecido e algo lembrado nesse passado reatualizado. 

Ausentes das narrativas ou colocadas à margem, essas falas muitas vezes são apresentadas de 

maneira amalgamada, sem rosto e sem voz (BARBOSA, 2016). 

 

O testemunho é capaz de conduzir cada um de nós ao conteúdo das “coisas 

do passado”, ao mesmo tempo que efetiva a operação historiográfica. O 

processo epistemológico instaurado parte de uma memória declarada, passa 

pelo arquivo e pelos documentos e termina na prova documental. Falar da 

questão do testemunho, portanto, é se referir ao momento declaratório e sua 

inscrição (a memória arquivada). Podendo ressurgir toda vez que é acionada, 

essa memória declaratória inscrita sob a forma documental passa a 

representar o passado pelas narrativas, através de diversos artifícios retóricos 

(BARBOSA, 2016, p. 14). 

 

O percurso dos 60 anos de funcionamento da Rádio Rural de Natal foi investigado a 

partir da coleta de depoimentos dos colaboradores, gestores e profissionais tanto do passado 

como atuais da emissora de rádio. Pessoas que podem apresentar uma contribuição histórica 

para esta pesquisa. 

A investigação busca mostrar esse cenário. Centrado na trajetória dos profissionais, 

gestores e colaboradores da Rádio Rural de Natal, que relatam conteúdos de relevância e 

importância. A forma de abordagem será a mesma da pesquisadora Kneipp (2008): vídeo com 

captura de imagem. No caso desta pesquisa, a produção será realizada com o equipamento 
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Iphone 8, baseado no que Newton Cannito (2004) chamou de modelo antropológico, por 

buscar o diálogo com os entrevistados e respeitar o mundo retratado. E, também, entrevista 

presenciais e diálogo por e-mail. 

A presente pesquisa objetiva ir ao encontro do mundo da Rádio Rural de Natal e 

apresentar o modo de construção da radiofonia no período de 1958 a 2018 naquela estação, 

além de suscitar o tema no espaço acadêmico, em que o rádio tem perdido relevância no 

cenário entre os pesquisadores (GOMES; RODRIGUES, 2016). Por isso, promovemos 

abordagens que promoveram o diálogo entre o passado e o presente, para conceder aos 

profissionais e estudantes um universo de informações e conteúdos desse meio, bem como as 

realizações dos personagens que se dispuseram a cooperar com suas memórias para a 

construção desta pesquisa. 

A narrativa histórica da Rádio Rural de Natal revela os acontecimentos a partir da 

ótica de cada um ao seu tempo. Ademais, realiza um levantamento meticuloso de informações 

junto ao acervo de documentos da Arquidiocese de Natal para permitir a apresentação desse 

resgate histórico. 

Para Halbwachs (1990), as lembranças se apresentam de duas formas: reconstituem os 

processos identitários de uma sociedade, originando a memória coletiva ou se agrupam em 

torno de uma pessoa definida, caracterizando a memória individual. Sendo evocada por um 

único indivíduo ou pelos membros de uma comunidade, a lembrança pode ser entendida 

como: “uma reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente, além 

disso, preparada por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de 

outrora manifestou-se já bem alterada” (HALBWACHS, 1990, p. 71). 

O autor prossegue com seu pensamento analisando que por meio das lembranças é 

possível emergir situações vividas, através das quais busca-se manter contato com o passado 

estando envolto em ideias e imagens de hoje. Halbwachs (1990) diz que o ponto de vista do 

narrador, ao ser lançado sobre os acontecimentos antigos, transformam-nos. A memória 

coletiva compreende todas as reminiscências em comum que pertencem aos membros de um 

determinado grupo social: “No primeiro plano da memória de um grupo se destacam as 

lembranças dos acontecimentos e das experiências que concernem ao maior número de seus 

membros e que resultam quer de sua própria vida, quer de suas relações com os grupos mais 

próximos” (HALBWACHS, 1990, p. 45). 

Paralelamente à constituição da memória coletiva, constroem-se as memórias 

individuais que correspondem ao acúmulo de lembranças exclusivas pertencentes a cada 
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indivíduo. A convivência em sociedade não exime o ser humano de vivenciar momentos e 

experiências próprias que o permitam elaborar lembranças individuais. 

De acordo com Halbwachs (1990, p. 54), as duas memórias se interdependem 

constantemente, ou seja, a individual apoia-se na coletiva para precisar alguns dados, assim 

considerando: “um homem para evocar seu próprio passado, tem frequentemente de fazer 

apelo às lembranças dos outros”. Enquanto isso, para a memória coletiva compor o tecido 

social, ela depende da participação dos integrantes do grupo, conforme destaca o autor: 

“envolve as memórias individuais, mas não se confunde com elas” (HALBWACHS, 1990, p. 

53). 

O método aqui utilizado será a pesquisa qualitativa, através da utilização de entrevista 

gravada, que contém um panorama da vida profissional de cada personagem por meio da 

história de vida ou, como também é conhecida, da História Oral. De acordo com Meihy 

(2002), essa é a prática de apreensão de narrativas feitas através do uso de meios eletrônicos e 

destinada a recolher testemunhos, promover análises de processos sociais e facilitar o 

conhecimento imediato. Um roteiro básico para as entrevistas (Apêndice 2) foi desenvolvido e 

seguido, trazendo informações como: formação, atuação na rádio, legado, contribuições o 

rádio potiguar, acontecimentos, atividades desenvolvidas e testemunhos importantes para a 

documentação histórica dos fatos da emissora – para melhor apreensão, podem ocorrer 

mudanças de foco do roteiro da entrevista a partir da participação do personagem junto a 

Rádio Rural de Natal ou dos acontecimentos inerentes à emissora 

O ponto de partida, também denominada marco zero pela História Oral, foi Dom 

Heitor de Araújo Sales, 92 anos (29 de julho de 1926). Bispo católico brasileiro, Arcebispo 

Emérito da Arquidiocese de Natal. É irmão de Dom Eugênio Sales, ex-arcebispo da 

Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e fundador da Rádio Rural de Natal. Dom 

Heitor foi ordenado presbítero no dia 3 de dezembro de 1950, em Natal, RN. Ele mereceu um 

roteiro de perguntas próprio (Apêndice 3). 

Dom Heitor de Araújo Sales, pelos laços familiares, pela proximidade com os 

fundadores da Rádio Rural de Natal, deu conta da base que iniciou as informações para a 

pesquisa. Os personagens selecionados para tal constituíram-se de pessoas que tiveram 

atividades colaborativas na Rádio Rural de Natal, sendo divididos por décadas de 1958 a 

2018, podendo ter mais de um personagem para uma década. O recorte deu-se em trabalhar 

apenas com colabores da emissora, não ouvindo receptores, internautas e outros públicos da 

rádio. 
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O estatuto da História Oral defendido por Meihy (2002) tem a definição de alguns 

conceitos. O número um é a prática de narrativas gravadas por meios eletrônicos (gravadores 

de áudio e/ou de áudio e vídeo), com posterior análise dos testemunhos. O número dois prevê 

a elaboração de documentos a partir das narrativas colhidas. No número três, existe a 

elaboração de um projeto, com um conjunto de procedimentos. Neste projeto, foi feita a 

definição de um grupo de pessoas (ou colônia) a ser entrevistado e inserido numa 

Comunidade Destino. E, no caso desta pesquisa, as colônias foram formadas pelos 

colaboradores da Rádio Rural de Natal separados por décadas. A Comunidade Destino será de 

colaboradores, radialistas e gestores da emissora. Também faz parte da pesquisa o 

planejamento da condução das gravações, transcrição, conferência da fita com o texto, 

autorização para o uso, arquivamento e, sempre que possível, publicação dos resultados – que 

devem, em primeiro lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas. O conceito número quatro 

propõe o uso de depoimentos gravados e depois transformados em texto, como uma 

alternativa para o estudo da sociedade. E, finalmente, no conceito número cinco, o uso de 

entrevistas gravadas e depois transcritas, do oral para o escrito, como um processo sistêmico 

para uso de depoimentos (MEIHY, 2002). 

Os temas Comunidade de Destino, Colônia e Rede compreendem o “quem”? dentro 

das perguntas que norteiam a pesquisa em História Oral. Para Marks (2015), a função desses 

conceitos é orientar maneiras específicas de soluções de problemas teóricos e técnicos que os 

oralistas têm na fase das entrevistas e na constituição das narrações. 

De acordo com Meihy (2002), a Comunidade Destino pode ser de base material 

(originada de elementos físicos, como calamidades, terremotos, pestes, flagelos), o que 

proporciona uma vivência coletiva em um lugar físico ou cultural e une pessoas e grupos; ou 

de base psicológica, vinda de elementos subjetivos (como violência, abusos, arbitrariedade, 

discriminação), que fazem surgir grupos identitários não necessariamente unidos fisicamente, 

mas com vivências e experiências que os unem. Nossa pesquisa segue esse último cenário. 

Colônia é a primeira divisão da Comunidade de Destino. De acordo com Marks (2015) 

e Meihy (2002), ela tem como objetivo facilitar o entendimento do coletivo que se perderia na 

abrangência. Dessa forma, esta é a solução operacional que torna viável o estudo. Esse é então 

o recorte estabelecido por Meihy (2002) para a elaboração do Projeto de Pesquisa em História 

Oral. É a partir da Colônia que se estrutura qual será o objeto desta pesquisa. 

A Rede é a subdivisão da Colônia e a menor parcela da Comunidade de Destino 

(MEIHY, 2002). De acordo com Marks (2015), para que a pesquisa seja coerente, a Rede 

precisa ser plural, pois assim é possível enxergar as diferenças que estão nas disputas e visões 
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e que validam os comportamentos. Portanto, podem existir duas ou mais redes ao mesmo 

tempo, desde que não haja mistura de argumentos (MARKS, 2015). 

A origem da Rede é o Ponto Zero (MEIHY, 2002). Ele é o personagem ideal de onde 

parte a indicação das entrevistas, que possibilita encontrar a reserva de memória. Logo, pode 

existir mais de um Ponto Zero dentro de um projeto (MEIHY, 2002). 

A divisão das Redes se dá pelos diferentes papéis sociais que as pessoas ocupam 

dentro de um mesmo grupo, assim a forma que cada um vê o grupo, o mundo, e se relacionam 

com eles é diferente e, dessa forma, interessante para a pesquisa (MEIHY, 2002). Isso está 

ilustrando na Figura 4, facilitando o entendimento das interligações da comunidade de 

destino, colônia e as diversas redes que possibilitam a contextualização da narrativa a partir 

dos relatos dos participantes de determinado fato ou organização, como nesta pesquisa. 

 

Figura 4 – Ilustração com o esquema para projeto de História Oral 

 
Fonte: Marks (2015, p. 2). 

 

Através da História Oral, segundo Meihy (2002), o primeiro passo é o estabelecimento 

da Comunidade de Destino como sendo os colaboradores, que atuam ou atuaram na Rádio 

Rural de Natal, desde a sua implantação no Rio Grande do Norte, no dia 10 de agosto de 

1958. Dentro da Comunidade de Destino, a Colônia foi formada pelos voluntários, radialistas, 

diretores, professores e pesquisadores rádio e do MEB. As redes foram organizadas por 

décadas (1958-1968; 1968-1978; 1978-1988; 1988-1998; 1998-2008 e 2008-2018), 

percorrendo o espaço de 10 anos em cada Rede, conforme Quadro 1 abaixo. 
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Quadro 1 – Projeto de História Oral da Rádio Rural de Natal 

Comunidade de destino Colônias Redes 

 

 

Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

Padre, voluntário e irmão do 

fundador da Rádio 

Rede de 1958-1968 

Funcionário e ex-secretário de 

Educação no RN 

Rede de 1968-1978 

Funcionário, pesquisador e 

Militante dos Direitos 

Humanos 

Rede de 1978-1988 

Funcionário administrativo Rede de 1988-1998 

Ex-diretor e pesquisador da 

temática 

Rede de 1998-2008 

Padre gestor, responsável pela 

migração da Rádio do AM 

para o FM 

Rede de 2008-2018 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Como Pergunta de Corte (MEIHY, 2002), dentro da metodologia e da técnica da 

História Oral, propomos: como redescobrir a história da Rádio Rural de Natal e trazer para a 

luz personagens que contribuíram para o rádio potiguar? A Colônia que iremos atuar, como 

define Meihy (2002), será a de colaboradores da Rádio Rural de Natal, dentro da Rede 

dividida por décadas. Nosso Ponto Zero ficará definido com a entrevista de Dom Heitor de 

Araújo Sales, atualmente com 91 anos e que, em 1958 (período da criação da Rádio Rural de 

Natal), iniciava suas atividades de padre na cidade de Natal. Ele vem a ser irmão do criador da 

rádio Dom Eugênio de Araújo Sales.  

Pela técnica da História Oral, teremos as etapas de pré-entrevista, entrevista e pós-

entrevista. Na transcrição da entrevista, o texto passará a ser predominantemente do narrador, 

que surge como figura única por assumir o exclusivismo da primeira pessoa. Tudo isso deve 

obedecer a acertos combinados com o colaborador (entrevistado), que legitima o texto no 

momento da conferência. 

O Quadro 2 de entrevistas fica assim definido: 
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Quadro 2 – Projeto de História Oral para colaboradores da Rádio Rural de Natal  

Comunidade de 

destino 

Colônias Redes 

 

 

Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Heitor de Araújo Sales 

 

1958-1968 

Marcos Guerra: coordenador do Ciclo de Cultura em 

Angicos e ex-secretário estadual de Educação no RN 

 

1968-1978 

Roberto Monte: sobrinho de Dom Nivaldo Monte, 2º 

Arcebispo de Natal e militante dos Direitos Humanos 

no RN 

 

1978-1988 

Luiz Eduardo Melo de Andrade: jornalista 

 

1988-1998 

Francisco Teixeira de Morais: diretor da Rádio na era 

Canção Nova e pesquisador doutor da temática 

Escolas Radiofônicas 

 

1998-2008 

Padre Antônio Nunes, diretor da Fundação Paz na 

Terra, mantenedora da emissora 

 

2008-2018 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Esta dissertação também fez usos da metodologia de pesquisa bibliográfica de acordo 

com Stumpf (2015, p. 51): “o planejamento global inicial de qualquer trabalho de pesquisa 

que vai desde a identificação, localização e obtenção da bibliografia pertinente sobre o 

assunto”. 

 

Um conjunto de procedimentos que visa identificar informações 

bibliográficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e 

proceder à respectiva anotação ou fichamento das referências e dos dados dos 

documentos para que sejam posteriormente utilizados na redação de um 

trabalho acadêmico (STUMPF, 2015, p. 51). 
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Segundo Moreira (2015, p. 271), através do recurso metodológico da análise 

documental foi procurado: “compreende a identificação, a verificação e a apreciação de 

documentos para determinado fim”. Nesta dissertação a análise documental foi utilizada como 

técnica porque mostrou-se como um recurso que complementou outras formas de obtenção de 

dados como a entrevista em profundidade. 

Também utilizamos a observação participante como técnica metodológica.  

 

Observação participante significa que antes de mais nada o cientista social não 

se coloca ingenuamente, ou pelo menos não deve se colocar, em relação a sua 

presença no grupo. Ele deve estar atento ao seu papel no grupo. Deve observar 

e saber que também está sendo observado e que o simples fato de estar 

presente pode alterar a rotina do grupo ou o desenrolar de um ritual 

(TRAVANCAS, 2015, p. 103). 

 

De acordo com Travancas (2015) não há uma regra, nem um código rígido de 

comportamento. Depende sensibilidade do pesquisador.  

Há pouco mais de dois anos, passei a interagir com o objeto de estudo, cooperando 

com a definição da programação da Rádio Rural de Natal – desta vez no cenário do FM. 

Participei de um grupo de colaboradores que tratou da migração do AM para o FM. E nesse 

curto período me deparei com a mudança de três gestores: Padre Carlos Sávio da Costa 

Ribeiro, Padre Júlio César Souza Cavalcante e, desde o dia 1º de março, o novo diretor a 

emissora é o Padre Antônio Nunes de Araújo. 

Também faço parte da equipe de comunicadores. Produzo e apresento o noticioso 

matinal das 8h às 8h50, de segunda a sexta-feira, denominado “Café da 91”, com giros de 

notícias, entrevistas e participações de correspondentes Saulo Vale (Região Oeste), Édipo 

Natan (Região Trairi), Marcos Dantas (Região Seridó), Daltro Emerenciano (Região Agreste), 

Laourinha Lima (Região Mato Grande), além das dicas de trânsito com Hudson Silvestre e, 

mais recentemente, Cláudio Sandêgi.  

Há também a participação de especialistas com as colunas: “Mexa-se!”, com o 

personal trainer Rodrigo Homem; “Conexão ENEM”, com professor João Maria de Lima; 

“UAUgoMAIS”, com o consultor Fred Alecrim (sobre tendências do varejo, cultura de 

negócios e empreendedorismo); “RN é o Lugar”, com o jornalista Renato Moraes; as notícias 

do futebol com Ilo Aranha e Itamar Ciríaco e o quadro “Rituais de Boa Mesa”, com a 

jornalista Janaína Amaral. 
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3.2 Memória: guardiã do passado 

 

Chartier (2014b)12 reforça a importância da memória e da linguagem oral. Para 

demonstrar isso, ele exalta os escritos da sociedade Antiga e da época Medieval. Para o autor, 

desde a Idade Moderna, na Europa, existia essa força intacta, esse poder da oralidade para 

ligar a reflexão entre um passado que foi (mas que não é mais) a um discurso no presente, em 

que se situa a competição entre formas diferentes de representação desse passado.  

O pesquisador reconhece que há a representação pelos historiadores: trabalho sobre 

documentos, construção de arquivos, técnica de interpretação, critério de provas, construção 

de uma argumentação; mas há também a literatura e, em particular, a literatura dramática: 

 

Se pensamos na Inglaterra dos séculos XVI e XVII, a história entendida, 

percebida, apropriada pelo ingleses do séculos XVI e XVII ela não é a 

história dos historiadores do tempo, ela não história dos cronistas; ela é 

história das peças de teatro, ela é história das peças shakespearianas que 

descreve a história da Inglaterra desde o rei João até Henrique VIII, 

passando pelos famosos Ricardo II e Ricardo III, etc. Se pensarmos a 

Espanha do Século do Ouro, a história que é a mais poderosa não é a história 

dos cronistas nem dos historiadores que se dirigem a um público sábio, 

erudito e letrado. É a história das comédias, é a história que descreve e, 

muito frequentemente, por defeitos que são muito próximos em suas datas 

do momento da escrita e da representação da peça (CHARTIER, 2014b, s. 

p.). 

    

Em entrevista ao canal do YouTube “Fronteiras do Pensamento”, Chartier (2014b) 

reafirma que essa história que tem uma força, uma dinâmica extrema e que pode construir na 

mentalidade, no horizonte das expectativas dos espectadores, uma relação com o passado que 

é vigorosa, poderosa, ativa. O autor afirma que é aí que está o desafio. De um lado, os 

historiadores defendem a ideia de que eles estabelecem um saber sobre o passado que, por ser 

controlado e após operações técnicas específicas, é um saber mais adequado, mais autêntico, 

mais verdadeiro; mas, por outro lado, eles reconhecem que há um poder, uma energia nas 

representações literárias do passado, que é sem dúvida a razão das forças dessas 

representações nas percepções, nas lembranças, nas memórias, nas experiências dos 

espectadores e dos leitores. 

Para o historiador francês e ensaísta especializado em história das práticas culturais e 

história da leitura, é válido questionar a autenticidade que a história se atribui por ter um 

                                                 

 
12 Cf. CHARTIER, R. No palco da história. 2014b. 6 min, son., color. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=eeEe9RqQTyM. Acesso em: 04 jul. 2018. 
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método de investigação científico do passado. Ele afirma que cada tempo tem seu documento. 

Em algumas eras, os registros formais eram fotografias, ensaios, análises. Em outras, peças de 

teatro, poesias, depoimentos. Chartier (2014b) alerta que é preciso reunir pesquisadores, 

atores e espectadores da história simultaneamente para uma leitura mais aproximada da 

realidade como um todo: o palco em que habitamos normalmente não é o nosso. Este é o 

desafio.  

Pelo pensamento de Chartier (2014a), as exigências da memória, individual ou 

coletiva, pessoalmente vivenciadas ou institucionalizadas, também têm atacado as alegações 

do conhecimento histórico, julgadas frias e inertes pelo padrão da vívida relação que nos faz 

reconhecer o passado nas imediações de sua recordação. Para Paul Ricoeur (2000), a História 

não tem tarefa fácil quando a memória assume o controle da representação do passado e opõe 

sua força e autoridade aos descontentamentos da historiografia. Chartier (2014a) afirma que a 

história precisa respeitar as exigências da memória, que são necessárias para curar infinitas 

feridas; porém, ao mesmo tempo, ela deve reafirmar a especificidade do regime de 

conhecimento que comanda. Ela pressupõe, ainda de acordo com Chartier (2014a), o 

exercício da análise crítica, a confrontação entre as razões dos seus atores e as restrições das 

quais eles não estão cônscios e a produção de um conhecimento que permita operações 

controladas por uma comunidade científica. É ressaltando sua diferença em relação a 

discursos poderosos (ficcionais ou com base na memória) que, segundo Chartier (2014a), 

também torna presente o que não mais está, que a história se encontra em posição de assumir 

sua responsabilidade – que é tornar inteligíveis as heranças acumuladas e as descontinuidades 

fundamentais que fizeram de nós aquilo que somos.  

 

É preciso valorizar a memória como documento de comprovação histórica. 

Reconhecer as diferenças fundamentais. O historiador tem seus requisitos e 

valores. O testemunho da memória, pela reportação da testemunha continua 

sendo a guardiã do passado. Um passado que foi. Não é mais. Mas retorna ao 

momento presente (CHARTIER, 2018, s. p.13). 

 

 No entendimento do pesquisador, no testemunho da memória o discurso se estabelece 

com o saber do outro. O tecido das coisas é um princípio para ele suficiente. As provas, os 

                                                 

 
13 Cf. CHARTIER, R. História Pública e Democracia: o passado no presente. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal/RN, 01 ago. 2018 (Palestra). 
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vestígios são efeitos da realidade da presença do passado no discurso por meio de fotos, 

documentos de arquivos ou textos folheados ao qual se apoia. 

 Segundo Peter Burke (1992), os historiadores tradicionais preocupam-se em relatar 

uma história factual, excessivamente preocupada com os acontecimentos. Diferentemente 

ocorre com a nova história: para esta não é suficiente saber os acontecimentos e, sim, saber de 

toda estrutura que permeia as transformações, considerando diversos personagens que 

precisam ser analisados.  

Em outro ponto o autor refere-se quanto ao tratamento promovido pela história 

tradicional da história vista por cima, ou seja, valorizando figuras ilustres como generais, 

estadistas etc. Burke (1992) revela que muitos historiadores desconsideram a história de 

personagens comuns, esquecendo-se que eles também constroem a história. Já com a nova 

história considera-se tanto a história de cima como também a vista de baixo, observando 

opiniões de gente comum (por exemplo, a história das mentalidades). 

Burke (1992) expõe sobre a “reunião” de fontes utilizadas pela corrente tradicional. 

São as fontes oficiais, registros oficiais – portanto, uma história oficial –, considerando apenas 

essas como evidências seguras para história, trabalhando também com dados quantitativos 

que, segundo o autor, tiveram seu auge nos anos 1950 e 60. Por outro lado, a história nova 

esclarece que há muitas outras evidências que podem contribuir para história como as fontes 

visuais e orais. A história nova (BURKE, 1992) considera a história antes de sua escrita, ou 

seja, além dos documentos. Tal período para os tradicionais é chamado como Pré-história. 

Burke (1992) refere-se ao poder da história em realizar indagações a um determinado 

fato ocorrido em um determinado período da história. O paradigma tradicional procura uma 

verdade, ou uma versão exata. Para o autor, com a história nova, existe o tratamento que 

considera a representação de verdades, de versões que se aproximam, que se distanciam (ou 

não) da verdade absoluta – que, para essa categoria, não existe. 

Nesse sentido, Gomes e Rodrigues (2016) reconhecem que a Tradição Oral constitui-

se numa forma de preservação da história através da fala, considerada a maneira mais presente 

de transmitir conhecimento antes da escrita, destacando-se contadores de história, menestréis, 

jograis, trovadores, segréis, romanceiros, cancioneiros, bardos, mimos e histriões como 

personagens fundamentais no processo da comunicação e divulgação dos conhecimentos. 

De acordo com Mauad (2016), os estudos sobre memória inscrevem-se no campo 

ampliado das Ciências Humanas, sendo tema e objeto de várias disciplinas a partir da 

identificação das situações, suportes, agentes e representações que concorrem no processo de 
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rememoração. Nesse conjunto destacam-se, no campo da História, as diferentes abordagens 

para o uso das fontes orais e visuais. Entretanto, o tratamento de tais registros e sua 

incorporação na escritura histórica ainda constitui um desafio que tem sido enfrentado por 

formas e estratégias diferenciadas.  

Ao longo dos últimos 20 anos, segundo Mauad (2016), a prática da História Oral se 

abre a diferentes frentes para se superar esse desafio. Prática de pesquisa interdisciplinar por 

vocação, a História Oral convoca novas possibilidades de escrita da história, lidando com o 

passado de maneira sempre aberta à renovação e à dinamização das práticas historiográficas. 

Esta pesquisa inspira-se nessa vocação e no seu destino.  

No texto Em História Oral e Mídia: Memórias em movimento, Mauad (2016) se 

debruça sobre a produção social da memória e os usos do passado em diferentes mídias. 

Aborda as principais tendências da chamada vídeo-história, na medida em que se reflete sobre 

as modalidades de linguagem documental; discute os tempos dos testemunhos colhidos pelo 

jornalista e pelo historiador; e avalia o uso do vídeo em entrevistas de História Oral por meio 

da problemática da relação entre edição, montagem e escrita da história. Enfatiza, sobretudo, 

as possibilidades de diferentes estratégias metodológicas que coordenem, adequadamente, 

fontes orais e visuais. 

Mauad (2016) faz assim uma validação para pesquisadores que adotam a memória e 

História Oral como metodologia e discorre as mais diversas técnicas de apuração a partir do 

testemunho da memória. 

Já Barbosa (2016) proporciona a oportunidade de aproximarmos duas atitudes ao 

mesmo tempo semelhantes e diversas. Em sua reflexão, ela coloca em perspectiva a entrevista 

no trabalho do jornalista e do historiador que se utiliza do recurso à História Oral. As duas 

atitudes são analisadas considerando, em cada situação, as lógicas de enunciação e a 

elaboração do testemunho do que é memorável. O tempo corrente do jornalista confronta-se 

com o tempo distante do historiador e se problematiza a situação da entrevista à luz dos 

trabalhos de memória e das dinâmicas da lembrança e do esquecimento. É este o cerne da 

pesquisa sobre a Rádio Rural de Natal e seus 60 anos de existência. Como objetivo geral 

temos buscou-se analisar como os desafios e transformações entre a tradição e a modernidade 

refletiram na configuração da emissora de educação Rádio Rural de Natal. Especificamente, 

ao longo da pesquisa, identificamos, através das narrativas, a trajetória do meio rádio no RN e 

sua influência política, cultural, artística e social; revisamos a literatura do Rádio no RN e o 

cenário midiático da época (1958-2018) e identificamos os modos de atuação profissional dos 

que integraram a emissora Rádio Rural de Natal diante do cenário político, cultural, 
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econômico e social de 1958 a 2018 no RN. Em grande parte, a História Oral tem privilegiado 

vozes esquecidas pela história oficial: os iletrados, as minorias, as mulheres, os camponeses, 

os operários. Para Ichikawa e Santos (2003), uma visão de organizações mais democráticas, 

com maiores perspectivas de participação de uma diversidade de grupos ou de grupos de 

empregados menos privilegiados, não é utópica; a História Oral pode ser uma maneira de criar 

um canal de comunicação e ouvir esses segmentos. Ouvir reivindicações, angústias, 

sugestões, críticas e apreender pontos de vista dos colaboradores da Rádio Rural de Natal de 

1958 a 2018, separando por décadas, pode contribuir para uma melhor compreensão da vida 

organizacional contemporânea da emissora. 

O uso das práticas de História Oral nos museus é abordado por Maciel (1987), que 

entrelaça em suas reflexões as noções de cultura material, trajetória individual e história 

familiar. Apoiada em sua experiência no Museu Paulista, a pesquisadora discute as 

potencialidades das coleções e os processos que envolvem sua doação aos museus. Para a 

autora, as memórias que impregnam objetos de coleção desvendam uma intrincada rede de 

histórias e lembranças que são operados por meio de entrevistas e trabalho audiovisual delas 

resultante.  

Mauad e Louzada (2016) apresentam como as fotografias e as entrevistas podem 

narrar uma História Oral, com fontes de memória para se trabalhar sobre a trajetória de uma 

fotografia e de um fotógrafo. A exemplo, Erno Schneider e sua fotografia do presidente Jânio 

Quadros, que angariou o Prêmio Esso de fotojornalismo em 1962. A abordagem se debruça 

sobre o papel da fonte oral na reconstrução da trajetória da imagem e na reconstituição da sua 

biografia. Do momento em que foi concebida, aos percalços pelos quais passou até um 

verdadeiro foto-ícone, a imagem vai ganhando pelo processo de rememoração do fotógrafo. 

Supera-se assim o uso ilustrativo das imagens, rumo a uma história feita com imagens.  

A experiência sonora proporcionada pela chegada e consolidação do rádio como um 

importante meio de vocalizar a experiência cotidiana. Assim Calabre (2016) constrói a 

chegada e a consolidação do rádio como meio de comunicação de massa no Brasil, 

apresentando uma trajetória em que as memórias dos agentes desse processo sintonizam-se 

com as transformações de uma nova cultura urbana que se afirma. Presente no espaço 

doméstico de quase todas as casas brasileiras, o rádio foi o responsável por trazer para o dia a 

dia as vozes que se tornaram parte da memória histórica. A reflexão parte do debate teórico 

travado no âmbito dos estudos culturais, em que se delineiam as posições em jogo para a 

análise da indústria cultural, e segue a trilha da experiência cotidiana nos programas de rádio 

e das revistas especializada, elaborada ao sabor do relato das lembranças de seus personagens. 
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Trilha sonora de memórias, o estudo do rádio desperta o interesse sobre o sentido da audição e 

da escuta na história.  

É importante destacar que cada um dos autores e autoras, segundo Mauad (2016), 

foram convidados a refletir, a partir do seu campo de pesquisa, sobre os desafios colocados 

pela produção do testemunho por meio de entrevistas, da presença de sons e imagens nos 

processos de rememoração e da potencialidade das novas linguagens audiovisuais na escrita 

da história. A experiência de cada um se soma à dos demais ampliando as frentes que a 

História Oral nos abre – uma prática historiográfica que se orienta no plural. 

Retomamos Chartier (2014a) com sua proposta de ajuste dual para as relações dos 

historiadores a partir da obra de Paul Ricoeur (2000). Os historiadores que leram La mémoire, 

l´historie, l´oubli têm sido geralmente comentaristas ou críticos, mas Chartier segue outro 

caminho e mostra como algumas das análises de Ricoeur podem oferecer ao historiador 

instrumentos de inteligibilidade, substituindo, assim, análises baseadas em suas próprias 

categorias de comentário e um uso heurístico do trabalho para sua interpretação. De certo 

modo, o que é proposto por Chartier inverte o próprio procedimento de Ricoeur, no qual a 

filosofia do tempo, a epistemologia do conhecimento e a fenomenologia da memória são 

alimentadas pela leitura das obras de historiadores. O que Chartier propõe são análises 

históricas que mobilizam as próprias categorias fenomenológicas e hermenêuticas de Ricoeur.  

 

Este projeto não está livre de paradoxos, uma vez que a perspectiva inteira 

de Ricoeur baseia-se na elucidação característica de invariáveis 

antropológicas, em sua universalidade, da filosofia da consciência do tempo, 

a fenomenologia da memória e, mesmo mais fundamentalmente, a 

hermenêutica da condição histórica do homem. Isso fornece um corolário 

para o pensamento de Ricoeur ao deixar de lado (que não é a mesma coisa 

que negação ou rejeição) qualquer dimensão histórica ou sociológica de 

categorias e experiências. Ainda assim, eu gostaria de arriscar o 

experimento, montando um diálogo entre as constantes antropológicas que 

Ricoeur anotou e as descontinuidades que são, por definição, o objeto de 

todo trabalho histórico (CHARTIER, 2014a, p. 214). 

 

Mais adiante, Chartier (2014a) assegura um segundo ajuste. Historiadores geralmente 

têm se interessado pela poética de narração proposta em “Tempo e narrativa”, de Ricoeur 

(2000), que mostrava as relações entre as estruturas narrativas empregadas pela ficção e pela 

história e, mais recentemente, pela reformulação da epistemologia da história proposta em La 

mémoire, l´historie, l´oubli. Ricoeur (2000) distingue analiticamente os três momentos da 

operação historiográfica (crítica documental, construção explicativa e representação do 

passado), de maneira a contrastá-los, termo por termo, com as operações próprias à memória 
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(a saber, a constituição do testemunho mediante o processo de anamnese, o imediatismo da 

lembrança e o reconhecimento do passado).  

Chartier (2014a) ainda reflete sobre a distinção que Ricoeur (2000) faz entre memória 

(souvenir) e lembrança (rapel), o retorno inesperado do passado e o esforço de memória.  

 

Ele designa termos para ambos, seja em referência ao vocabulário 

aristotélico, usando mnémé para a memória espontânea e “anamnese” para a 

lembrança deliberada, ou em referência ao vocabulário de Bergson, que 

chama o trabalho da anamnese de “lembrança laboriosa” (CHARTIER, 

2014a, p. 215). 

 

O autor afirma que é essa mesma modalidade dual da memória, o irromper 

descontrolado de algo do passado e o esforço de trazer algo de volta à mente, que Cervantes 

(2004) utiliza, tanto no nível prático como com um objetivo estético. A tarefa de anamnese 

recai em Cardênio, o jovem nobre andaluz que se retirou para a vida erma e selvagem da 

Serra Morena, apaixonado e desesperado, e que é chamado pelos pastores de cabras da região 

de “O Cavaleiro da Rocha” ou “O Esfarrapado da Face Arrasada”. É lá que Dom Quixote e 

Sancho Pança o encontram. “O Cavaleiro da Triste Figura” reconhece em Cardênio uma alma 

irmã e um duplo tão desafortunado quanto ele próprio, e, “desmontando de Rocinante, com 

um intento gentil e gracioso, encaminhou-se para abraçá-lo e o segurou longamente em seus 

braços, como se o conhecesse havia muito tempo” (CERVANTES, 2004, p. 261). 

A pedido de Dom Quixote, Cardênio começa a contar a história de sua vida, que 

requer um laborioso e doloroso ato de memória: 

  

Se é para vosso prazer, señores, que eu vos relate em poucas palavras a 

imensidão do meu infortúnio, deveis prometer-me que não interrompereis o 

fio da minha atormentada história, porque assim que o fizerdes, ela chegará 

ao fim [...]. Impus essa condição porque quero passar o menor tempo que 

possa na narração das minhas desgraças, uma vez que trazê-las à memória 

[traerlas a la memória] serve apenas para adicionar novas, e quanto menos 

me perguntardes, mais depressa terminarei de contá-las, embora sem deixar 

de fora nada importante, de modo a satisfazer plenamente vossa curiosidade 

(CERVANTES, 2004. p. 262). 

 

De acordo com Chartier (2014a), a anamnese, ou a lembrança, que mobiliza 

procedimentos que levam à recuperação das recordações do passado, também é dolorosa, na 

medida em que recitar velhos sofrimentos redobra a antiga dor. 

 Ansara (2012) aponta, a partir dos estudos sobre memória, a ditadura militar no 

Brasil, em que a memória oficial tem sido um poderoso instrumento de manutenção do 
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imaginário colonialista, marcado pelo discurso oficial que tenta levar ao esquecimento 

aspectos determinadores de eventos políticos.  

A partir do estudo que Ansara (2012) realizou sobre a memória política da repressão 

no Brasil é possível compreender essa relação. A partir do processo de redemocratização foi 

imposto pelo regime militar uma memória oficial que tentou levar ao esquecimento 

determinados eventos políticos, naturalizando, legitimando e normalizando o político, 

cobrindo com um véu os acontecimentos repressivos. Isso gera uma esfera de normalidade, a 

ponto de muitos brasileiros desconhecerem os fatos e os efeitos da ditadura militar no Brasil. 

Tais estratégias são denominadas pela autora como políticas de esquecimento. E estão em 

curso na atualidade quando se diz que não houve ditadura e sim regime militar, com o atual 

Governo de Direita. 

Embora Ansara (2012) admita que exista um processo de “esquecimento” forjado e 

legitimado por uma “memória oficial” – que, ao longo dessas décadas, vem ocultando da 

população brasileira o passado repressivo e o efeito desmobilizador das lutas, provocado pelo 

medo à repressão –, é fundamental destacar a importância de uma consciência política 

proporcionada pelos movimentos sociais na construção da memória, que é uma verdadeira 

luta contra o esquecimento, que vem sendo construída pelas classes populares, sobretudo 

pelas lideranças políticas.  

Durante o processo de investigação em torno dos 60 anos da Rádio Rural de Natal é 

possível afirmar que estamos diante do que Connerton (1999, p. 4) define como a experiência 

passada com uma forte implicação na construção da memória coletiva, já que “as nossas 

experiências do presente dependem, em grande medida, do conhecimento que temos do 

passado e que as nossas imagens do passado servem para legitimar a ordem social vigente”. 

Para esse autor, as experiências do presente estão ligadas aos objetos do passado, de modo 

que “viveremos nosso presente de forma diferente de acordo com os diferentes passados com 

que podemos relacioná-lo” (CONNERTON, 1999, p. 2). Assim, “a memória coletiva só retém 

do passado aquilo que está vivo ou é capaz de viver na consciência do grupo que a mantém, 

ou seja, a memória de uma sociedade tem o limite da duração dos grupos” (ANSARA, 2001, 

p. 48). 

Mas, para ir de encontro a memória oficial, Ansara (2001) explica que é preciso 

insistir em provar que há outras falas e memórias. E é aí que reside o conflito. Isso pressupõe 

a igualdade de um ser falante com qualquer outro ser falante. Igualdade essa que não se 

inscreve na ordem social, senão que se manifesta pelo dissenso como “uma perturbação no 
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sensível, uma modificação singular do que é visível, dizível, contável” (RANCIÈRE, 1996, p. 

368). Se ergue a esfera pública através do dissenso, do confronto entre dois mundos distintos:  

 

[...] não um conflito de pontos de vista, nem mesmo um conflito de 

reconhecimento, mas um conflito sobre a constituição mesma do mundo 

comum, sobre o que nele se vê e se ouve, sobre os títulos dos que nele falam 

para ser ouvidos e sobre a visibilidade dos objetos que nele são designados 

[...]. Cumpre, portanto, fazer com que seja visto, e que seja visto como 

correlato do outro (RANCIÈRE, 1996, p. 374). 

 

Trata-se de fazer emergir uma cena pública na qual se exponha a existência dos dois 

mundos e se estabeleça uma relação que só é possível existir se nos fizermos ouvir, entender, 

enxergar, ou seja, se nos tornamos visíveis. De acordo com Rancière (1996), o político, 

portanto, apresenta-se como dissenso que desestrutura a ordem social e faz com que o mundo 

dos sem visibilidade, sem voz e sem poder, ocupe a cena pública tornando visíveis suas 

necessidades e aspirações. Para Rancière (1996), a ideia do dissenso é um elemento 

fundamental e necessário à elaboração de políticas da memória que possam se contrapor a 

uma memória oficial e consensual que tende a apagar as lutas de resistência da nossa 

sociedade, impondo saberes e imaginários coletivos que acabam sendo assimilados pelos 

indivíduos negando a esses mesmos e à sociedade, especialmente às classes populares, o 

direito ao passado. O autor ressalta que a política da memória não pode se confundir com as 

políticas de preservação do património histórico, nem tampouco com a institucionalização da 

memória, senão se converteria em história.  

Sinteticamente, poderíamos dizer, apoiados em Decca (1992), que a história é uma 

representação do passado e uma operação intelectual que rompe os vínculos coletivos da 

memória, na medida em que se cristaliza na escrita da história oficial. A memória, por sua 

vez, é um fenómeno sempre atual que mantém os vínculos entre o que foi vivido e o eterno 

presente, isto é, “a memória é a vida, sempre guardada pelos grupos vivos e em seu nome, ela 

está em evolução permanente, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento” (DECCA, 

1992, p. 130). Para esse autor, “[...] a memória histórica, ao longo de nosso século, foi sempre 

o instrumento de poder dos vencedores, para destruir a memória dos vencidos e para impedir 

que uma percepção alternativa da história fosse capaz de questionar a legitimidade de sua 

dominação” (DECCA, 1992, p. 133).  

Nesse sentido, memória e história se opõem: enquanto a memória procura reforçar o 

sentimento de identidade de um grupo, a história desfaz identidades (DECCA, 1992). Não 

estamos deslegitimando a história, entretanto, não podemos deixar de assinalar que a oposição 
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entre ambas suscita um paradoxo, muito bem apontado por Decca (1992, p. 131) que propõe: 

“se a sociedade histórica destrói as bases da memória coletiva espontânea, ela ao mesmo 

tempo desenvolve uma percepção histórica que, diante do perigo da perda definitiva do 

passado, começa a recriar deliberadamente lugares de memória”. Ou seja, existe uma luta por 

criar lugares de memória, uma reivindicação dos grupos sociais pelo direito ao passado. De 

alguma maneira, assegura Decca (1992), é nessa luta por criar “lugares de memória” que 

parece se inserir as políticas de memória. Nesse sentido, elas são essencialmente provocadas 

pelas demandas dos movimentos que lutam pela construção de uma memória popular ou, por 

assim dizer, de uma “memória dos vencidos”, pelos grupos e minorias que criam novos 

suportes e lugares da memória, através de suas narrativas, de suas celebrações, de seus rituais 

e da organização sistemática de seus arquivos.  

Para o autor, instaura-se, portanto, uma luta política na qual se confrontam memórias 

contra memórias envolvendo uma disputa de sentidos sobre aquilo que ocorreu no passado. 

Em outras palavras, é um confronto entre distintas memórias antagônicas e diferentes versões 

do passado.  

Na presente dissertação não se configura uma luta política para o confronto de 

memórias. Mas é oportuno reconhecer que há políticas de esquecimento que foram 

estabelecidas, como aponta Huyssen (2000, p. 16), através de “reconciliações nacionais e 

anistias oficiais” e “através do silêncio repressivo”, ou, ainda, através da fabricação de 

consensos, que produziu formas de memória consensual coletiva.  

Joutard (2015) propõe que em toda parte se fala sobre dever e abuso de memória. 

Relacionamento pessoal, emocional no passado, a memória parece ter invadido tudo. Seja ele 

no meio cultural, histórico, religioso, artístico de modo pontual ou de modo a prejudicar toda 

a vida. Mas também é capaz de despertar a resistência à opressão, salvar uma minoria, 

assegurar a coesão de um grupo, uma sociedade, uma nação. Para Joutard (2015), a memória é 

fruto da racionalidade e procura modestamente e teimosamente uma parcela da verdade.  

Para o pesquisador, tudo parece se opor à história e às memórias; os conflitos 

aumentaram. O desafio do autor é afirmar a aliança indispensável e propor as condições. As 

memórias já transformaram os livros de história, dando ao evento e à biografia uma nova 

juventude. Assim, segundo Joutard (2015), a História Oral tornou possível entender, a partir 

de dentro, os invisíveis, aqueles deixados de lado. E segue adiante: as memórias obrigam os 

historiadores a questionar sua profissão, fornecem-lhes novos objetos de estudo e 

possibilidade de compreender uma realidade até então inacessível. Em troca, a história 

continua a ser a única maneira de apaziguar memórias feridas, para permitir que as memórias 
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concorrentes coexistam. Joutard (2015) explica que a melhor maneira de superar o 

esquecimento é proteger-se contra o excesso de memória. 
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4 VOZES DA RÁDIO RURAL 

 

4.1 As escolas radiofônicas 

 

Em 10 de agosto de 1958, a Emissora de Educação Rural de Natal, veículo 

imprescindível para o funcionamento das escolas radiofônicas, sonho de Dom Eugênio Sales14 

desde 1952, torna-se realidade (PAIVA, 2009, p. 47). Entra em operação a Emissora de 

Educação Rural inspirada no modelo de base paroquial, criado em 1947 pelo Padre José 

Salcedo, em Sutatenza, na Colômbia, conforme a Figura 5, visitada nos anos 50 por Dom 

Eugênio, na época administrador apostólico da Diocese de Natal. De acordo com Paiva (2009, 

p. 51), no início foram 69 escolas radiofônicas. A primeira aula foi emitida em 20 de setembro 

de 1958, pela professora Carmem Fernandes Pedroza15. 

 

Figura 5 – Reportagem do La Republica sobre visita do Pe. Eugênio Sales à Sutatenza 

 
Fonte: www.dhnet.org.br 

 

De acordo com Medeiros (2013), a Educação de Base em sentido amplo, propagada 

pela Escola Radiofônica, tendo o MEB como formulador e executor de várias de suas 

                                                 

 
14 “Dom Eugênio de Araújo Sales (Acari, 8 de novembro de 1920 – Rio de Janeiro, 9 de julho de 2012) foi um 

cardeal brasileiro e arcebispo católico do Rio de Janeiro. Antes, foi nomeado bispo auxiliar de Natal, 

administrador apostólico da Arquidiocese de Natal, administrador apostólico da Arquidiocese de São Salvador 

da Bahia, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil”. Cf. DOM HEITOR DE ARAÚJO SALES. Disponível em: 

http://domeugeniosales.webnode.com.br/. Acesso em: 20 abr. 2017. 
15 Segundo Paiva (2009), Carmem Fernandes Pedroza foi uma renomada professora do município de Natal que 

ensinava nos principais colégios públicos da cidade: Escola Normal de Natal, Escola Industrial de Natal e 

Atheneu Norte-riograndense. 
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transmissões, romperia os claustros escolares para adentrar, além das próprias escolas nos 

moldes comuns, inúmeros lares sertanejos. Na visão de Medeiros (2013), isso garante aos 

habitantes contato com expressões da cultura midiática moderna mais facilmente.  

Medeiros (2013) relata que a emissora deveria ter sido inaugurada em 27 de maio de 

1958, mas, devido à seca que assolava todo o Estado naquele ano, o diretor, Dom Eugênio de 

Araújo Sales, resolveu adiar a data. Em 10 de agosto de 1958, finalmente aconteceu a 

inauguração da Emissora de Educação Rural de Natal – AM 1090, funcionando na Praça Pio 

X (atualmente Rua Açu), nº 335, no centro de Natal. Com autorização especial do então 

presidente da República, Juscelino Kubitschek, a Emissora integrou-se ao Serviço de 

Assistência Rural (SAR) da Arquidiocese de Natal, liderado pelo então bispo auxiliar Dom 

Eugênio. O rádio era visto, então, como um instrumento de grande poder de comunicação de 

massas, que favorecia a ampliação do raio da ação da Igreja Católica junto às bases populares 

(PINTO, 1989). Entrou em operação utilizando 300 rádios cativos, conforme a Figura 6, que 

sintonizavam apenas a frequência da Emissora de Educação Rural. 

 

Figura 6 – Rádios cativos com sintonia única na AM 1.090 

  
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Um transmissor de 1 kilowatt (kW) garantia o alcance da Rádio Rural a 20 

municípios, num raio de 150 quilômetros, em torno da capital potiguar. Era, portanto, a 

primeira Rádio Rural do Brasil, com o objetivo de levar até às bases rurais não somente a 

palavra de Deus, mas também ajuda ao homem do campo, para que se conscientizasse e se 

promovesse, orientando-o na superação de seus problemas (FERRARI, 1968). 

Com isto, por meio da educação, o rádio passou a integrar a vida social de uma parcela 

esquecida da população. Em 1960, com base nos dados referente às características dos 

domicílios apurados nos censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE), o número de domicílios particulares permanentes ocupados no país era de 

13,5 milhões, o número de famílias era de 13,5 milhões e a população brasileira era de 70 

milhões. Era uma sociedade agrária e rural, conforme Alves (2004), que faz um estudo sobre 

as características dos domicílios brasileiros entre 1960 e 2000 – incluindo a análise da 

existência de bens de consumo duráveis. 

De acordo com Alves (2004), o número de domicílios ligados à rede geral de água 

saltou de apenas 2,8 milhões em 1960 para 34,9 milhões em 2000. O acesso aos bens de 

consumo duráveis é bastante desigual e depende da sua utilidade, do seu preço e das 

condições de renda das famílias. Segundo Alves (2004), no estudo do IBGE, em 1960, apenas 

o rádio tinha uma presença mais significativa nos domicílios brasileiros; mesmo assim, estava 

presente em menos de um terço das moradias. De 29% dos domicílios em 1960, a existência 

de rádio passou para 59% em 1970, 76% em 1980, 83% em 1991 e 88% em 2000. Em 1960, 

menos de 5% dos domicílios tinham acesso à televisão no país. Para Alves (2004), a 

existência de rádio e televisão significa a presença da mídia no interior dos domicílios, ou 

seja, passa a existir um canal de recepção interno de comunicação das famílias com o mundo 

exterior. Alves (2004) pontua que, para o bem ou para o mal, o rádio e (especialmente) a 

televisão propiciam a integração comunicativa, nacional e global dos indivíduos e famílias 

dispersos territorialmente. Além disso, ele cita que, no ano 2000, a percentagem de domicílios 

brasileiros que possuem aparelhos de rádio e televisão é praticamente a mesma, sendo um 

pouco superior à presença de geladeira e bastante superior à presença de todos os demais 

bens. A geladeira é o terceiro bem de consumo, em ordem de grandeza, presente nos 

domicílios brasileiros. Em 1960, as geladeiras estavam presentes em apenas 11% dos 

domicílios, sendo que em dez anos esse percentual mais que dobrou, chegando a 26% em 

1970. Nos anos 70, o percentual de geladeiras dobrou novamente, alcançando a metade dos 

domicílios em 1980, chegando a 69% em 1991 e a 83% dos domicílios em 2000. Isso se deve 

porque a geladeira é um bem de consumo importante para a conservação dos alimentos e é um 

aparelho fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida das famílias, evidentemente. 

Nos anos 1960, o veículo rádio vivia sua fase áurea no Nordeste brasileiro 

(MEDEIROS, 2005). No restante do país, o auge aconteceu nos anos 40 e 50 (MOREIRA, 

1991). A televisão já havia surgido, todavia estava mais presente nas regiões Sul e Sudeste. 

No interior, o rádio, mesmo o aparelho cativo (vide a Figura 6), programado para receber 

somente a programação da Rádio Rural de Natal, surgia entre os campesinos, particularmente, 

como algo magnífico, místico.  
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A participação da Igreja nas experiências com o rádio educativo no país 

tornou-se evidente a partir de 1961 com a assinatura do Decreto Presidencial – 

nº 50.370, de 21 de março - que regulamentava o Movimento de Educação de 

Base (MEB), criado por Dom Eugênio Sales, a ser desenvolvido através de 

escolas radiofônicas sob a supervisão da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil — CNBB. Mas, as atividades da Igreja nesse campo já existiam, na 

verdade, desde 1958, com a experiência das Escolas Radiofônicas em Natal 

(PAIVA, 2009, p. 51). 

 

O MEB concentrou sua atuação em regiões brasileiras consideradas subdesenvolvidas 

— Nordeste, Norte e Centro-oeste — e imprimiu na visão de Moreira (1991) uma 

característica adicional ao ensino radiofônico: além da alfabetização, as escolas também 

cuidavam da conscientização da mudança de atitudes e da instrumentação das comunidades 

receptoras dos programas elaborados pelo Movimento.  

 

“Ler, escrever e interpretar textos com situações e vocabulários próprios das 

áreas rurais”, “distinguir as relações entre as estruturas sociais, econômicas, 

políticas e religiosas”, “saber utilizar a legislação e as potencialidades 

económicas da comunidade” e “desenvolver o conhecimento sobre as técnicas 

de trabalho em grupo” eram alguns – entre os muitos – pontos básicos 

divulgados pela programação do MEB (MOREIRA, 1991, p. 20). 

 

 De acordo com Paiva (2009), o rádio, recurso tecnológico moderno, rápido, econômico, 

veículo de grande alcance, tornou-se, logo nos primeiros meses do experimento, um 

instrumento pedagógico de extraordinária utilidade como auxiliar para o desenvolvimento da 

alfabetização. Maria Inácia Morais, monitora da cidade de Angicos/RN, relata em carta 

enviada à equipe Central, em Natal: “Em minha Escola o que há de mais grandioso é o rádio. 

Na sala onde se instala a aula, foi-lhe reservado um lugar com todo zelo e carinho. Este rádio 

é uma música, um professor, uma igreja, ensinando e instruindo o povo em nosso meio rural” 

(apud PAIVA, 2009, p. 55).  

Os anos que se seguiram após a Segunda Grande Guerra encontram o Estado do Rio 

Grande do Norte carente de políticas públicas que atendessem às necessidades mínimas de sua 

população. Paiva (2009) explica essa situação se instaurou inicialmente em Natal ainda dos 

anos 1940. Em virtude de sua posição geográfica, a cidade tornou-se durante a Segunda 

Guerra um palco de grandes movimentações bélicas, com instalação e ampliação de bases 

militares em seu território, servindo de pouso para tropas que se dirigiam ao cenário da guerra 

na Europa. De acordo com Paiva (2009), nessa época, mais de 10 mil soldados se divertiam 

em bares e boates antes de partirem para o front, de onde, talvez, nunca mais voltassem. Por 

isso, a cidade passou a hospedar avultado número de americanos, constituindo-se em campo 
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de adaptação ao clima tropical (FERRARI, 1968). Dom Heitor de Araújo Sales16 relembra 

que o historiador Luiz da Câmara Cascudo euforicamente relatava que o campo de 

Parnamirim “foi a maior mobilização técnica obtida pelos Estados Unidos fora do seu 

território”. Por outro lado, o Rio Grande do Norte, que possui 2/3 do seu território incluído no 

polígono das secas, sofre a constância cíclica desse fenômeno, ocasionando a migração 

permanente do interior para a capital. Paiva (2009) pontua que o desregramento dos costumes 

acentuava a crise que a cidade de Natal enfrentou no pós-guerra, como reforça em seu 

depoimento Sales a nossa pesquisa: “o término deste conflito encontrou uma cidade devastada 

pelo efeito da seca cíclica e da retirada dos mais de 10 mil soldados do seu território”. Ainda 

segundo Sales (2017), a guerra nada acrescentou a economia de Natal: não trouxe mais 

economia, não trouxe mais riqueza, nem mais educação, nem mais saúde para a população. 

Germano (1982) computa que em 1961, quinze anos depois da Guerra, havia apenas 10 

grupos escolares na cidade e as escolinhas, mantidas pela prefeitura, decrescera de 120 em 

1958 para 86 em 1960, quando a cidade já possuía, segundo o Censo do IBGE, uma 

população de 154.276 habitantes e mais de 30 mil analfabetos. 

A Igreja Católica, de acordo com Paiva (2009), sente-se tocada pela gravidade da 

situação reúne jovens idealistas engajados, seja na Ação Católica Feminina, sob orientação do 

então Padre Nivaldo Monte, seja na Masculina, dirigida por Padre Eugênio Sales17, que 

passam a atuar em bairros periféricos da cidade criando e orientando escolas, ambulatórios, 

abrigos, centros sociais, grupos de jovens e de técnicos, que apenas minoravam as 

consequências dos problemas sem atingir suas causas. Paiva (2009) conta que de uma parceria 

com a Legião Brasileira da Boa Vontade (LBV) e a Ação Católica Feminina, cria-se em 1945 

a Escola de Serviço Social, cuja implantação e administração coube ao Padre Nivaldo Monte. 

Com o passar do tempo, parcela do clero, relata Paiva (2009), constata uma íntima 

relação entre a problemática urbana e a rural e tal constatação direciona Padre Eugênio Sales e 

Juventude Masculina Católica atuarem desde 1948, para os problemas do campo. Paiva 

(2009) pontua que dentre os problemas identificados destacam-se o analfabetismo, a 

mortalidade infantil e a inexistência de assistência médico-hospitalar, a concentração de terra 

e a ausência de direitos do trabalhado rural. Tal quadro sinaliza para a necessidade de um 

trabalho educativo amplo e continuado junto às populações rurais, sendo assim criado, em 

                                                 

 
16 Informação oral concedida por Dom Heitor ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em 2017 na 

Arquidiocese de Natal/RN. 
17 Pe. Nivaldo Monte e Pe. Eugênio Sales atingiram o arcebispado. O primeiro faleceu em 2007 e o último em 

2012. 
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1949, o Serviço de Assistência Rural (SAR), que ficou sob a coordenação geral de Padre 

Eugênio Sales, tendo como objetivos centrais: a educação do homem do campo e o bem-estar 

das comunidades rurais. Medeiros (2005) mostra a mobilização realizada pelas equipes do 

SAR, que, de 1951 a 1959, realizou 14 Semanas Rurais. Como fruto dessas semanas, surgiu a 

Missão Rural Ambulante do Estado, que de 1951 a 1954 realizou mais de 100 visitas a 

municípios do interior do RN, segundo Medeiros (2005). 

Paiva (2009) explica que todo o trabalho desenvolvido pela arquidiocese de Natal, que 

posteriormente recebeu o nome de Movimento de Natal, foi amadurecendo ao longo dos anos 

e foi diversificando as atividades, caminhado com um crescente compromisso com as lutas 

dos trabalhadores. As necessidades foram surgindo e uma delas foi a alfabetização. Partindo 

dessa constatação, a Arquidiocese de Natal, que conhecera por intermédio de seu arcebispo 

auxiliar, Dom Eugênio Sales, a experiência com o rádio da paróquia de Sutatenza (Colômbia), 

resolve implantar por meio do SAR, um programa de alfabetização pelo rádio. 

No Brasil aconteciam as discussões em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), promulgada em 1961, após 13 anos de debates e embates. A LDB 1961 

favoreceu em parte a escola pública, mas, muito mais a escola privada, concedendo-lhe 

legalmente benefícios financeiros, carreando de forma mais acintosa recursos públicos para o 

setor privado (PAIVA, 2009).  

Em 1956, foi nomeado prefeito de Natal Djalma Maranhão, político saído das hostes 

comunistas, com um passado de lutas em prol das causas populares. De acordo com Paiva 

(2009), nomeado na primeira legislatura, em 1956, e eleito na segunda legislatura em 1961, 

pelo voto direto (constituindo-se o primeiro prefeito eleito de Natal), Djalma Maranhão 

desenvolveu desde a primeira administração iniciativas no âmbito da educação popular – 

embora a mais conhecida tenha sido a campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, 

criada em 1961. Apesar das iniciativas anteriores, o Rio Grande do Norte, em 1960, com uma 

população total de 951.726, possuía apenas 364.976 ciddãos que sabiam ler e escrever, 

representando o percentual de 38,34%. Já Natal, cuja população atingiria 135.073 habitantes, 

somente 79.789 sabiam ler e escrever, portanto 59,07% do total de habitantes, explica Paiva 

(2009). 

Era um período de efervescência e Medeiros (2005) explana que a sociedade estava 

ávida de mudanças e reformas sociais. A autora cita que, nessa época, o Rio Grande do Norte 

vivia um momento de intensa mobilização política e sindical, na cidade e no campo, com 

envolvimento de partidos políticos, da Igreja, Juventude Agrária Católica (JAC), Juventude 
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Universitária Católica (JUC), Federação dos Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Norte 

(Fetarn), entre outros.  

Neste cenário, a Arquidiocese de Natal, que vinha atuando na área social, diante dos 

altos índices de analfabetismo (que eram mais graves no meio rural), decidiu também atuar na 

educação (SALES, 201718). A partir de 1958, com as escolas radiofônicas, se inicia um 

processo de educação pelo rádio, destinada ao meio rural, obra inovadora e de ampla 

abrangência, atingindo rincões antes impensáveis. Esse aspecto é salientado por Medeiros 

(2005), que esclarece que as aulas eram transmitidas pelo rádio, diariamente, das 18h30 às 

19h; e, como a maioria das pessoas não possuía receptor, a Arquidiocese distribuía os 

receptores, que não deveria pertencer ao monitor, mas a toda comunidade. “De início foram 

cerca de 300 aparelhos de recepção, adquiridas com o apoio de entidades alemãs e da 

Universidade de Leuven, na Bélgica” (SALES, 2017). 

 

4.2 A Igreja Católica e a midiatização 

 

No contexto do trabalho de Dom Eugênio Sales há uma forte característica midiática 

do fundador da Rádio Rural de Natal, a partir da experiência de educação no meio rural na 

Colômbia – característica percebida nesta pesquisa ao longo dos diálogos com os personagens 

que serviram de fonte para a construção do contexto dos 60 anos da Rádio Rural de Natal, a 

partir da metodologia da História Oral. Ainda como padre, ele fazia publicar, de acordo com 

Medeiros (2005), nas décadas de 1940 e 50 artigos no jornal A Ordem19, versando sobre a 

necessidade de ajuda ao homem do campo, imigração, colonização e êxodo rural. Como 

coordenador da obra das vocações sacerdotais, percorreu várias cidades do interior. No final 

da década de 40, o então Padre Eugênio Sales leu, em uma revista americana sobre um 

trabalho educacional, no meio rural da Colômbia, a utilização de uma emissora de rádio. Nas 

edições de 10 e 27 de janeiro de 1950, o jornal A Ordem publicou notícias sobre essa ação 

colombiana. Tratava-se da experiência da Rádio Sutatenza. Era o começo: criar experiência 

semelhante em Natal, fato que só se concretizou em 1958. Sonho que começou a ser cultivado 

em 1947, no Rio de Janeiro, quando Padre Eugênio Sales participava de um Congresso Latino 

Americano sobre Educação na Vida Rural. Lá, ele conheceu o Padre José Joaquim Salcedo, 

diretor da Rádio Sutatenza, que lhe contou a experiência colombiana. Daí, surgiu a ideia do 

                                                 

 
18 Informação oral concedida por Dom Heitor ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em 2017 na 

Arquidiocese de Natal/RN. 
19 Jornal da Arquidiocese de Natal, lançado em 14 de setembro de 1935. 
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padre natalense verificar in loco a iniciativa. Ele depois publica cartas sobre a visita. Dom 

Eugênio viu nas Escolas Radiofônicas uma arma poderosíssima, pois, além de muito 

“ensinar”, muito mais podia “sugerir, estimular e impulsionar” (SALES, 2017) a clientela. 

Quanto ao método, ele achou maravilhosa a adaptação à realidade camponesa. 

O analfabetismo era de 61,6% no Rio Grande do Norte em 1960 segundo o IBGE. Os 

movimentos sociais da Igreja Católica se voltavam para combater o analfabetismo; 

coincidindo com o Concílio Vaticano II20, realizado em Roma, no início da década de 60. 

Nele, a Igreja propõe-se a comunicação. As assembleias conciliares, percebendo a 

importância dos meios de comunicação na propagação do evangelho, dedicam a estes um 

documento, o Decreto Inter Mirifica sobre os meios de comunicação (1965), consagrado a 

uma nova forma de evangelização, facilitando a dinâmica comunicativa entre os povos 

(MACIEL, 1984). Esse concílio teve o mérito de tentar efetivar a renovação na Igreja, em 

âmbito espiritual, mas também no social. A Igreja passou a combater o capitalismo. É nesse 

cenário que é forjada a formação de Dom Eugênio.  

Na Arquidiocese de Natal, particularmente, as ações do Movimento de Natal se 

fortaleceram com o Concílio Vaticano II, especialmente porque um dos principais mentores 

das atividades, Dom Eugênio, foi eleito por bispos do mundo inteiro para compor o pequeno e 

seleto grupo de bispos responsáveis pela redação dos documentos do Vaticano II.  

Questionado em entrevista à Revista comemorativa ao centenário da Arquidiocese de 

Natal sobre a participação no Concílio Vaticano II, Dom Eugênio Sales responde: 

 

Eu participei do Concílio de forma total. O Concílio tinha suas comissões para 

compor os documentos. Além das sessões do Concílio, eu participei de três 

documentos, entre os quais o Inter Mirifica, que trata dos meios de 

comunicação social, e das comissões que elaboravam as intervenções ao texto 

básico. Para mim, para o concílio foi uma grande abertura. No Movimento de 

Natal havia aquele grupo de padres que se preocupava com as coisas da Igreja. 

E Dom Alair sempre perguntava: Será que estamos fazendo o que a Igreja 

quer? E eu dizia que sim, porque tudo estava fundamentado nos documentos 

que vinham da Santa Sé. Com o Concílio, isso se abriu e veio essa mudança 

profunda no mundo (REVISTA DA ARQUIDIOCESE DE NATAL, 2009, p. 

18)21. 

 

                                                 

 
20 Encontro de bispos da Igreja Católica, convocado no dia 25 de dezembro de 1961 e concluído em 8 de 

dezembro de 1965. 
21 Cf. REVISTA DA ARQUIDIOCESE DE NATAL. Dom Eugênio Explica o Movimento de Natal. Edição 

Comemorativa do Centenário da Arquidiocese, nov. 2009. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/potiguariana/igreja/dom_eugenio/revista_arquidiocese_natal_dom_eugenio.pdf. Acesso 

em: 23 abr. 2019. 
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Se a iniciativa era vista como progressista para alguns, era também vista por outros 

como uma tentativa de impedir a propagação e a expansão de valores espirituais extra-

católicos, como os difundidos pelo protestantismo e pela umbanda; uma estratégia para 

impedir a expansão dos movimentos sociais emergentes – no caso particular, as Ligas 

Camponesas (PINTO, 1989). 

Na mesma edição da Revista da Arquidiocese de Natal (2009), Dom Eugênio explica 

porque decidiu instalar a Rádio Rural e direcionar a programação diretamente para o meio 

rural.  

 

Nas diversas viagens que eu fazia eu pude perceber a importância dos meios 

de comunicação social. Por que para o meio rural? Porque as pessoas do meio 

rural eram mais pobres. As que moravam nas cidades tinham possibilidades 

várias. Havia uma experiência de alfabetização pelo rádio, na Colômbia, com 

a Rádio Sutatenza. Eu fui lá, conhecer. A ideia era utilizar o rádio para 

alfabetizar. Portanto, a rádio se destinava ao meio rural porque era o mais 

carente e se precisava resolver o impasse da distância e da quantidade de 

escolas e de professores. No rádio, só precisava de um professor. E, em cada 

comunidade, havia uma pessoa (monitor) que distribuía o material e 

acompanhava (REVISTA DA ARQUIDIOCESE DE NATAL, 2009, p. 16-

17). 

 

Dom Eugênio celebra o crescimento pessoal de quem se alfabetizou pelas Escolas 

Radiofônicas.  

 

Há pouco tempo, celebrando em Natal, conversei com um padre que tinha 

trabalhado nisso, e ele me disse que uma pessoa que havia feito pós-graduação 

em São Paulo tinha aprendido a ler e escrever nas Escolas Radiofônicas. A 

escola não tinha o objetivo de só ensinar a ler e escrever, mas também de 

transmitir a cultura, e ver com que as pessoas também pudessem crescer 

(REVISTA DA ARQUIDIOCESE DE NATAL, 2009, p. 16-17). 

 

Na Revista da Arquidiocese de Natal (2009), Dom Eugênio deixa claro o 

encantamento dele com o poder de midiatização do rádio. 

 

No primeiro bloco de escolas radiofônicas havia 300 escolas, através de 300 

rádios receptores, que só captavam a Rádio Rural. O objetivo era só 

educacional e de assistência à Missa. Eu celebrava na Catedral e era ouvido 

em 300 ou mais lugares. As escolas fizeram um bem muito grande porque, 

depois, as pessoas podiam fazer o ginásio e prolongar os estudos. Muitas 

pessoas que foram alfabetizadas nas escolas radiofônicas se formaram, depois 

(REVISTA DA ARQUIDIOCESE DE NATAL, 2009, p. 16-17). 
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De acordo com Paiva (2009), em 21 de março de 1961, a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil firmou convênio, por meio do Decreto nº 50.370, com o Ministério da 

Educação, dando origem ao Movimento de Educação de Base (MEB). “Em pouco tempo, as 

Escolas Radiofônicas contavam com 25 emissoras e atingiram 15 estados. Nacionalizando, 

assim, o sonho do então Padre Eugênio Sales, que foi bispo em Natal, Salvador e Rio Janeiro” 

(PAIVA 2009, p. 61).  

Puntel (2012) destaca que antes do Concílio Vaticano II (4 de dezembro de 1963) nos 

87 documentos oficiais da Igreja até então produzidos, raramente a liberdade de pensamento e 

do direito de expressão estavam presentes. Puntel (2012) rememora que o Papa Leão XIII, na 

passagem do século XIX para o século XX, teve a abordagem que ia além das lamentações 

oficiais do passado. “Ele enfatizou o fato de que era necessário opor ‘escrito a escrito’, 

‘publicação a publicação’, e falou muitas vezes dessa postura aos bispos de diferentes 

regiões” (PUNTEL, 2012, p. 8). 

 

A postura eclesial era a de usar as tecnologias dos meios de comunicação 

como um “campo de batalha”. A Igreja raciocinou do seguinte modo: se a 

sociedade estava utilizando os meios de comunicação social para difundir o 

mal, então a Igreja também deveria usar esses mesmos recursos para difundir 

a boa mensagem, de modo a combater esse mal (PUNTEL, 2012, p. 8-9). 

 

De acordo com Puntel (2012), apesar de sua forte atitude negativa, a Igreja começou, 

lenta e gradualmente, a perceber a utilidade dos meios eletrônicos de comunicação, na difusão 

de suas mensagens, e a servir-se deles. Na visão de Puntel passaram-se vários anos e houve 

muitas discussões para mudar as opiniões da Igreja sobre os meios de comunicação 

considerados simplesmente meios de difusão de mensagens negativas e “do mal”. 

O Decreto Inter Mirifica aprovado em 4 de dezembro de 1963, segundo Puntel (2012), 

assinala a primeira vez que um concílio geral da Igreja se volta para a questão da 

comunicação. “Pela primeira vez um documento universal da Igreja assegura a obrigação e o 

direito de ela utilizar os instrumentos de comunicação social” (PUNTEL, 2012, p. 11), 

ressaltando que o Inter Mirifica foi aprovado com o maior número de votos negativos dado a 

um documento Vaticano II. Houve manifestação pública de franceses, americanos e alemães. 

A corrente da América Latina saiu vencedora – pode-se concluir que isso aconteceu devido ao 

trabalho desenvolvido por Dom Eugênio, que exercia forte liderança no evento. “Na verdade, 
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o Concílio Vaticano II foi feito para tornar Dom Eugênio Papa. Mas a Igreja Católica não 

estava prepara para ter um Papa da América Latina naquele momento” (GUERRA, 2019)22. 

Nesse retrospecto da vivência midiática de Dom Eugênio Sales e, por conseguinte, da 

Igreja Católica, pode-se detectar a compreensão sobre comunicação e meios de comunicação 

de ambos. De acordo com Gomes (2010), em geral, as Igrejas não se preocupam com a 

comunicação midiática, pois enxergam nos meios de comunicação apenas dispositivos 

tecnológicos para potencializar o anúncio de sua mensagem ao mundo. 

 

A realidade do mundo midiático está se impondo como um processo de 

sociedade de midiatização. Isto é, algo mais abrangente do que a constituição 

de uma Igreja Eletrônica e que se estrutura num bios midiático, com 

dimensões de totalidade, que modifica as relações sociais e que, quem sabe, os 

próprios neurônios humanos (GOMES, 2010, p. 8). 

 

 Sobre as transmissões radiofônicas, Gomes (2010) diz que o rádio pode facilmente 

criar uma relação de sentido único, de quem transmite para quem escuta. “Por isso, o rádio-

ouvinte deve possuir adequada formação e saber contribuir, mesmo que através das pesquisas 

de opinião, para a melhoria do conteúdo programático” (GOMES, 2010, p. 118). Outro ponto 

interessante que Gomes (2010) trata é que se recomenda que tanto sacerdotes quanto leigos 

sejam preparados através de cursos para a utilização de tais aparatos técnicos, resultando em 

um melhor manuseio desses recursos para propagação do ideal cristão. “Reconhece-se, 

portanto, a necessidade de aperfeiçoar a competência profissional nesse ensejo” (GOMES, 

2010, p. 118). 

 Sobre o Concílio Vaticano II, Gomes (2010), destaca que um documento conciliar 

supera bastante em importância a declaração individual de um pontífice, seja feita por carta 

encíclica ou pronunciada em virtude de uma ocasião específica. 

 

Apesar de sofrer várias críticas, foi a partir do Decreto que se criou a 

expressão “comunicação social”, para o uso e referência da Igreja. O conceito 

superava as conotações quanto aos aspectos meramente técnicos, dadas por 

outras denominações como “instrumentos audiovisuais”, mass media, 

“técnicas de difusão”, “comunicação de massa”. Ao invés disso, surgiu a 

necessidade de se enxergar a comunicação como um processo humano 

(superando as fronteiras de rádio, televisão, imprensa ou cinema). A nova 

terminologia foi, inclusive, aplicada ao Código de Direito Canónico de 1983 

(GOMES, 2010, p. 119). 

                                                 

 
22 Informação oral concedida por Marcos Guerra ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em 2019 

em Natal/RN. 
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4.3 Midiamorfose: a reconfiguração da rádio 

 

A partir do percurso percorrido, com os contextos históricos e culturais do rádio – 

objeto empírico desta pesquisa e da sua localização no Rio Grande do Norte –, nosso objetivo 

de redescobrir a história da Rádio Rural de Natal, além de resgatar uma parcela significativa 

dos acontecimentos comunicacionais buscamos trazer à luz alguns personagens que atuaram 

no rádio potiguar, necessariamente na Rádio Rural de Natal, nas décadas propostas por esta 

pesquisa e que se enquadrem nos princípios de midiamorfose proposto por Fidler (1997).  

Recontar esses depoimentos em entrevistas, percorrendo as recomendações de Meihy 

(2002), evidenciam a retrospectiva dos fatos, lembranças e esquecimentos, definindo a 

memória como construção social.  

No grupo pessoas que atuaram na Rádio Rural de Natal e contribuíram com suas 

memórias separadas por décadas de 1958 até 2018, estão: Dom Heitor de Araújo Sales, 

Arcebispo Emérito de Natal e irmão de Dom Eugênio Sales (1958-1968); Marcos Guerra 

(Apêndice 4), coordenador do Ciclo de Cultura em Angicos, professor da UFRN, filho de 

Otto Guerra (um dos fundadores da emissora) e ex-secretário estadual de Educação (1968-

1978); Roberto Monte (Apêndice 5), economista e militante dos Direitos Humanos no RN 

(1978-1988); Luiz Eduardo Melo de Andrade, jornalista e integrante da Comunidade 

Shalom23 mantenedora da rádio no período (1988-1998); Francisco Teixeira de Morais, 

diretor da rádio (Apêndice 6) na Era Canção Nova e pesquisador doutor na temática Escolas 

Radiofônicas (1998-2008); e Padre Antônio Nunes, diretor da Fundação Paz na Terra, 

mantenedora da emissora (2008-2018), entre outros colaboradores, contribuíram com 

informações para preencher lacunas informativas sobre a Rádio Rural do Natal como Vital 

Bezerra (advogado da Arquidiocese), Fagner Bispo (técnico de som) e Jerônimo Nival de 

Sales, assistente administrativo. 

Com esses profissionais realizamos entrevistas em profundidade, que Duarte (2015) 

define como um recurso metodológico que busca em teorias e pressupostos definidos pelo 

investigador, recolher respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada 

por deter informações que se deseja conhecer. De acordo com Duarte (2015), o uso de 

entrevistas permite identificar as diferentes maneiras de perceber a descrever os fenômenos; 

                                                 

 
23 É uma Associação Privada Internacional de Fieis, com personalidade jurídica, reconhecida pela Santa Sé com 

o Decreto do dia 22 de fevereiro de 2007, junto ao então Pontifício Conselho para os leigos. 
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nesse caso buscamos delinear o comportamento organizacional (SCHIRATO, 2000) da Rádio 

Rural de Natal.  

 

Com a entrevista objetiva-se saber como ela e percebida pelo conjunto dos 

entrevistados. Deste modo, como nos estudos quantitativos em geral, o 

objetivo muitas vezes está relacionado à aprendizagem por meio da 

identificação da riqueza e diversidade, pela integração das informações e 

síntese das descobertas do que o estabelecimento de conclusões precisas e 

definitivas (DUARTE, 2015, p. 63). 

 

Descrever o desenrolar da Rádio Rural de Natal ao longo destes 60 anos sempre foi o 

maior desafio desta pesquisa. A busca por uma forma de pensar a reconfiguração dos meios 

de comunicação que validasse esse vasto conteúdo consumiu muito tempo. Ao entrevistar 

Monte (2019)24, questionei sobre como ele viu a evolução da Rádio Rural de Natal nos 

últimos 60 anos. Ele disse que ficaria difícil, mas que iria fazer isto por momentos, instantes, 

como a fundação que teve seu momento áureo. Em seguida veio a ditadura militar dando uma 

sobrevida a esse momento até 1964 e daí em diante sucessivas tentativas de sobrevivência até 

os dias atuais. E, impelido a atender a sua sugestão, estou propondo uma cronologia (com 

fases específicas) da Rádio Rural de Natal, objeto de pesquisa, que coincidem os momentos 

dos nossos entrevistados, já elencados acima, em suas atividades na emissora. 

Entender as diversas manifestações radiofônicas da contemporaneidade constitui 

considerável desafio a ser enfrentado pelos pesquisadores desde o advento da Internet, da 

telefonia móvel e das tecnologias decorrentes da crescente e ininterrupta inserção dessas, a 

seu tempo, novidades no cotidiano. 

Ao longo dos anos, no caso de Kinshinhevsky (2016) de 1990 para à atualidade, o 

rádio mudou sem mudar sua essência. Ao se tornar diferente, manteve suas características 

básicas. Marcelo Kischinhevsky (2016) descreve e busca explicações para esse aparente 

paradoxo: sem deixar de ser hertziano e de transmissão unilateral, o meio expande-se para 

outros suportes e inclui, de forma aceleradamente crescente, o público como protagonista das 

irradiações.  

Kinshinhevsky (2016) diz que ao se expandir, por vezes, a fotografia e o vídeo, segue 

essencialmente sonoro ao combinar, quando necessário, a voz na forma da fala, a música, o 

efeito sonoro e o silêncio. É tradicional e é moderno. No dizer do próprio Marcelo 

                                                 

 
24 Sobrinho do arcebispo de Natal, Dom Nivaldo Monte, filho de administrador da Rádio Oswaldo Monte, 

funcionário da Rádio Rural na década de 1970/80. 
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Kischinhevsky (2016), o rádio extrapola o eletromagnético e transborda para as mídias 

sociais, o celular, a TV por assinatura, os sites de jornais, os portais de música, enfim, para 

onde for possível levar sua mensagem.  

Como definiu Fildler (1997), os meios de comunicação não se desenvolvem 

espontaneamente, nem de forma independente. Eles emergem de forma gradual da 

metamorfose dos meios antigos – a midiamorfose.  

Numa tentativa de compreender a transformação do complexo midiático a partir da 

interação entre necessidades percebidas, pressões políticas e de competitividade e inovações 

sociais e tecnológicas, Fidler (1997) elabora os “princípios da midiamorfose”, que são 

apresentados, a seguir, de modo resumido: l) Coevolução e coexistência – Todas as formas de 

comunicação integrariam um complexo sistema adaptativo e em constante expansão, 

influenciando-se reciprocamente; 2) Metamorfose – Novas mídias não surgem 

espontaneamente, mas sim evoluem das existentes, que tendem a se adaptar e não a morrer; 3) 

Propagação – Traços dominantes de formas anteriores de comunicação disseminam-se através 

de códigos (linguagens); 4) Sobrevivência – Única opção em um ambiente em constante 

mudança e de crescente competitividade; 5) Oportunidade e necessidade – Motivações 

sociais, políticas e/ou econômicas estão sempre por trás do desenvolvimento de uma nova 

tecnologia; 6) Adoção tardia – Citando a chamada “regra dos 30 anos”, de Paul Saffo (para 

quem o desenvolvimento, a disseminação e a popularização de inovações levam tempo e não 

ocorrem por meio de saltos abruptos), estima que uma inovação leva até uma geração para ser 

bem-sucedida.  

Ao avaliar os princípios da midiamorfose delineados por Fidler (1997), Kischinhevsky 

(2016) observa um viés claramente funcionalista.  

 

O autor traz perspectivas que suscitam questões relevantes. Entre elas, a 

desmistificação da ideia de que as mudanças tecnológicas estão ocorrendo de 

forma cada vez mais veloz e a relativização das previsões de que todas as 

mídias se tornariam uma coisa só. No momento em que novas formas de mídia 

emergem, as formas antigas geralmente não são abandonadas, mas continuam 

a evoluir e a se adaptar. No universo do rádio, estas metamorfoses existem e 

provocaram as mudanças (KISCHINHEVSKY, 2016, p.51).  

 

 Kischinhevsky (2016) acrescenta que midiamorfose não é exatamente uma teoria, mas 

uma forma de pensar a reconfiguração dos meios de comunicação com um sistema 

interdependente. Ele cita, por exemplo, que o conceito de Fidler (1997) ficou tão popular para 
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os estudos radiofônicos que Nair Prata (2019) chegou a propor a noção derivada de 

“radiomorfose”. 

Em cada idade a rádio assumiu características distintas evoluindo sem rupturas, mas 

adaptando-se na ecologia da mídia num processo de radiomorfose (PRATA, 2009). 

A midiamorfose da Rádio Rural de Natal percorreu o cenário da Quadro 3 abaixo, 

numa análise da memória coletiva dos que fizeram parte do funcionamento a emissora nestes 

60 primeiros anos. 

 

Quadro 3 – Midiamorfose da Rádio Rural de Natal 

 

Período 

 

Fases 

 

Princípios 

 

Narrador 

 

1958/1968 

 

Apogeu 

 

Propagação 

 

Dom Heitor de Araújo Sales 

 

1968/1978 

 

Resistencia 

 

Sobrevivência 

 

Marcos Guerra 

 

1978/1988 

 

Sobrevida 

 

Coexistência 

 

Roberto Monte 

 

1988/1998 

 

Declínio 

 

Metamorfose 

 

Luiz Eduardo Melo de Andrade 

 

1998/2008 

 

Sustentabilidade 

 

Oportunidade 

 

Francisco Teixeira de Morais 

 

2008/2018 

 

Migração 

 

Adoção tardia 

 

Padre Antônio Nunes 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

4.3.1 FASE DO APOGEU E DO PRINCÍPIO DA PROPAGAÇÃO (1958/1968) 

 

Para Sales (2019), as Escolas Radiofônicas foram a principal experiência educativa do 

Brasil. Em âmbito local, isso se dá não pela amplitude no Rio Grande Norte, pois o Estado é 

muito pequeno, mas pelas transformações feitas na vida das pessoas do sítio foi muito grande. 
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“Muitos que se alfabetizaram, depois, cursaram a faculdade. Isto é fantástico” (SALES, 

2019)25. Quanto a obtenção de concessão da emissora, ao contrário do que muitos imaginam, 

conseguir uma concessão de rádio era muito difícil, de acordo com Sales (2019). Ele explica 

que só se conseguiu isso porque Juscelino Kubitschek, que era o presidente da República, um 

homem de visão, viu tudo que Dom Eugênio projetava com as Escolas Radiofônicas que tinha 

visto como exemplo da Colômbia, e o presidente fez o processo andar. 

Utilizar o rádio, na visão de Sales (2019) foi uma estratégia cidadã com o motivo 

central foi valorizar a pessoa, onde não se tinha escola ou grupo escolar se tinha as escolas 

radiofônicas. E ele detalha:  

 

O pessoal dos sítios onde nem energia elétrica tinha agora tinham aulas não só 

de alfabetização, mas tinham aulas de história, aritmética, geografia, e por 

isto, onde tinha um rádio tinha um monitor, que eram pessoas da própria 

região que tinha uma cabeça um pouquinho melhor. Este monitor seguia as 

instruções da professora que mandava as lições pelo rádio e, por exemplo, 

dizia: agora o monitor escreva a letra a. Então o monitor ia na lousa e escrevia 

a letra “A” e os demais alunos, jovens, crianças, velhos faziam o mesmo em 

seus cadernos (SALES, 2019, s. p.)26. 

 

O rádio além de ser importante para a Igreja; para Sales (2019) foi um instrumento 

muito mais importante para a sociedade. Pelo rádio foi possível se montar casas de parto, 

mesmo que rústicas, em muitas cidades do interior que não tinham a devida condição para que 

as mulheres gestantes tivessem seus filhos. E muitas casas foram arranjadas com doações, 

camas, remédios, alimentos. Toda a vila se organizava para o nascimento de uma criança. 

Pelo rádio se ajudava a montar estas casas e se dava as notícias dos nascimentos. 

Na reflexão de Sales (2019), a importância da rádio também ocorreu na gestão das 

dioceses de Natal, Caicó e Mossoró. A partir da Arquidiocese de Natal, aliada a ação de Dom 

Manoel Tavares em Caicó e Dom Gentil Diniz Barreto, em Mossoró, essas cidades passaram 

a ter suas filiais da Rádio Rural, formando uma rede de rádio, ampliando assim a capacidade 

de audiência das emissoras. Mais uma vez, ele enfatiza o trabalho de Dom Eugênio ao exerce 

sua influência para se obter as concessões e filiais de Caicó e Mossoró, para poder assim 

existir em rede, sendo criado o Jornal Regional que dava integração das Dioceses no Estado. 

Em 1974, cada emissora se separou e passou a ser gerenciadas por fundações: Paz na Terra 

(Natal), Santa Luzia (Mossoró) e Sant´Ana (Caicó). 

                                                 

 
25 Informação oral concedida por Dom Heitor de Araújo Sales ao pesquisador em questão, em depoimento 

gravado em 2019 na Arquidiocese de Natal/RN. 
26 Idem. 
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Na reflexão de Sales (2019) sobre a importância do rádio, ele aponta para o poder 

hegemônico da Igreja. Neste aspecto importante destacar o trabalho de Portelli (1984) sobre a 

visão gramsciana da religião e em especial a católica; oportuniza, ou melhor, oferece a 

necessidade de uma leitura atenta de Gramsci para compreender a religião, sobretudo a 

católica, no interior da sociedade.  

 

A incorporação das ciências humanas pela reflexão teológica enfatiza a 

necessidade de se pensar o aspecto político da atuação religiosa; e neste 

campo Gramsci é mestre. Além da grande vantagem de conhecer “por dentro” 

a Igreja Católica, uma vez que a literatura católica sobretudo a revista jesuíta 

Civiltà Cattolica — era das poucas que o regime de Mussolini fazia chegar às 

suas mãos quando prisioneiro (PORTELLI, 1984, p. 5). 

 

Sales (2019) relembra, com o gesto de fechar os olhos com a palma da mão, numa 

nítida impressão de rever a cena em sua memória que a Missa do Domingo era transmitida 

pela Emissora de Educação Rural. Destacando o legado da audiência do rádio. 

 

Isto é até difícil de se avaliar. Mas só para citar um exemplo. O fundador e 

presidente da Kirchi In Not que financiou a chegada dos rádios cativos, veio 

fazer uma visita e verificar como estavam funcionando as emissoras e quis 

assistir a missa pelo rádio. Isto era início dos anos 60, nem energia elétrica 

tinha. A missa era das 19h à 19h30 e nós formas para uma capela em São 

Paulo do Potengi, região Central do Estado; iluminada por velas, lamparina e 

o rádio no altar. E o povo cantava em São Paulo do Potengi a mesma música 

que a missa tocava em Natal. E ainda era retransmitida para Caicó e Mossoró. 

(Sales, 2019, s. p.)27. 

 

A narrativa de Sales (2019) dialoga com o pensamento de Thompson (2008, p. 23) 

para quem a mídia eletrônica gerou um tipo de visibilidade que se caracterizava, ao menos por 

princípio, “simultaneidade desespacializada”:  

 

Pessoas distantes poderiam fazer-se visíveis praticamente no mesmo instante; 

poderiam ser ouvidas no exato momento em que falavam; vistas no mesmo 

momento em que agiam, embora não compartilhassem a mesma esfera 

espacial com os indivíduos para quem se faziam visíveis. [...] O rádio criou a 

audição mediada, possibilitando a codificação e transmissão da propriedade 

oral da voz humana para uma grande quantidade de pessoas distantes 

(THOMPSON, 2008, p. 23). 

 

                                                 

 
27 Informação oral concedida por Dom Heitor de Araújo Sales ao pesquisador em questão, em depoimento 

gravado em 2019 na Arquidiocese de Natal/RN. 



80 

 

Sales (2019) revela um episódio em São Paulo do Potengi, a 71 quilômetros da capital, 

exemplificando como passado era muito comum o êxodo Rural para o Estado de São Paulo.  

 

Nesta época, um senhor já de idade, e aluno da Escola Radiofônica, tinha um 

filho em SP e ele recebia cartas do filho. Mas não sabia ler e ou outro filho 

que sabia ler lia para o pai que era louco para aprender a ler. Com passar o 

tempo, recebeu uma das cartas e foi tentar ver se conseguia. E assim foi 

tentando juntar as letras e palavras. E, houve um momento como um choque 

porque viu estava entendendo o que o filho estava dizendo. E foi uma 

comoção muito grande na sala (SALES, 2019, s. p.)28. 
 

O uso dos meios de comunicação e o debate em torno do assunto levou Sales (2019) 

para o Concílio Vaticano II (1961-1965), que reuniu bispos do mundo todo, mais teólogos, 

padres, professores e jornalistas representantes de diversos países para o evento. “O atual 

bispo de Camaçari (BA), João Carlos Petrini, fala sobre o Movimento de Natal que aglutinou 

o SAR, JUC, JAC e a Emissora de Educação Rural, em um recente livro e ele resume assim: 

“Muitas cosias que aconteceram lá em Natal, ecoaram na aula conciliar” (SALES, 2019, s. p.). 

Sales (2019) sintetiza a importância do rádio no início da emissora por ser muito forte 

para a valorização da pessoa. Além de ensinar a ler e a escrever, a Igreja trabalhou na parte 

cultural. Evangelização, abertura da mente para os grandes valores eternos. Segundo Sales 

(2019), Dom Eugênio tinha uma capacidade enorme de escolher auxiliares. E muitos jovens 

universitários participaram, bem como muitos leigos. “Pode ser dizer sem exagero que a 

diocese estava ligada em centenas de pontos, onde tinha rádio, numa unidade em torno da 

Missa do Domingo. Isto foi para mim, como Padre e quem acompanhou a fundação, uma 

maravilha” (SALES, 2019, s. p.). 

 De 1978 a 1993, Sales (2019) é nomeado bispo em Caicó. Lá conduz concessão de 

uma FM para o sistema da Radio Rural de Caicó.  

 

Em Caicó eu promovi a chegada de uma emissora FM. Por entender que o 

som era melhor, as propagandas eram mais caras e poderia assim modificar o 

cenário da emissora e sustenta a AM que tinha dificuldade. E assim fiz com a 

gestão junto a ACM29, então ministro das comunicações, na época Dom 

Eugênio era Arcebispo em Salvador. A FM em Caicó é líder de audiência 

(SALES, 2019, s. p.). 

 

                                                 

 
28 Informação oral concedida por Dom Heitor de Araújo Sales ao pesquisador em questão, em depoimento 

gravado em 2019 na Arquidiocese de Natal/RN. 
29 Antônio Carlo Magalhães, Ministro das Comunicação do Brasil no Governo José Sarney. 
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De 1993 a 2003, Sales (2019) atua como Arcebispo de Natal. No livro de atas, 

conforme a Figura 7, ficam demonstradas as constantes tentativas de sobrevivência da 

emissora, ora terceirizando a programação, ora buscando um Canal de TV (Canal 38, TV 

Cidade Natal), contratando consultores do Sebrae-RN para gerir o setor comercial, 

profissionalizando o jornalismo. Até que nos anos 2000 há uma troca na gestão da Rádio 

Rural de Natal, que estava com a Comunidade Shalom. Ela passa três anos sob a gestão da 

Pastoral da Comunicação da Arquidiocese e é repassada para a Canção Nova que gerencia a 

rádio até 2014. “A mudança foi em virtude de dívidas de quase R$ 300 mil. A Canção Nova 

assumiu tudo, foi um sossego” (SALES, 2019, s. p.). Quanto a migração do AM para o FM, 

Sales (2019, s. p.) é enfático: “As coisas mudam. O tempo não para, evolui. Com o passar do 

tempo as rádios AMs foram se acabando”. 

 

Figura 7 – Livro de atas da Fundação Paz na Terra 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

4.3.2 FASE DA RESISTÊNCIA E PRINCÍPIO DA SOBREVIVÊNCIA (1968/1978) 

 

Guerra (2019)30 teve a primeira carteira profissional em 1957. Jornalista de redação, 

iniciou na Emissora de Educação Rural, com: Otomar Lopes Cardoso (diretor), Pedro Neves 

Cavalcanti e Francisco de Assis Câmara (locutores), e Luis Guerra (programação musical). 

Segundo Guerra (2019), tinha um departamento de jornalismo muito ativo e a Missa 

Dominical com Dom Eugênio; com enorme audiência e palanque eletrônico com muita 

influência na educação religiosa e política – pois Dom Eugênio trabalhada com essas duas 

vertentes. A rádio tinha boa cobertura de futebol, o jornalismo fazia excelentes coberturas 

                                                 

 
30 Informação oral concedida por Marcos Guerra ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em 2019 

em Natal/RN. 
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eleitorais, tinha noticiário ao meio-dia e à noite, e ainda era referência porque não tinham as 

televisões e muito menos o Jornal da Nacional das 20h. 

Guerra (2019) também fez o programa “Sombras da Cidade”, com comentários de 5 

minutos. E com Luiz Sávio de Almeida, que trabalhava, no Cáritas, criou uma mesa-redonda 

aos sábados às 21h, por mais de dois anos no ar. De acordo com Guerra (2019), a Emissora de 

Educação Rural, incentivada por Dom Eugênio, cuidava de estar presente nas coisas de 

interesse do Estado. 

De acordo com Guerra (2019), a aula de dona Carmem Fernandes Pedroza (Anexo 4), 

graças a audiência cativa, se traduzia num curso de alfabetização de muita eficiência, com 

metodologia diferente da que depois o narrador abraçou com Paulo Freire. 

Guerra (2019) explica que com ajuda de monitores a rádio mantinha temáticas sobre 

saúde da criança, da mulher, temas ligados a sindicalização, questões trabalhistas no meio 

rural, modernização da agricultura, reforma agrária, imigração, tudo isto com a emissora 

conduzindo esta unidade. Ele fez parte do Juventude Universitária Católica (JUC), e, segundo 

cálculos próprios, foi mais de 300 vezes ao interior para criar junto com camponeses as 

associações de trabalhadores rurais, para que um dia de tão numerosas que fossem seriam 

reconhecidas como sindicatos rurais – pois, na época, só era permitido sindicado no meio 

urbano. “Este era o trabalho multifacetado da Emissora de Educação Rural” (GUERRA, 2019, 

s. p.). 

Guerra (2019) diz não lembrar de pós-guerra naquele período, mas ressalta que Natal 

ficou mais moderna, citando que o natalense ia para cinema de manga de camisa; já o 

recifense ia de terno e grava.  

 

Por conta dos americanos relaxamos os costumes. Em Natal se conversava 

livremente no Grande Ponto. Uma cidade provinciana. No campo, carecia de 

desenvolvimento e a Igreja tinha visão de futuro. Queria modernização, 

interação das três dioceses pelo meio rádio. A união das dioceses do Nordeste; 

que inclusive se reunirão antes mesmo de existir a CNBB. Por isto Juscelino 

Kubitschek, por força dos Bispos do Nordeste, criou a Sudene. A Igreja 

Católica do RN tinha ícones como Dom Nivaldo, Monsenhor Expedito, e 

líderes leigos com força de palavra Ulisses de Gois, Otto de Brito Guerra, 

entre outros (GUERRA, 2019, s. p.)31. 

 

Sobre as escolas Radiofônica, Guerra (2019) diz que é a experiência pioneira no país e 

uma das principais pela possibilidade de se alastrar, custos baixos e visão de uma educação 

                                                 

 
31 Informação oral concedida por Marcos Guerra ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em 2019 

em Natal/RN. 
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humanística que ia mais longe que o alfabeto. Mas o Rio Grande do Norte teve mais dessas 

experiências: a campanha “De pé no chão também se aprende a ler”. A baixo custo, era 

realizada pela Prefeitura do Natal ligada a Djalma Maranhão e logo depois com o governo 

Aluízio Alves. Ela utilizava o método de Paulo Freire, e nela Guerra (2019) coordenava as 40 

horas de Angicos (RN). 

 

O eleitorado analfabeto não votava. O Alfabetizado votaria. Vou fornecer um 

dado que eu tinha: Em 1963, Angicos tinha 800 eleitores e 40 horas depois 

haviam 300 novos eleitores. Então? Como é que ficava o curral eleitoral na 

região. Jango32 vislumbrou isto e quis fazer 6 milhões de novos eleitores em 

63 e 64. Mas claro os detentores do poder não tinham interesse nisso, claro 

que a ditadura não quis isto, e digo mais, depois com os governos civis, 

nenhum retomou uma experiência parecida como estas que já citamos. 

(GUERRA, 2019, s. p.)33. 

 

Sem desconhecer o papel hegemônico da Igreja, Guerra (2019) reconhece o valor das 

Escolas Radiofônicas nas camadas populares e tendo o direito do voto para quem se 

alfabetizasse como resultado, mesmo salientando que este não era o objetivo. “O cidadão 

queria poder votar e não deixou de ser um motivo para aprender a ler, mas outros queriam ler 

a carta que chegava, ler a Bíblia e iniciar os estudos, conseguir empregos, e o mais básico ter 

a carteira de motorista” (GUERRA, 2019, s. p.). 

Na visão de Portelli (1984), os estudos de Gramsci possibilitam captar as 

possibilidades e limites da atuação dos cristãos ligados às lutas sociais em favor dos 

oprimidos, luta que hoje parece arrefecer, pelo menos por parte do organismo central da Igreja 

Católica. Entretanto, “lendo Gramsci, percebe-se que nem mesmo o Vaticano”, de acordo 

com Portelli, “é um bloco, mas que lá também há ‘jogo de forças’, embora no fim acabe 

sempre prevalecendo, segundo ele e baseado em Gramsci, o espírito corporativo” 

(PORTELLI, 1984, p. 8). 

De acordo com Portelli (1984), Gramsci analisa a evolução da Igreja sob um tríplice 

ponto de vista: enquanto Igreja-aparelho ideológico; enquanto movimento no seio do conjunto 

das Igrejas cristãs; e como religião-ideologia. Ao descrever o papel da Igreja no seio da 

sociedade civil, Portelli (1984), baseado nos estudos de Gramsci, diz: 

 

                                                 

 
32 João Belchior Marques Goulart, conhecido popularmente como “Jango”, foi um advogado e político brasileiro 

e 24° presidente do país, de 1961 a 1964. 
33 Informação oral concedida por Marcos Guerra ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em 2019 

em Natal/RN. 
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A aliança e sobretudo as concordatas permitiram à Igreja estabilizar seus 

privilégios no seio da sociedade civil. Mas esta estabilização, para além das 

consequências benéficas imediatas, hipoteca gravemente a independência da 

Igreja. Com efeito, a priori, a concordata permite à Igreja conservar e mesmo 

reforçar suas funções no interior da sociedade civil: se considerarmos a lei 

Gentile e a concordata de 1929, a Igreja recupera o monopólio do aparelho 

escolar: tal monopólio pode permitir-lhe reforçar no futuro sua influência 

sobre o aparelho do Estado; Gramsci sublinha, principalmente o controle da 

Universidade que fornecerá à Igreja o instrumento para formar o pessoal 

dirigente do Estado (PORTELLI, 1984, p. 171-172). 

 

Mas, segundo Semeraro (2017), por outro lado, diversamente das duras críticas 

desferidas contra a mistificação da religião e o sistema feudal da Igreja Católica, Gramsci 

reconhece a importância do cristianismo na história, a fermentação das comunidades 

primitivas no meio popular, os movimentos heréticos na Idade Média, a Reforma e a sua 

influência nas revoluções modernas, a grandeza de figuras como São Paulo (Q 7, § 33, p. 882 

apud SEMERARO, 2017), São Francisco (GRAMSCI, 1972b, p. 10 apud SEMERARO, 

2017), Giuseppe Cottolengo (GRAMSCI, 1972b, p. 108-109 apud SEMERARO, 2017) e a 

“mística” de Carlos Péguy que conjuga socialismo e cristianismo (GRAMSCI, 197 2b, p. 33-

34 apud SEMERARO, 2017).  

Para Marcos Guerra (2019), Dom Eugênio era midiático, com capacidade de 

mobilizar, com capacidade ouvir, com capacidade de personalizar relações e uma excessiva 

aplicação da visão do bispo que manda: “muito autoritário e não abria nem para um trem. 

Digo isto respeitando e aplaudindo” (GUERRA, 2019, s. p.). 

 

4.3.3 FASE DA SOBREVIDA E DO PRINCÍPIO DA COEXISTÊNCIA (1978/1988) 

 

Monte (2019), economista e interessado em movimentos sociais, relata que conviveu 

com a história da Diocese de Natal desde menino, com muitos padres conversando na sua 

casa com políticos, familiares. Monte (2019) relata que o pai, Osvaldo Monte, de carreira 

militar, foi uma espécie de braço direito do irmão Dom Nivaldo, que foi arcebispo de Natal 

(1967 – 1988). 

 

Certa vez, Dom Costa (bispo auxiliar da Arquidiocese de Natal) promoveu a 

teatralização da Via Sacra com transmissão pela Rádio Rural de Rural. O que 

levou a censura a tirar a rádio do ar no início dos anos 70. Houve uma 

mobilização para não perder a concessão. Pois já se tinha notícia de 



85 

 

concessões sendo encerradas. Dom Paulo Evaristo Arns (SP) perdeu a 

concessão dele (MONTE, 2019, s. p.)34. 

 

De acordo com Monte (2019), como a rádio Rural de Natal ficou na linha de tiro, 

tendo ficado uma semana sem operar, com muito jeito se conseguiu mudar a programação e a 

rádio retornou a ar com restrições a programas do MEB, SAR, mas muita música, para 

escapar da censura.  

 

Muitos aqui em Natal (RN) pensavam que eu era doidão. Programava mais de 

250 músicas por dia. Tocava rock pesado no programa Super Som Rural. As 

bandas Kraftwerk35 e Yes36. Passava o disco de música clássica de um lado 

para o outro. O que tinha de música pesada eu passei. Eu detonei meus 

ouvidos na época. Também fiz especiais de toda a obra dos Beatles37 

(MONTE, 2019, s. p.). 

 

Monte (2019) revela adorar guardar papel. De fato, no seu arquivo tem caixas e caixas 

de documentos do Centro de Direito Humanos e Memória Popular, acervo da Escolas 

Radiofônicas, documentos do Monsenhor Expedito, de Dom Nivaldo Monte, registro de 

presos políticos no Estado, entre outros. “Sempre fui muito ligado, atento. Peguei várias aulas 

de professora Carmem Fernandes Pedroza. Tenho uma caixa de fitas de rolo” (MONTE, 

2019, s. p.) ao relatar que resgatou muitos documentos que estavam sendo jogados fora pela 

gestão da Comunidade Shalom, no meio de caixas de material, discos e fitas. Fatos 

confirmados por diversos funcionários da emissora – ao ponto de não se ter as atas das 

gestões dos diretores Otto Santana, Rui Miranda e Osvaldo Monte. Quanto ao acervo de 

discos, Monte (2019) explica que o da rádio era interessante, mas amigos e ouvintes 

contribuíam com os acervos pessoais, como Antônio Miranda, contador da RCA, que 

mandava caixas e caixas da RCA Disco de outras nacionalidades. “Então nós tocávamos os 

lançamentos de outros países” (MONTE, 2019, s. p.). 

A relatar sobrea o início da Emissora de Educação Rural, Monte (2019) explica, 

(conforme o Anexo 8) que coube ao Padre Penha – Capelão do Colégio das Neves – relatar ao 

então Padre Eugênio Sales que tinha captado a Rádio Sutatenza, durante um acampamento de 

escoteiros em Campestre, interior do RN, e teria ouvido uma aula pelo rádio. Assim o Padre 

                                                 

 
34 Informação oral concedida por Roberto Monte ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em 2019 

em Natal/RN. 
35 Influente grupo musical alemão de música eletrônica. 
36 Banda britânica de rock progressivo. 
37 Banda de rock britânica, formada em Liverpool em 1960. 
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Eugênio Sales se interessou pediu ao Padre Penha que pesquisasse mais. Daí em diante o 

Padre Eugênio Sales prosseguiu até criar a Emissora de Educação Rural. 

Monte (2019) conta que pós-ditadura militar a rádio já estava em decadência. Na visão 

dele tudo muda. Mas resistia no final dos anos 1970 e início dos anos 80 o programa de 

educação política. “E o Governo Federal tinha muito receio com este programa, conduzido 

por Dom Nivaldo Monte. Mas daí dizer que Dom Nivaldo era comunista era de uma estupidez 

sem fim” (MONTE, 2019, s. p.). Ele disse que aqui e ali surtia efeito um programa o outro da 

Rádio Rural de Natal AM, dando uma sobrevida social, com os grupos de jovens ligados a 

Pastoral da Juventude no meio popular, que diminuiu gradativamente com a entrada das TVs 

comerciais Ponta Negra e Cabugi, em 1987. Monte (2019) também criou o programa 

“Boletim da Justiça e Paz”, em que entrevistava com frequência: Leonardo Boff38 e Frei 

Beto39. Na época da Revolução Sandinista40, colocava para tocar o disco Guitarra Armada, 

dos irmãos Mejia Godoy41, as músicas ensinavam a montar e desmontar uma bomba, um 

armamento FAL, por exemplo. No 1º de maio, Monte (2019) relata que ocupava todo o 

horário de manhã a tarde tipo um programa de Silvio Santos, com enfoque para o Dia do 

Trabalho.  

Monte (2019) recebe e rebate críticas de que a Igreja Católica fez usos da Rede de 

emissoras para manter seus interesses.  

 

Se pegar uma frase do período da Guerra do Vietnã, tipo da questão dos 

corações e mente. Todo mundo queria fazer isto. O Governo Federal, o 

Partido Comunista, as Ligas Camponesas, cada um queria pegar o seu 

quinhão; Djalma Maranhão (prefeito de Natal), Aluízio Alves (governador do 

RN), a Igreja, inclusive. Há uma certa ingenuidade, quando se diz que se faz 

uma coisa e está pensando numa outra coisa. Não tem assexuado nesta 

história. A Igreja não era diferente, todos os movimentos da época 

trabalharam com que há de convir, tendo como pano de fundo era combater o 

analfabetismo para o voto. Trabalhar para analfabeto votar (MONTE, 2019, s. 

p.)42. 

 

Monte (2019) assevera:  

                                                 

 
38 Teólogo, escritor e professor universitário brasileiro e expoente da teologia da libertação no país. 
39 Um frade dominicano, jornalista graduado e escritor brasileiro. 
40 Refere-se à revolução popular ocorrida na Nicarágua entre 1979 e 1990, sob a égide da Frente Sandinista de 

Libertação Nacional. 
41 São dois símbolos da revolução socialista nicaraguense e da música-política das Américas. Sandinistas, 

cantaram as histórias de seu povo, de seu país e de sua organização política e guerrilheira: a Frente Sandinista de 

Libertação Nacional (FSLN). 
42 Informação oral concedida por Roberto Monte ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em 2019 

em Natal/RN. 
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Não sejamos ingênuos. Não era só a Igreja, todos queriam. Da mesma forma 

que a Igreja fez, Djalma Maranhão fez. Como Aluízio fez, quando viu que 

estava perdendo espaço e cooptou Paulo Freire. Todos para manter sua 

hegemonia. É que com a ação hegemônica todos queriam vender seu peixe. 

Cada um queria vender o seu e manter o seu espaço (MONTE, 2019, s. p.). 

 

Isso que reflete com as evidências do potencial revolucionário do cristianismo 

elemento por Semeraro (2017) ao reforça que se é verdade que Gramsci critica duramente a 

religião e a Igreja, é preciso evidenciar que reconhece a marca histórica e o potencial 

revolucionário no “cristianismo popular” e que, em determinadas circunstâncias, a religião 

pode se tornar uma “formidável força de resistência moral, de coesão, de perseverança 

paciente e obstinada” capaz de transformar “a vontade real em um ato de fé” (Q 11, §12, p. 

1388 apud SEMERATO, 2017, p. 92), de expressar a revolta das classes. 

 

4.3.4 FASE DE DECLÍNIO E DO PRINCÍPIO DA METAMORFOSE (1988/1998) 

 

Andrade (2019)43 trabalhou na Rádio Rural de Natal no período de 1993 a 1998. 

Ingressou através de uma promoção e iniciou no programa chamado “Comunicando Vida”, 

das 18h05 às 18h30, inicialmente, e depois até às 19h, programa este ligado a Renovação 

Carismática Católica. Com a chegada da Comunidade Católica Shalom, foi convidado e 

contratado para assumir o programa da manhã como locutor animador; mas também foi 

discotecário e, com o curso de jornalismo, assumiu essa equipe, redigindo para o Jornal 

Brasil Hoje, edição regional e, eventualmente, apresentando os noticiários de hora em hora, 

além do Jornal Regional, uma cadeia de rádio com as rádios rural de Caicó e Mossoró. 

Em Natal, a Comunidade Shalom teve início em 1992, a convite do então arcebispo 

Dom Alair Vilar (1988-1993). Segundo Andrade (2019), a comunidade teve como missão 

coordenar a Rádio Rural AM, sendo esse o ponto de partida das atividades da Comunidade. 

Em 1993, Dom Heitor de Araújo Sales foi nomeado arcebispo de Natal, substituindo Dom 

Alair. Ele confirmou a presença da Comunidade Shalom na Diocese, confiando-lhe a direção 

de uma livraria que era um meio de manter a Rádio Rural AM. Dentre as ações de maior 

reconhecimento público, é o evento ao ar livre, que reproduz a encenação da Paixão de Cristo, 

                                                 

 
43 Informação oral concedida por Luiz Andrade ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em 2019 em 

Natal/RN. 
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ocorrido anualmente no Campus Universitário (UFRN), o mais famoso. Outros dois eventos 

que merecem destaque: o festival de artes integradas Halleluya44 e o Acamp’s45. 

Andrade (2019) diz que na sua época de atividade na Rádio Rural de Natal, a rádio 

Cabugi AM era líder de audiência, com o programa “O povo no rádio”, com Duarte Júnior. 

Andrade (2019) explica que a Rádio Rural de Natal atingia a liderança na Santa Missa aos 

domingos, tanto que a Cabugi solicitou também transmití-la, bem como o Jornal Regional 

durante a semana. O “Clube do Ouvinte” chegou a ficar em segundo lugar e o programa 

sertanejo também teve destaque tocando o tradicional forró pé de serra. Em termos de 

inovação, o programa infantil que tinha um palhaço fazendo participação também se destacou 

no final das tardes. 

De acordo com Andrade (2019), no período da gestão da Comunidade Católica 

Shalom, a programação tinha início com a meditação do Ofício; seguido de um programa 

sertanejo apresentado por M. Bezerra; depois, tinha o “Jornal Brasil Hoje”; em seguida o 

programa da manhã que ficou depois sendo chamado de “Clube do Ouvinte”, uma revista do 

rádio, com receitas, entrevistas com médico Lauro Bezerra e o advogado Lisboa, também 

músicas cristãs “porque até música evangélica tocava” e não cristãs que não tivesse duplo 

sentido. Ao meio-dia, entrava o “Jornal Regional”, depois entrava o “A Tarde é Nossa”, outro 

programa de variedades. Existiam ainda um programa infantil, a meditação do terço, o 

programa da noite e dois programas esportivos (sendo uma das primeiras rádios a abrir espaço 

para o esporte amador). 

Na opinião de Andrade (2019), a Rádio Rural de Natal teve uma importância imensa 

para a comunicação no Estado, desde o início sendo a rádio educadora (rádios cativos foram 

fabricados e só sintonizavam 1.090) e sendo um espaço democrático para novos profissionais 

– já que para atuar no rádio era necessário um curso do sindicado do Rádio raramente 

realizava, então a Rádio acabava sendo um caminho por abrir as portas, qualificar e “forçar” o 

sindicato a reconhecer os profissionais que ali atuavam.  

Como ponto de influência na sociedade, Andrade (2019) cita o pioneirismo da Rural 

no processo de segmentação do rádio. A rádio Nordeste foi comprada por um grupo 

evangélico e deu início a uma programação voltada para aquele grupo. A Rural então buscou, 

de uma forma mais aberta, falar para o público católico, sendo a voz da Igreja. Tanto pelo 

tamanho desse público quanto pelo conteúdo diversificado e de qualidade levado ao ar, ela 

                                                 

 
44 Festival de música católica 
45 Acampamento de Jovens 
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cumpriu um papel de relevância, ao ponto de ser procurada pela assessoria do então candidato 

a presidência da república Fernando Henrique Cardoso para conceder uma entrevista ao vivo 

no Clube do Ouvinte. 

 

4.3.5 FASE DA SUSTENTABILIADADE E DO PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE 

(1998/2008) 

 

Morais (2019)46 trabalhou na Rádio Rural de Natal nos anos de 1998, 1999 e início 

dos anos 2000, contratado pela Arquidiocese de Natal. Assumiu a Rádio num momento de 

crise e extrema carência e tenta tirá-la de uma grande crise financeira, quando a sua audiência 

estava restrita a um segmento católico pequeno. Morais (2019) havia trabalhado nas Escolas 

Radiofônicas do MEB, durante sete anos, da Rádio Rural de Natal. Nesse período, realizava, 

diariamente, produção e apresentação de programas educativos radiofônicos, dirigidos às 

comunidades organizadas, de vários municípios do Seridó potiguar e parte da Paraíba.  

 

Na Rádio Rural de Natal, produzíamos e apresentávamos alguns programas 

pastorais. Mas dirigi a programação da Rádio, durante quase dois anos, 

cuidando, também, da linha, digamos, editorial, da Rádio. Cheguei a assumir a 

direção geral da Rádio, interinamente, por um curto período, em 1999.A 

programação da Rádio Rural de Natal, nessa época, estava segmentada, o que 

resultava numa audiência restrita (MORAIS, 2019, s. p.). 

 

 Para mexer com a audiência, Morais (2019) implementou as transmissões do futebol 

potiguar. 

 

Com a abertura da programação, incluindo programas culturais e esportivos, 

mantendo os programas religiosos, a audiência aumentou muito. O programa 

de esporte projetou o nome da Rádio. A equipe de Hélio Câmara vinha da 

Rádio Cabugi. Isso teve uma força muito grande. Resgatamos, também, o 

Jornal de Integração Regional, apresentado ao meio dia, formando a Rede 

Rural de Notícias, encabeçada pela Rádio Rural de Natal, com a participação 

da Rádio Rural de Mossoró e da Rádio Rural de Caicó. Isso gerou um impacto 

importante, não só em Natal, mas em todo o Rio Grande do Norte (MORAIS, 

2019, s. p.). 

  

Segundo Morais (2019), a Igreja Católica sempre foi presente na Rádio Rural. No 

entanto, a partir de 1998, a presença da Arquidiocese, na gestão da Rádio Rural, tornou-se 

                                                 

 
46 Informação oral concedida por Francisco Morais ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em 2019 

em Natal/RN. 



90 

 

mais forte. A própria presença da PASCOM, no cotidiano e na direção da Rádio, sinalizava 

isso. Dom Heitor Sales agiu sobre a rádio, num momento em que ela estava numa crise 

visível. Morais (2019) atuou na Rádio Rural de Natal na época da redemocratização;  

 

Muitas águas já haviam rolado no processo de redemocratização do país. A 

Rádio Rural de Natal, naquele momento, estava empenhada em resgatar a sua 

função educativa, embora isso passasse pela discussão da cidadania, palavra 

muito em voga, na época. Fizemos alguns projetos, inclusive, com o SESI, 

pensando numa educação cidadão, viabilizados através da Rádio (MORAIS, 

2019, s. p.). 

 

Como cobertura de destaque, Morais (2019) cita a beatificação dos Mártires e Cunhaú 

e Uruaçu, mobilizando e conscientizando a população. A história da educação e do 

desenvolvimento do Rio Grande do Norte não pode ser contada sem a presença da Emissora 

de Educação Rural de Natal. Na visão de Morais (2019), através dela, começaram as 

primeiras experiências de Escolas Radiofônica, no Brasil, em 1958. Nos anos que se 

sucederam, a experiências havia se tornado tão exitosa que passou a ser um projeto, firmado 

entre a CNBB e o MEC, na época, o Movimento de Educação de Base – MEB, expandindo as 

escolas radiofônicas para as regiões Nordeste, Norte e Centro-oeste. De acordo com Morais 

(2019), a Rádio Rural configurou-se como a possibilidade real, operativa, do rádio, no campo 

da educação, para além dos muros escolares, possibilitando o desenvolvimento de 

comunidades e a luta do povo pela conquista dos seus direitos, através da organização de 

base. Ele relembra que o modelo de educação radiofônica realizada, aqui, em Natal, foi o da 

Rádio Sutatenza, da Colômbia, iniciado em 1947. Aqui, tomou um novo impulso. A Rádio 

Rural, traz, em si, uma vocação educativa e cultural muito forte, intrínseca ao seu trabalho de 

evangelização para afirmação da dignidade humana.  

Por fim, Morais (2019) descreve a influência que a rádio Rural exercia na sociedade:  

 

Rádio Rural sempre foi uma referência para a sociedade local porque ela 

representa a Doutrina Social da Igreja, operando através da comunicação de 

massa. É preciso continuar agindo, sempre adequada aos novos contextos 

culturais, multimidiáticos e tecnológicos, sem perder a essência do seu fazer 

educativo e evangelizador (MORAIS, 2019, s. p.).  

 

4.3.6 FASE DA MIGRAÇÃO E DO PRINCÍPIO DA ADOÇÃO TARDIA (2008/2018) 
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Em setembro de 2018, de acordo com Nunes (2018)47, a nova 91.9 FM assumiu a 

identidade da AM 1.090 que deixou de existir em cumprimento aos protocolos de migração 

do Rádio AM para FM. Nunes (2018) anunciava na visão dele um momento histórico e 

marcante na vida da Igreja e em especial na vida da Arquidiocese de Natal.  

 

Temos a certeza que a Igreja Católica, particular de Natal, celebra, com 

alegria, essa vontade de Deus falar com seu povo através da nossa FM 91.9. 

São 60 anos de Rádio Católica, sustentada nos pilares do serviço do evangelho 

da promoção humana e da cidadania. Portanto, somos a voz daqueles que 

confiam em Deus. Levando a verdade e a esperança, a todos, através da 

perspectiva do Evangelho. Esse é o sentido de ser uma rádio promotora da 

verdade (NUNES, 2018, s. p.). 

 

De acordo com Nunes (2018), o sonho de todo diretor geral, ou de programação, ou do 

produtor de rádio, é sentir a reação do ouvinte. É medir a expansão do público em sintonia. É 

mensurar dados de engajamento na audiência. Para isso, deve-se ter talento suficiente para 

traduzir a paixão do ouvinte na grade de programação da rádio.  

 

Essa família FM 91.9 será o sustento dessa meta e desse foco. Meus caros 

colegas e amigos do Rádio, eu acredito que o momento é bom! E temos o real 

propósito de conquistar, sempre mais, àquele que é o bem mais precioso do 

Rádio: o ouvinte. Quem está dentro de um estúdio, diante dos microfones, tem 

que ter em mente que o rádio é mágico, que o rádio mexe com o imaginário do 

ouvinte. Pois o rádio é um companheiro do dia a dia. O rádio provoca 

emoções. Eis aí o nosso compromisso e a nossa responsabilidade em levar 

informação de qualidade ao ouvinte: o maior patrimônio do nosso serviço de 

comunicação. Somos um ponto de chegada, mas também um ponto de partida 

construído numa base cujo caminho e a fé, é a verdade e é o amor (NUNES, 

2018, s. p.). 

 

Nunes (2018), ao citar que o mundo experimenta um período conturbado, que a crise 

ética está deflagrada e permeada em todos os níveis sociais, ainda contaminando todos os 

seguimentos, disse que a ética e a fé deixaram de ser bens comuns em que todos nós 

deveríamos trazer consigo e passaram a ser virtudes dos bons, dos honestos e arautos da boa 

Fé. Nunes (2018) afirma que o cenário desse tempo é sombrio e a tempestade está somente 

iniciando; mas mesmo assim ele acredita que com os ideais de ética, retidão, competência e 

transparência, que foram plantados e difundidos ao longo desses 60 anos. Seguramente, para 

ele, o “bem vencerá o mal” e melhores dias virão. 

                                                 

 
47 Fala do Pe. Antônio Nunes durante discurso no Hotel D’Beach Resort, em Ponta Negra, Natal-RN. 
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Essa visão parece ir ao encontro do pensamento de Semeraro (2017), ao pontuar, 

ecoando posições de Engels (1973, p. 307 apud SEMERARO, 2017, p. 90) que antes de 

tornar-se “concepção do mundo oficial do Império” e estrutura de poder na Idade Média, o 

cristianismo foi um grande movimento de “sublevação das massas populares” capazes de 

enfrentar a clandestinidade e a perseguição, um extraordinário projeto de “destruição e criação 

histórica”, uma “revolução” na plenitude do seu desenvolvimento que, com a sua expansão 

molecular e a capacidade organizativa das energias populares em torno de uma vontade 

coletiva, conseguiu realizar uma autêntica “reforma intelectual e moral” e “a criação de um 

novo e original sistema de relações morais, jurídicas, filosóficas e artísticas” (GRAMSCI, 

1975b, p. 154 apud SEMERARO, 2017, p. 90). 

Com 60 anos de história, a emissora já pôde ser sintonizada na frequência modulada 

91.9 FM, desde o dia 14 de agosto de 2018, quando a rádio entrou no ar, em caráter 

experimental (ARQUIDIOCESE, 2018). 

 Bezerra (2018, s. p.)48 narrou que desde 2013 – com o final da gestão da equipe da 

Canção Nova – foram iniciados os passos para a Rádio Rural de Natal migrar para FM 

montando grupos de trabalho para organizar a nova programação e equipes que fossem 

conduzir a parte burocrática e legal da migração. Daí o princípio da adoção tardia, proposto 

pela midiamorfose, que propõe um caminho de estudo do reposicionamento dos meios de 

comunicação num determinado período. Em fevereiro de 2016, teve início o processo de 

migração AM para FM no país. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações – MCTIC apresentou os documentos necessários para o processo, 

possibilitando a emissão de boletos de pagamento das outorgas (Anexo 9). 

 Assim, há cerca de dois anos, a Emissora de Educação Rural de Natal AM 1.090 vinha 

dando passos no processo de migração para a frequência FM no âmbito governamental. 

 

Inicialmente, fomos à Anatel, em Natal, para afirmarmos que queríamos 

migrar. A partir daí, desencadeou o processo pela habilitação da rádio junto 

ao Ministério das Comunicações. Isso implicava em comprovar junto ao 

Ministério toda a regularidade de funcionamento da outorga AM, além de 

toda a documentação do conselho diretor da Fundação Paz na Terra, que é a 

mantenedora da Rádio Rural (BEZERRA, 2018, s. p.). 

 

                                                 

 
48 Informação oral concedida por Vital Bezerra ao pesquisador em questão em depoimento gravado em agosto de 

2018, na Arquidiocese de Natal/RN. 
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Bezerra (2018), advogado da Arquidiocese de Natal, juntamente com o departamento 

jurídico da Comunidade Canção Nova, assessoraram a emissora nesse processo. Em primeiro 

de setembro de 2017, o MCTIC publicou, no Diário Oficial da União, a outorga autorizando a 

Rádio Rural a migrar para FM (conforme Anexo 10). “Por este documento, a Arquidiocese de 

Natal pagou ao Governo Federal o valor de R$ 215 mil” (BEZERRA, 2018, s. p.). 

 Paralelo ao processo na busca pela habilitação, Bezerra (2018) tratou do projeto de 

localização da torre no bairro de Candelária, zona Oeste de Natal, enviado ao MCTIC 

conforme (Anexo 7). Esse projeto compreendeu toda a parte técnica, incluindo transmissor, 

torre, antena e raio de abrangência. A aprovação desse projeto só foi publicada em 15 de 

fevereiro de 2018, conforme (Anexo 8). “A contar daquela data, a Arquidiocese tinha um 

prazo de 180 dias para colocar a rádio no ar, na frequência FM. A Rádio Rural entrou no ar, 

em caráter experimental, no último dia do prazo” (BEZERRA, 2018, s. p.), conforme mostra a 

Figura 8. 

 

Figura 8 – Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo de Natal, faz desligamento do sinal de AM 

 
Fonte: Rival Júnior / PASCOM (RN). 

  

Bezerra (2018) pontuou que ainda foi necessário enfrentar a etapa junto à Prefeitura 

Municipal do Natal de regularização do local para a instalação da torre. O transmissor da 91.9 

FM foi autorizado a operar com 15 Khz de potência e a torre, instalada ao lado da Igreja 

Matriz de Nossa Senhora da Candelária, no bairro da Candelária, tem 65 metros de altura. 

 De acordo com Bezerra (2018), ainda restaram mais três grandes desafios desses dois 

anos, que consumiram “perto de R$ 1 milhão” (BEZERRA, 2018, s. p.), conforme (Anexo 9), 

com a planilha financeira da migração. 

 

O primeiro foi a parte financeira. Somando o valor pago pela outorga, 

transmissor, torre, antena e equipamentos para os estúdios, unidade móvel, 
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dívidas, foi gasto perto de R$ 1 milhão. O segundo desafio foi cumprir os 

prazos determinados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações. E o terceiro foi enfrentar a burocracia prevista na legislação 

(BEZERRA, 2018, s. p.)49. 

 

Para Nunes (2018)50 vive-se um momento novo na história dos 60 anos da Rádio Rural 

de Natal, vislumbrando um futuro de muita esperança. “Aos ouvintes, nossos primeiros 

destinatários da emissora, vamos oferecer evangelização, promoção humana e cidadania. É 

este tripé, que vai nortear a programação da 91.9 como foi determinado pelo arcebispo, Dom 

Jaime Vieira Rocha” (NUNES, 2018, s. p.), acrescentando que a 91.9 FM também chega para 

concorrer no mercado radiofônico apostando no diferencial de ser uma emissora católica, 

conforme (Anexo 10), com a programação da emissora. 

  

4.4 Legados profissionais 

 

Assim como fez Kneipp (2008), realizamos esta investigação com o objetivo de 

complementar algumas lacunas existentes, através da palavra dos próprios jornalistas, 

radialistas ou programadores que, apesar de não terem tido imagem pública, tiveram 

importância na construção do modelo radiofônico vigente no Rio Grande do Norte. “A 

investigação servirá, também, de subsídio para promover um amplo debate com os 

profissionais da área, do passado e do presente e, ainda, fornecer subsídios para os jornalistas, 

radialistas e estudantes que pretendem atuar ou pesquisar neste campo de trabalho” (KNEIPP, 

2008, p. 4). No que, posteriormente, dentro do projeto e metodologia de História Oral, cumpre 

o papel de devolução para a sociedade do material de memória coletado com os narradores. 

Neste levantamento, mais uma vez fiz uso de entrevistas em profundidade, que Duarte 

(2015) define como um recurso metodológico que busca em teorias e pressupostos definidos 

pelo investigador, recolher respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, 

selecionada por deter informações que se deseja conhecer. Nesse caso, para a construção 

histórica do profissional que desempenhava as atividades na Rádio Rural de Natal, em 

diferentes épocas. 

Utilizei uma mostra de 6 profissionais que passaram pela Rádio Rural AM e que 

atualmente desempenham suas atividades profissionais como comunicadores nos mais 

                                                 

 
49 Informação oral concedida por Vital Bezerra ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em agosto 

de 2018, na Arquidiocese de Natal/RN. 
50 Informação oral concedida por Antônio Nunes de Araújo ao pesquisador em questão, em depoimento gravado 

em agosto de 2018, na Arquidiocese de Natal/RN. 
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diversos setores do mercado. Segue abaixo o Quadro 4, com a data da entrevista, período da 

atividade na rádio Rural de Natal, nomes dos profissionais entrevistados, e atividade 

profissional atual. 

 
Quadro 4 – Radialistas que trabalharam na Rádio Rural de Natal 

 

Data 

 

Período 

 

Nome 

 

Atividade profissional 

 

Abr 2017 

 

2015/ 2019 

 

Erasmo Magno 

 

Diretor artístico 

 

Abr 2017 

 

1960/1970 e 

1983/1986 

 

Paulo Tarcísio 

Cavalcanti 

 

Jornalista e ex-secretário de comunicação do 

Estado do Rio Grande do Norte 

 

Abr 2017 

 

1981/1991 

 

Osni Damásio 

 

Jornalista e Diretor da Oficina da Notícia 

 

Mai 2017 

 

1979/1998 

 

Tadeu Oliveira 

 

Jornalista, servidor público e Diretor da 

Smart Pesquisa 

 

Fev 2019 

 

1978/1988 

 

Márcio Cezar 

 

Jornalista, ex-secretário de comunicação de 

Parnamirim e servidor público 

 

Mai 2019 

 

1982/1987 

 

Vicente Neto 

 

Jornalista e atual secretário-adjunto do 

Governo do RN 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

4.4.1 ERASMO MAGNO 

 

Magno (2017) começou a atuar na Rádio Rural AM como voluntário, atualmente é 

diretor artístico. Ele relata que no período da atuação dele não tinha um perfil da audiência 

pela ausência de pesquisa para comprovação. “Porém, na pesquisa do IBOPE de 2013, a 

Rádio estava em penúltimo lugar entre as cinco Rádios AMs pesquisadas. Nesse período ela 
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ainda estava gerida pela Canção Nova, a qual não conduzia a emissora para disputar 

audiência” (MAGNO, 2017, s. p.)51. 

 

A Igreja tem o papel de chancelar atuação da emissora, o pilar de sustentação 

da Rádio Rural é o conteúdo que ela oferece à audiência. No início conteúdo 

social, depois mais evangelizador. Isso dá uma credibilidade institucional. 

Porém chamo atenção para a questão de mercado (verba publicitária). O que 

faz a diferença são números de audiência. Além do conteúdo Evangelizador, 

catequético e pastoral, a rádio tem sido a plataforma para propagação do 

pensamento e moral da Igreja como: Campanha da Fraternidade, campanhas 

sociais (contra dengue, a favor da paz, pela reforma política etc.) que Igreja 

assume como corresponsável (MAGNO, 2017, s. p.).  

 

Quanto ao futuro da rádio, Magno (2017) diz que a Arquidiocese tem apresentado o 

objetivo geral de conduzir a emissora para a sustentabilidade do ponto de vista financeiro, 

mantendo sua missão de evangelizar e prestando serviço. 

 

Ainda não há um projeto claro e concreto com estratégia, método, 

justificativas e objetivos Específicos definidos. Permita-me acrescentar, esse é 

meu desafio diário na emissora. Meu propósito particular é definir um projeto, 

para em 18 meses colocá-la entre as três rádios do mercado da praça natalense 

(MAGNO, 2017, s. p.). 

 

4.4.2 PAULO TARCÍSIO CAVALCANTI 

 

Cavalcanti (2017)52 trabalhou na Rádio Rural AM em diferentes momentos. Num 

primeiro momento ele redigia notícias, quando convocado, dava alguma sugestão sobre 

programação com base no que estava aprendendo numa das grandes emissoras da cidade na 

época – a Rádio Poti. Em outro momento chegou a diretor da emissora. 

 

Me colocaram no lugar do diretor Otto de Brito Guerra. Já pensou o quanto 

me senti honrado? O nome de maior projeção com que trabalhei na Rádio 

Rural foi o do ministro do TST, Emmanoel Pereira53. Na ocasião ele era 

locutor noticiarista. Eu redigia as notícias e ele fazia a leitura 

(CAVALCANTI, 2017, s. p.). 

 

                                                 

 
51 Informação oral de Erasmo Magno concedida ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em abril de 

2017. 
52 Informação oral de Paulo Tarcísio Cavalcanti concedida ao pesquisador, em questão em depoimento gravado 

em abril de 2017. 
53 Atualmente, integra o Tribunal Pleno, o Órgão Especial, a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais 

e atua como Presidente da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
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Em 1984, Cavalcanti (2017) volta a ocupar o horário da manhã, depois de ter passado 

uns seis meses desempregado.  

 

Houve uma certa resistência de parte de alguns setores da Igreja por diferentes 

razões – inclusive pelo meu posicionamento político (tinha sido secretário do 

ex-governador Lavoisier Maia (1979-1982) e tinha sido candidato a prefeito 

de São Gonçalo). Mas, via Padre Sabino Gentile (Pároco de Mãe Luiza), com 

o grande coração que tinha, fez o possível e o impossível para superar todas as 

eventuais restrições e conseguiu me abrir um espaço. Claro, vários outros 

amigos meus, acionados por ele, me ajudaram. O próprio Dom Nivaldo, Dom 

Costa (CAVALCANTI, 2017, s. p.).  

 

Em 1985, relembra Cavalcanti (2017) por conta de um problema com a Lei Eleitoral, a 

Rádio Cabugi AM foi punida pelo TRE/RN. “E o Grupo Cabugi terminou contratando a Rural 

AM para fazer a apuração eleitoral daquele ano. Foi uma grande cobertura” (CAVALCANTI, 

2017, s. p.). 

 

4.4.3 OSNI DAMÁSIO 

 

Damásio (2017) já havia trabalhado na Assessoria de Imprensa da Arquidiocese e foi 

convidado para compor a equipe de jornalismo da Rádio Rural AM. Depois da Rádio Rural, 

Osni Damásio passou pela assessoria de imprensa na UFRN, TV Cabugi, Jornal de Hoje, 

Rádio Cabugi e montou a empresa de assessoria de imprensa Oficina da Notícia.  

De acordo com Damásio (2017)54, na época o carro chefe era o Jornal Regional, que 

era veiculado ao meio-dia em cadeia com as rádios de Caicó e Mossoró. Para Damásio 

(2017), a Igreja tinha um papel importante na formação de educadores de base e na assistência 

rural. 

 

Financeiramente a emissora vivia em constante dificuldade financeira. A 

arquidiocese bancava os salários. Sempre que havia necessidade de algum 

investimento de grande valor na rádio, a Igreja fazia campanhas para doações 

de fiéis. A Rádio Rural AM foi uma escola para o jornalismo do Rio Grande 

do Norte. Muitos profissionais que passaram pela Rural, trabalharam depois 

nos principais veículos da imprensa do Estado (DAMÁSIO, 2017, s. p.). 

 

Damásio (2017) pontua que a Rádio Rural de Natal AM tinha uma influência muito 

grande nos movimentos sociais da época, principalmente junto à esquerda potiguar. “Como os 

                                                 

 
54 Informação oral de Osni Damásio concedida ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em abril de 

2017. 
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principais veículos eram conservadores e pertenciam a classe política dominante, as 

lideranças mais à esquerda tinham bons espaços na Rural” (DAMÁSIO, 2017, s. p.). 

 

4.4.4 TADEU OLIVEIRA 

 

Oliveira (2017) trabalhou na Rádio Rural de Natal AM no período de 1979 a 1998 – 

“deixei no tempo em que o movimento Renovação Carismática tomou conta da programação 

da rádio. Eles não entendiam de rádio e tinham uma visão conservadora sobre 

radiojornalismo” (OLIVEIRA, 2017, s. p.)55. 

Quando iniciou, Oliveira (2017) lembra que a emissora tinha 3 pontos no IBOPE. Ele 

relembra que os programas religiosos de destaque eram a Missa dominical, o programa de 

Padre Eymar Monteiro, do Padre Lucas, os programas produzidos para as comunidades do 

meio rural através do SAR e do MEB.  

 

Como agente pastoral, iniciei sendo voluntário integrante de setores da 

juventude, comunicação e catequese. Depois fiz contrato de prestação de 

serviço e acordo com setor comercial. Cada comercial do programa era 

dividido entre produção e a rádio. Mas foi na Rádio Rural de Natal que tive 

registro profissional na carteira de trabalho (OLIVEIRA, 2017, s. p.). 

  

Oliveira (2017) diz que, enquanto a sociedade estava saindo do Golpe Militar, período 

complicado e de censura, por sua vez, a Igreja Católica vivia momento de abertura e de opção 

preferencialmente para os pobres.  

 

A palavra do bispo era sempre forte no jornalismo. A Igreja era mais presente 

nos setores populares e no rádio. A Rural foi uma escola geral de jornalismo 

para minha formação, depois fiz jornalismo impresso, colaborei com o sistema 

Cabugi, fui estudar fora de Natal e onde andei atuei em rádio, como em 

Salvador e São Paulo. Pela experiência da Rádio Rural de Natal AM fiz pós-

graduação em jornalismo, sobre o tema segmentação radiofônica pesquisando 

as rádios AMs e FMs de São Paulo. Também lecionei radiojornalismo, jornal 

impresso, ética em duas universidades particulares, fiz e faço assessoria de 

imprensa e escrevo para jornais impressos e digitais (OLIVEIRA, 2017, s. p.) 

  

Para o Oliveira (2017), por ser independe e a política era duplicata de “Alves e Maia”, 

a opção da sociedade para a comunicação radiofônica livre era a Rural de Natal AM. 

“A rádio participou de quase todo momento de expressão política a favor da abertura política, 

                                                 

 
55 Informação oral de Tadeu Oliveira concedida ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em maio de 

2017. 
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Diretas Já, debate com candidatos a prefeitos da capital, governo do Estado e debates 

estudantis secundaristas e universitários” (OLIVEIRA, 2017, s. p.). 

 

4.4.5 MÁRCIO CEZAR 

 

Cezar (2019) ingressou na Rádio Rural de Natal AM através do Movimento de 

Educação de Base-MEB, com aulas radiofônicas, através do rádio. Depois evoluiu para outros 

programas como “Olho na Cidade”, cobertura do vestibular – quando as rádios tinham uma 

grande importância nesse tipo de transmissão –, bem como cobertura dos carnavais da época e 

outros eventos de importância para cidade. 

 

Não tinha experiência com rádio, tudo teve início com aulas radiofônicas. Nas 

aulas radiofônicas preparava-se um roteiro que tinha uma sequência, já que 

ocorria duas vezes por semana. O programa “Olho na Cidade” não existia 

roteiro fixo, era discutido o dia a dia da cidade e geralmente uma entrevista 

semanal com assunto relacionado com temas de relevância para cidade. As 

coberturas de eventos não existiam roteiro, mas tinha que se desdobrar para 

conseguir patrocinadores, que pudesse cobrir pelo menos os custos do evento 

(CEZAR, 2019, s. p.)56. 

 

De acordo com Cezar (2019), a emissora de maior audiência da época era a Rádio 

Cabugi AM.  

 

A rádio teve seu papel importante nos espaços “cedidos” pela Igreja para 

programas que abriam espaços para discussão do momento – Espaço Aberto e 

Olho na Cidade, nessa época já havia uma abertura dentro da Igreja com o 

avanço da Teologia da Libertação, onde parte da Igreja de Natal assumiu os 

avanços e esses espaços eram utilizados por pessoas que faziam parte das 

pastorais, principalmente da Pastoral da Juventude (CEZAR, 2019, s. p.). 

 

Dentre as coberturas de destaque, Cezar (2017) cita:  

 

Resultado do vestibular e as coberturas das eleições, onde pela primeira vez se 

conseguiu usar a informática, em 1985, coisa rara na época. A Rádio Rural de 

Natal AM foi uma formadora de profissionais, que passaram por lá, e foram se 

destacar em outros prefixos. Era uma rádio aberta, sem vínculos partidários 

que prestava serviço à sociedade. Era na verdade um espaço que existia na 

cidade, apesar das dificuldades existentes na época para se manter (CEZAR, 

2019, s. p.). 

                                                 

 
56 Informação oral de Márcio Cézar concedida ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em abril de 

2019. 
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4.4.6 VICENTE NETO 

 

Do final de 1982 até agosto de 1987, em tempo de participar da cobertura das eleições 

de 1982, as primeiras para governador dos Estados desde o AI-5, Neto (2019) trabalhou na 

Rádio Rural de Natal AM. Antes tinha feito estágio e trabalhado por mais de um ano na Rádio 

Poti AM.  

 

Tínhamos problemas com o som desde que queimou o equipamento que 

ligava o estúdio, na Rua Açu, aos transmissores, na Cidade da Esperança. 

Além do mais, estavam sendo instaladas em Natal as primeiras emissoras FM, 

novidade de provocou correria às lojas de eletrodomésticos, como A Sertaneja 

(de Radir Pereira), Casa Régio, J. Resende para a compra de novos rádios. O 

Jornal Regional era o carro-chefe da emissora no item jornalismo. Havia um 

programa voltado para as comunidades apresentado por Edivan Martins, o De 

Olho na Cidade. À noite, entre 18h e 19 horas, Osni Damásio apresentava o 

Espaço Aberto, programa de entrevistas e de comentários, com um resumo 

dos principais fatos do dia em nível local, regional e nacional e, 

excepcionalmente, internacional (NETO, 2019, s. p.)57 

 

Neto (2019) também recorda as coberturas especiais que realizou.  

 

Reforçando a atuação do SAR – Serviço de Assistência Rural – fiz várias 

matérias em São Rafael mostrando a situação das famílias removidas de suas 

terras para dar lugar à construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. 

Eles moravam em barracões de madeiras e reivindicavam, na época, as 

moradias definitivas. Atuamos também em parceria na resistência à 

implantação de um projeto do grupo Garavelo de produzir mamona no Mato 

Grande a um elevado custo ambiental (NETO, 2019, s. p.). 

 

Para Neto (2019), a rádio sempre esteve ao lado da população nas lutas por 

democracia, igualdade, justiça social.  

 

Participamos ativamente da campanha pelo restabelecimento das eleições 

diretas para presidente da República em 1984/1985 e, posteriormente, em 

defesa da convocação de uma assembleia nacional constituinte para 

elaboração de uma nova Carta Magna. Tínhamos um programa antes do Jornal 

Regional chamado “Momento da Constituinte”. No dia da votação no Colégio 

Eleitoral fomos informados pela direção da emissora que a programação 

jornalística estava suspensa até segunda ordem. O motivo era uma 

determinação do Palácio do Planalto proibindo as emissoras de rádio e de 

                                                 

 
57 Informação oral de Vicente Neto concedida ao pesquisador em questão, em depoimento gravado em maio de 

2019. 
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televisão de transmitir ou de fazer comentários sobre o processo (NETO, 

2019, s. p.). 

 

Neto (2019) narra episódios significativos que você vivenciou na emissora Rádio 

Rural de Natal. 

 

O Rio Grande do Norte tinha acordado mais cedo naquele dia para 

acompanhar a divulgação da lista de aprovados no Vestibular da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. O cronograma estava atrasado porque o 

reitor Genibaldo Barros resolveu participar de uma missa em Ação de Graças, 

no Marista, se não me engano, da turma dele. Por não ter uma estrutura como 

as demais, que dispunham de equipamentos de transmissão ao vivo, a Rádio 

Rural de Natal era desprezada em eventos como esse. Então conseguimos a 

listagem de alguns dos cursos mais concorridos e, assumindo um grande risco, 

passamos a divulgá-la. Em pouco tempo o telefone da rádio ficou 

congestionado. O diretor da TVU mandou um emissário tirar o reitor da missa 

para iniciar o trabalho de divulgação oficial. Foi um tumulto geral. A UFRN 

mandou fazer sindicância para apurar o vazamento (NETO, 2019, s. p.). 

 

O outro episódio foi relativo à suspensão das emissoras Cabugi e Tropical, no período 

eleitoral que terminou beneficiando a Rádio Rural de Natal. 

 

Na eleição de 1985, antes do encerramento da votação, a Justiça Eleitoral 

suspendeu a programação das emissoras ligadas aos dois principais grupos 

políticos envolvidos na disputa: Cabugi, de Garibaldi Filho, e Trairi/Tropical, 

de Wilma Maia. A cobertura da apuração foi feita por nós, da Rural de Natal 

AM, e pela concorrente (Poti) ligada ao Diário de Natal. Ouvir o eco de nossa 

cobertura no trajeto Rua Açu-Palácio dos Esportes foi uma experiência 

inenarrável. Incrível. Os motoristas de táxi estavam todos ligados na Rural 

(NETO, 2019, s. p.). 

 

Em termos de importância, Neto (2019) destaca que as emissoras católicas sempre 

tiveram grande importância para a comunicação no RN. Não só para as comunicações, mas 

para a formação e conscientização do povo.  

 

Quando comecei a trabalhar na rádio, Natal tinha apenas uma emissora local 

de televisão, a TVU, cujo foco central era Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, a cultura e o esporte. As rádios estavam mais próximas das 

comunidades, davam-lhe voz. Naquele tempo, os moradores da capital ouviam 

o que as emissoras falavam. As resenhas esportivas tinham um alcance 

impressionante, os programas políticos, idem. Com a chegada das emissoras 

de TV, o rádio perdeu protagonismo em Natal, mas ainda é forte no interior do 

Estado (NETO, 2019, s. p.). 

Esses relatos demonstram a participação efetiva dos “iniciantes” em jornalismo 

fazendo uso do veículo rádio para informar a comunidade. Desbravaram a seara da 
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comunicação dentro de uma instituição hegemônica; mas, que para eles, os “iniciantes”, 

tinham perfil independente por não pertencer a políticos, como tradicionalmente se 

configuram os veículos de comunicação de massa no Brasil. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desafio inicial desta pesquisa teve a colaboração e a cooperação dos narradores da 

História Oral da Emissora de Educação Rural no transcorrer dos 60 anos de funcionamento da 

rádio. Apesar dos avanços tecnológicos, crises políticas e econômicas, concorrência com 

novos meios de comunicação e mudanças na visão de gerenciamento dentro da própria 

arquidiocese, a Rádio Rural de Natal conseguiu sobreviver.  

Descortinar tal superação foi a justificativa desta pesquisa que teve o papel de 

apresentar para alunos, profissionais, pesquisadores e amantes da radiofonia quem fez e como 

foi feita a sobrevivência da Emissora de Educação Rural de 1958 a 2018. 

Neste caminho percorrido, identificou-se o que Moreira (1991) narra como o rádio 

sendo o companheiro de todas as horas. A Emissora de Educação Rural tem buscado cumprir 

seu papel de educar e evangelizar, como previsto na ata de fundação. Manteve-se disponível 

ao ouvinte. Atenta aos desafios. Mobilizou-se para atualizar-se. Buscou novos caminhos, 

inclusive junto à comunidade católica, dos mais diversos segmentos. E, ainda hoje busca 

redefinir sua identidade. Ora rádio puramente católica, ora rádio comercial.  

As apropriações vivenciadas pelos que narraram suas memórias no decorrer desta 

pesquisa, cada qual em seu lugar social, em interações com os seus pares, marcada por 

experiências de interpretações, balizadas por mediações socioculturais, no final deram o 

descortinar do legado da Emissora de Educação Rural de Natal.  

A Rádio Rural de Natal surgiu como uma empresa privada de cunho comercial com o 

propósito de educar e evangelizar. Foi o seu apogeu com as escolas radiofônicas que tiveram 

como “concorrentes” os métodos: o programa “De pé no chão também se aprende a ler” e o 

método Paulo Freire nas 40 horas de Angicos (RN). Logo enfrenta a ditadura militar e 

percorre, inicialmente, um caminho de aliada e, depois de censurada, muda de rota. Entre a 

ditadura e a redemocratização, sobrevive. Nesse tempo, novos meios de comunicação e novas 

tecnologias surgem. De rádio comercial, passa a rádio educativa e agora com a migração para 

FM retorna para rádio comercial, conforme os regramentos de radiodifusão no Brasil, 

estabelecidos pelo MCTIC. Nas atas que relatam as reuniões da Fundação Paz na Terra com 

os diretores da Emissora de Educação Rural, agora 91.9 FM, o tom inicial é eufórico, mas, 

com o passar do tempo, o discurso é de tentativa de sobrevivência e de não abandonar o canal 

de comunicação para educar e evangelizar a comunidade. Vislumbra-se a cada reunião a 

busca disto: ora criando uma livraria (Paz na Terra), em outro momento um canal de TV (TV 

Cidade Natal, canal 38); noutro locando os 1º e 2º andares do prédio sede, depois 



104 

 

terceirizando a programação (Renovação Carismática via Comunidade Shalom e Canção 

Nova) e puxando para si o compromisso de conduzir a rádio, como agora migrando do AM 

para FM. 

Esta pesquisa também foi um desafio profissional em minha carreira. Desde os bancos 

da UFRN (1988-1992) que pensava em atuar no rádio. Mas via no mundo radiofônico 

potiguar um cenário de discriminação: quem trabalha em rádio é radialista. Você fez 

Universidade para ser radialista? Foram alguma das frases que ouvi. Além dos baixos salários, 

pouco investimento no setor por parte das empresas jornalísticas na época que priorizavam o 

meio televisão e jornal, que foi por onde me inseri no mercado de trabalho aqui no Rio 

Grande do Norte. 

 Apesar da pouca valorização no campo da radiofonia, o rádio sempre exerceu em mim 

um fascínio enquanto profissional. Sempre respeitei a todos com quem convivi, seja no 

exercício da atividade jornalística, seja como ouvinte. Fruto da educação para o rádio que tive 

em minha casa desde a infância ouvindo rádio. Minha mãe é uma ouvinte de rádio, crítica e 

assídua. Até um bordão ela inventou quando relatava uma fofoca familiar e eu, meu irmão ou 

minhas irmãs repetiam em um tom mais elevado correndo o risco dos vizinhos ouvirem a dita 

fofoca. “Vá. Fale mais alto. Publique logo na Rádio Jornal do Commércio58”. Não sabe ela 

que com este “carão” estaria conceituando o rádio como interativo por natureza, de longo 

alcance, versátil e referência ao informar. 

Por tudo isto, dentro da comunicação, sempre acreditei na relevância do rádio, como 

elemento importante, na teoria e na prática para o jornalismo como um todo. E, tardiamente, 

quando no início desta pesquisa de Mestrado terminei entrando no meio rádio como locutor, 

apresentador e editor do “Café das 7”, na AM 1.090, Rádio Rural de Natal. A estreia foi no 

dia 10 agosto de 2017, celebrando o início dos festejos dos 60 anos de fundação da emissora a 

ser comemorado no ano seguinte. Agora o noticioso chama-se “Café da 91”, das 8h às 8h50, 

na 91.9 FM. 

O rádio no Brasil consolida uma posição de meio de comunicação de massa, como 

elemento fundamental na formação de hábitos na sociedade brasileira. Dos anos 1930 aos 

anos 60, o rádio foi o meio pelo qual as novidades tecnológicas, os modismos culturais, as 

mudanças políticas, as informações e o entretenimento chegavam, ao mesmo tempo, aos mais 

longínquos lugares do país, permitindo uma imensa troca entre a modernidade e a tradição. 

Dessa maneira, o rádio, em especial a Emissora de Educação Rural de 1958 a 2018, ajudou a 

                                                 

 
58 Emissora de rádio brasileira sediada no Recife que tem como slogan: “Pernambuco falando para o mundo”. 
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criar novas práticas culturais e de consumo por toda a sociedade potiguar, configurando as 

mediações socioculturais a que esta pesquisa se propõe. 

O rádio, com sua força midiática, ocupa o espaço público e enche o espaço privado, 

integrando experiência pessoal à coletiva. Como bem define Roger Silverstone (2005, p. 136): 

“A mídia fornece os recursos: os instrumentos e a fantasia. Aulas práticas. Oportunidades. O 

mundo é performado dentro de nossa mídia diariamente. E nós, seu público, performamos ao 

lado dele”. 

Centrada na figura midiática de Dom Eugênio Sales, a Emissora de Educação Rural de 

Natal surgiu, teve seu apogeu nos anos iniciais, depois paralisou com a ausência de 

profissionalismo, mantendo o aspecto de voluntariado na equipe da emissora que sucumbiu à 

concorrência que promoveu mais investimento em equipe, equipamentos e programação.  

Nestes 60 anos de história, somente no início em 1958 e agora em 2018, quando da 

migração para FM foi que a emissora Rádio Rural recebeu investimentos de importância: 

novos transmissores, novos estúdios, nova mesa de som e veículo para a produção de 

reportagens externas. No mais, foram buscar sobrevier. 

 Nesse intervalo, contou com equipes compostas por amadores e profissionais, pessoas 

de boa entonação de voz, personagens bem posicionados socialmente, curiosos, religiosos, 

universitários, componentes da sociedade potiguar engajados ou não nos movimentos sociais 

da Igreja Católica que fomentaram a Rádio Rural de Natal nestes 60 anos de história.  

Ao percorrer os depoimentos que foram feitos nesta pesquisa, cumprimos nossos 

objetivos ao fixar como claro que o diferencial da emissora foi no período da Escola 

Radiofônica. Depois disso, a emissora teve números muito baixos de audiência, mesmo 

quando se voltou exclusivamente para uma programação mais evangelizadora quando esteve 

sendo gerenciada pela Comunidade Shalom (1992-1996) e depois pela Comunidade Canção 

Nova (2000 a 2013). Entre 1996 e 2000, a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Natal 

assumiu a gestão da emissora. Nesse período, estas equipes votaram-se para seus grupos 

pastorais fechando a programação da emissora para seus públicos específicos. 

O mercado comunicacional percebeu a Rádio Rural de Natal de 1958 a 1968; também 

ocorreu a percepção da emissora com influência na sociedade de 1968 a 1978; de 1978 a 1988 

a Rádio Rural de Natal foi reconhecida esporadicamente em alguns momentos de cobertura 

jornalística, mas no geral não teve relevância no cenário radiofônico potiguar. No período 

pós-constituinte de 1988 a 1998 e de 1998 a 2008 e de 2008 a 2014, foram quase 3 décadas de 

um cenário de traço (no jargão das pesquisas, próximo de zero). A emissora teve pouca 
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relevância para o mercado, sem configurar nas pesquisas que chegaram a ser divulgadas pelo 

mercado publicitário. 

Até que em 2014 há uma decisão da Arquidiocese de Natal em assumir a gestão da 

emissora e trabalhar nova programação para o cenário de FM. Novos programas foram 

criados, outros foram retirados do ar e de 2014 para 2018 foi de reapresentação ao mercado e 

de mostrar a existência da emissora. Com o ingresso da 91.9 FM, em regime experimental em 

14 de agosto de 2018 e depois oficialmente no dia 3 de setembro do mesmo ano, a emissora 

busca um caminhar para encontrar sua identidade e programação para disputar o espaço no 

mercado radiofônico da Grande Natal.  

Tendo um cenário atual competitivo em que nos últimos 15 anos as principais 

emissoras do FM já promoveram significativas mudanças nas suas programações diminuindo 

o foco nas músicas e apostando mais nas promoções, prestação de serviço e apostando mais 

no jornalismo. Nos últimos quatro anos, quando a Rádio Rural de Natal lutava para migrar do 

AM para o FM, as emissoras em FM já promoviam novas mudanças em sua grade de 

programação. Elas deram mais ênfase a programas jornalísticos e interatividade com o 

ouvinte. E, estas emissoras também apostaram em programas de cunho religioso. Isto 

configura também o que Hjarvard (2008) denomina de mediação da religião. A exemplo da 98 

FM, com o programa do Padre Reginaldo Manzotti, a 96 FM, com Padre Nunes (atualmente 

diretor da Fundação Paz na Terra), por exemplo, num claro movimento de afinidade com o 

público católico, tendo em vista que a Rádio Rural usa como apelo de diferenciação no 

mercado o fato de ser uma FM Católica e tendo como slogan “A sintonia do bem”.  

Pode-se afirmar que como instituição hegemônica (PORTELLI, 1984), a Igreja 

Católica vem correndo contra o tempo para recuperar o atraso das últimas 3 décadas de 

estagnação no meio rádio e retomar o protagonismo das massas. Nesse tempo, por vez, se 

cogitou o desligamento da emissora para que não se vendesse mais um bem da arquidiocese 

de Natal para sustentar a emissora. Para isto, a 91.9 FM tem que se tornar sustentável 

financeiramente e rentável. 

O rádio demonstrou ser elemento fundamental no Brasil e no mundo, na construção da 

moderna sociedade de consumo e nas interações socioculturais. Apesar de todos os seus 

problemas, o rádio se adequou a novos contextos. Agora, mais uma vez, ele não deixa de 

mostrar sinais de seu renascimento, procurando caminhos para corrigir suas distorções. 

Afirmamos isso porque, além das transformações que relatamos ao longo da pesquisa, o 

veículo passou por outras situações desafiadoras. A criação da telefonia móvel e da Internet 

entram nessa lista. A convergência com essas tecnologias não influencia apenas do ponto de 
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vista técnico, mas também no aspecto econômico, comunicacional e cultural. Canclini (2013, 

p. 34) pontua: “a convergência digital está articulando uma integração multimídia quer 

permite ver e ouvir no celular, no palm ou no iPhone, áudio, imagem, textos, transmitir dados, 

tirar fotos, tudo em um instante”. Para mais adiante sentenciar: “conectividade não é sinônimo 

de interatividade” (CANCLINI, 2013, p. 52). 

Os telefones celulares e a Internet transformaram-se em ferramentas básicas de 

trabalho para qualquer comunicador. Entre outras utilidades, o celular auxilia na transmissão 

externa ao vivo (quando o repórter não está na emissora), o que amplia a mobilidade das 

coberturas informativas do rádio. Os modelos convergentes atuais ainda oferecem a 

possiblidade de captar vídeos, fotos e áudio, além de acessar a Internet, o que facilita o 

levantamento, a captação e o envio de informações para a emissora. E ainda temos que 

destacar a presença das emissoras na Web por meio de sites e Redes Sociais. Com isso, criam-

se novos formatos e plataformas de difusão, como os podcasts. 

Além dos processos produtivos, esses aparelhos também modificaram a forma de 

recepção. O desenvolvimento acelerado da tecnologia digital nas últimas três décadas incluiu 

a incorporação de diversos aparelhos eletrônicos em uma única plataforma. De tal maneira, 

hoje, além da mobilidade, os ouvintes têm a possibilidade de interagir com a emissora por 

meio de ferramentas da Internet. Também podem consumir informações na Web ao ouvirem a 

emissora por meio dessa plataforma ou acessar podcasts e newsletters.  

A metamorfose tecnológica potencializa e adensa o novo ecossistema comunicativo. 

Para Martin-Barbero (2013, p. 254), a experiência cultural audiovisual, abalada pela 

revolução digital, aponta para a constituição de novas modalidades de comunidade (artística, 

científica, cultural) e de uma nova esfera do público. Ambas se acham ligadas ao surgimento 

de uma visibilidade cultural, cenário de uma batalha política decisiva que passa hoje pelo 

deslocamento dos saberes, perturbando as hierarquias. Por essência, Martin-Barbero (2013) 

tem a pluralização como a funcionalidade do rádio. Para ele, o rádio reage a concorrência 

explorando a popularidade do veículo: modos de captar, as maneiras como são trabalhadas a 

adesão do público e sistemas de interpelações a que ele recorrer. Martin-Barbero (2013) 

verifica no rádio o mediador popular e como projeto educativo. 

Para Magnoni e Betti (2012, p. 12), “o processo de digitalização é um catalisador 

técnico que pode integrar ao ambiente informático e ao fluxo de dados dispostos no 

ciberespaço, qualquer aparato binário ligado à rede mundial de computadores”. Eles 

complementam a afirmação lembrando que a transversalidade da rede, que integra vários 

meios de comunicação, não é apenas tecnológica, mas também de conteúdos e linguagens. 
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Interpretamos essa consideração tanto no âmbito da produção quanto da recepção e interação, 

uma vez que as novas possibilidades também influenciam, por exemplo, a linguagem utilizada 

pelo ouvinte para interagir com a emissora. Esse “é o nexo da comunicação multilateral: o 

fluxo pode seguir de um para todos; de todos para um; e de todos para todos” (MAGNONI; 

BETTI, 2012, p. 13). 

Por fim, ao contrário dos que pregam a morte do rádio é bom saber que tem muito 

mais rádio a vir por aí. Mas para isto é preciso deixar de “tocar a bola de lado”, o que no 

jargão futebolístico, a expressão “tocar a bola de lado” remete a um time que não está 

interessado em buscar um resultado melhor. 
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JOUTARD, P. Histoire et mémoires: conflits et aliance. Paris: Éditions la Découverte, 

2015.  

 

KISCHINHEVSKY, M. Rádio e mídias sociais: mediações e interações radiofônicas em 

plataformas digitais de comunicação. Rio de Janeiro: Muad X, 2016. 

 

KISCHINHEVSKY, Marcelo; MUSTAFÁ, Izani; MATOS, Cristiana Martins de; HANG, 

Lorena. História do rádio universitário no Brasil: uma primeira abordagem. In: 

ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA DA MÍDIA, 11., 8 a l0 de junho de 2017, São 

Paulo. Anais [...]. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2017b. Disponível em: 

http://www.ufi-gs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/l l o-encontro-

2017/gthistoria-da-midia-sonora/historia-do-radio-universitario-no-brasil^OlS-uma-

primeüraabordagem/view. Acesso em: 25 mar. 2018. 

 

KNEIPP, V. P. Trajetória de formação do telejornalista brasileiro. 2008. Tese (Doutorado 

em Comunicação) – Universidade de São Paulo, USP, Escola de Comunicações e Artes, São 

Paulo/SP, 2008.  

 

LIMA, J. A. História do Rádio no Rio Grande do Norte. Natal: Editora Coojornat, 1984. 

 

MACIEL, J. R. Igreja, comunicação e comunidade: antes e depois do Vaticano. In: MELO, 

M. M. (Coord.). Igreja, empresa e comunicação. São Bernardo do Campo/SP: IMS, 1987, p. 

11-7. 

 

McLUHAN, M. Os meios de comunicação com extensão do homem. São Paulo: Cultrix, 

1979. 

 

MAGNONI, A. F. Primeiras aproximações sobre pedagogia dos multimeios para o ensino 

superior. 2001. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho, UNESP, 2001. 

 

MAGNONI, A. F.; BETTI, J. G. As interfaces do rádio no século XXI. In: Anais do XVI 

Colóquio Internacional sobre a Escola Latino-Americana de Comunicação (XVI 

CELACOM), Bauru, 2012. 

 

MARTIN-BARBERO, J. Dos meios às mediações. Comunicação, cultura e hegemonia. Rio 

de Janeiro: Editora UFRJ, 2013. 



114 

 

 

MARTIN-BARBERO, J. Diversidade em convergência. Texto da apresentação realizada no 

Seminário Internacional sobre Diversidade Cultural, Brasília (DF), jun. 2008. Diponível em: 

https://doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v8i2p15-33. Acesso em: 12 abr 2018. 

 

MARTINO, L. C. Classificação e Exame Crítico da Literatura sobre História da 

Comunicação. In: RIBEIRO, A. P. G.; HERSCHMANN, M. (Orgs.). Comunicação e 

História – Interfaces e novas abordagens. Rio de Janeiro: Ed. Mauad X, 2008, p. 27-43. 

 

MARKS, A. Conceitos em História Oral: comunidade de destino, colônia, redes. 2015. 

Disponível em: https://ciclodeestudosdehistoriaoral.wordpress.com/2015/05/29/conceitos-em-

historia-oral-comunidade-de-destino-colonia-redes/. Acesso em: 06 dez. 2018. 

 

MATTOS, S. História da Televisão Brasileira: Uma visão econômica, social e política. 5. 

ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

 

MAUAD, A. M. (Org.). História Oral e Mídia. Memórias em movimento. São Paulo: Letra e 

Voz, 2016. 

 

MAUAD, A. M.; LOUZADA, S. Com Palavras e imagens se conta a história. In:  

MAUAD, A. M. (Org.). História Oral e Mídia: Memórias em movimento. São Paulo: Letra 

e Voz, 2016, p. 93-111. 

 

MEDEIROS, C. C. O papel da Escola Radiofônica na transformação social de 

comunidades, na Arquidiocese de Natal. 2005. Monografia (Graduação em Jornalismo) – 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, DECOM, Natal/RN, 2005.  

 

MEDEIROS, M. L. Esteios Educativos nos Sertões do Seridó. In: ARAÚJO, A. T. (Org.). 

Rural de Caicó, 50 anos no ar. Recife: Oito de Março Gráfica e Editora, 2013, p. 29-91. 

 

MEDEIROS, W. Artigos para sempre. João Pessoa: Moura Ramos Gráfica Editora, 2014. 

 

MEIHY, J. C. Manual de História Oral. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2002. 

 

MOREIRA, S. V. Análise documental. In: DUARTE, J.; BARROS, A. (Org.). Métodos e 

técnicas de pesquisa em comunicação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 271-274. 

 

MOREIRA, S. V. O rádio no Brasil. Rio de Janeiro: Rio Fundo Ed., 1991. 

 

MOREIRA, S. V. O rádio no Brasil. Rio de Janeiro: Mil Palavras, 2000. 

 

MOURA, D. A. A comunicação pública no rádio e a cobertura do impeachment de 

Dilma Rousseff: um estudo de caso sobre A Voz do Brasil. 2017. 148 f. Dissertação 

(Mestrado em Estudos da Mídia) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. 

 

NAVARRO, R. F. Epistemologia de la comunicación y mediaciones de lo local: 

Heurísticas socioculturales. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, PPGCOM, 

Natal/RN, 2015 (Seminário).  

 



115 

 

ORTRIWANO, G. S. Radiojornalimo no Brasil: dez estudos regionais. São Paulo: COM-

ARTE, 1987. 

 

PAIVA, M. M. (Org.). Escolas Radiofônicas de Natal: uma história construída por muitos 

(1959/1966). Brasília: Liber Livro Editora, 2009. 

 

PEDROZA, C. J. P. Que rádio é essa? Radiodifusão Universitária em Natal-RN. Tese 

(Doutorado em Estudos da Linguagem) – Programa de Pós-graduação em Estudos da 

Liguagem, UFRN, 2019. 

 

PORCHAT, M. E. Manual de radiojornalismo da Jovem Pan. São Paulo: Brasiliense. 

1986. 

 

PORTELLI, Hugues. Gramsci e a questão religiosa. São Paulo: Ed. Paulinas, 1984. 

 

PRATA, N. Webradio: Novos Gêneros, Novas Formas de Interação. 2008. 395 f. Tese 

(Doutorado em Estudos Linguísticos) – Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de 

Pós-graduação em Estudos Linguísticos, Belo Horizonte/MG, 2008. 

 

PRATA, N.; DEL BIANCO, N. Migração do rádio AM para o FM: avaliação de impacto e 

desafios jfrente à convergência tecnológica. Florianópolis: Insular, 2018. 

 

PINTO, M. L. L. Escola Radiofônicas: ação política e educacional da Igreja Católica no Rio 

Grande do Norte (1956-1961). Natal: Departamento de Educação, 1989. 

 

PRETTO, N. L.; TOSTA, S. P. (Orgs.). Do MEB à WEB: O rádio na educação. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2010. 

 

PUNTEL, J. T. Inter Mirifica texto e comentário. Coleção revistar o Concílio. São 

Paulo/SP. ed. Paulinas, 2012. 

 

RANCIÈRE, J. O Dissenso. Trad. Paulo Neves. In: NOVAES, A. (Org.). A Crise da Razão. 

São Paulo: Cia. das Letras, 1996, p. 367-382. 

 

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL – UFRN. Disponível em: 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/. Acesso em: 09 mar. 2019. 

 

REVISTA DA ARQUIDIOCESE DE NATAL. Dom Eugênio Explica o Movimento de 

Natal. Edição Comemorativa do Centenário da Arquidiocese, nov. 2009. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/potiguariana/igreja/dom_eugenio/revista_arquidiocese_natal_dom_e

ugenio.pdf. Acesso em: 23 abr. 2019. 

 

RICOEUR, P. La mémoire, l´historie, l´oubli. Paris: Seuil, 2000. 

  

RICOEUR, P. Memory, History, Forgetting. Trad. Kathleen Blamey e David Pellauer. 

Chicago: University of Chicago Press, 2006. 

 

SARAIVA, G. História da radiofonia no Rio Grande do Norte. Revista da Academia Norte-

rio-grandense de Letras, Natal, v. 30, n. 18, p. 135-140, jan./dez. 1983. 

 



116 

 

SEMERARO, G. Gramsci e a religião: uma leitura a partir da América Latina. O Social em 

Questão, Ano XX, n. 39, set./dez. 2007. Disponível em: http://osocialemquestao.ser.puc-

rio.br/media/OSQ_39_art_6_Semeraro.pdf. Acesso em: 15 abr. 2019. 

 

SEVCENKO, N. A capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio. In: NOVAIS, F.; 

SEVCENKO, N. (Orgs.). História da vida privada no Brasil República: da Belle Époque à 

Era do Rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 513-619. 

 

SCHIRATO, M. A. R. O feitiço das organizações: sistemas imaginários. São Paulo: Atlas, 

2000. 

 

SILVERSTONE, R. Por que estudar a mídia? 2. ed. São Paulo: Loyola, 2005. 

 

SODRÉ, M. Antropológica do Espelho. Uma teoria da comunicação linear e em rede. 

Petrópolis-RJ: Vozes, 2013. 

 

SOUSA, M. B. Tecnologia da radiodifusão de A a Z. Natal: EdUFRN, 2010. 

 

STUMPF, I. R. C. Pesquisa Bibliográfica. In: DUARTE, J.; BARROS, A. (Orgs.). Métodos e 

técnicas de pesquisa em comunicação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 51-61. 

 

TAVARES, R. C. Histórias que o rádio não contou: do galena ao digital, desvendando a 

radiodifusão no Brasil e no mundo. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2014. 

 

THOMPSON, J. B. A Mídia e a Modernidade – Uma Teoria Social da Mídia. Petrópolis-RJ: 

Vozes, 2009. 

 

THOMPSON, J. B. A nova visibilidade. MATRIZes, Universidade de Cambridge, Inglaterra, 

Trad. Andrea Limberto, n. 2, p. 15-38, abr. 2008. 

 

TRAVANCAS, I. Observação participante. In: DUARTE, J.; BARROS, A. (Orgs.). Métodos 

e técnicas de pesquisa em comunicação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 103. 

 

VAMPRÉ, O. A. Raízes e evolução do rádio e da TV. Porto Alegre: Feplam/RBS, 1979.  

 

VAZ, P. S. A História do Rádio Brasileiro na perspectiva dos jornais e revistas do 

século XX. São Paulo: Casper Libera, 2009. Disponível em: 

http://livros01.Iivrosgratis.com.br/cpl 15340.pdf. Acesso em: 18 abr. 2018. 

 

WU, T. Impérios da Comunicação: do telefone à internet, da AT&T ao Google. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2012. 

 

ZUCULOTO, V. R. M. Debatendo com Brecht e sua Teoria do Rádio (1927-1932): um 

diálogo sempre atual sobre o papel social e as potencialidades da radiodifusão. Trabalho 

apresentado ao NP 06 – Rádio e Mídia Sonora, V Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 

Intercom, 2005. Disponível em: http://www.carosouvintes.org.br/blog/wp-

content/uploads/Valci-Zuculoto.pdf. Acesso em: 20 abr. 2017. 

  

 



117 

 

APÊNDICE 1 – LISTA DE REFERÊNCIAS DAS ENTREVISTAS 

REALIZADAS 

 

 

ANDRADE, L. E. M. Entrevista concedida a Alexandre Ferreira Mulatinho. Rio Grande do 

Norte, Natal, 2019. 

 

BEZERRA, V. Entrevista concedida a Alexandre Ferreira Mulatinho. Rio Grande do Norte: 

Natal, 2018. 

 

CAVALCANTI, P. T. Entrevista concedida a Alexandre Ferreira Mulatinho. Rio Grande do 

Norte, Natal, 2017. 

 

CEZAR, M. Entrevista concedida a Alexandre Ferreira Mulatinho. Rio Grande do Norte, 

Natal, 2019. 

 

DAMÁSIO, O. Entrevista concedida a Alexandre Ferreira Mulatinho. Rio Grande do Norte, 

Natal, 2017. 

 

GUERRA, M. Entrevista concedida a Alexandre Ferreira Mulatinho. Rio Grande do Norte, 

Natal, 2017. 

 

MAGNO, E. Entrevista concedida a Alexandre Ferreira Mulatinho. Rio Grande do Norte, 

Natal, 2017. 

 

MONTE, R. Entrevista concedida a Alexandre Ferreira Mulatinho. Rio Grande do Norte, 

Natal, 2019. 

 

MORAIS, F. Entrevista concedida a Alexandre Ferreira Mulatinho. Rio Grande do Norte< 

Natal, 2019. 

 

NETO, V. Entrevista concedida a Alexandre Ferreira Mulatinho. Rio Grande do Norte, Natal, 

2019. 

 

NUNES, A. Entrevista concedida a Alexandre Ferreira Mulatinho. Rio Grande do Norte, 

Natal, 2018. 

 

OLIVEIRA, T. Entrevista concedida a Alexandre Ferreira Mulatinho. Rio Grande do Norte, 

Natal, 2017. 

 

SALES, D. H. A. Entrevista concedida a Alexandre Ferreira Mulatinho. Rio Grande do Norte, 

Natal, 2017. 

 

SALES, D. H. A. Entrevista concedida a Alexandre Ferreira Mulatinho. Rio Grande do Norte, 

Natal, 2019. 

 

 

 



118 

 

APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS RADIALISTAS 

 

Nome, idade e profissão. 

 

O senhor trabalhou na Rádio Rural em que período? 

 

Teve algum tipo de seleção para começar a compor a equipe da Rádio?  

 

Como foi seu ingresso na equipe? 

 

Qual era a sua experiência anterior de trabalho? 

 

Descreva suas tarefas para desempenhar seu trabalho. 

 

Quem atuou na Rádio Rural com você no período em esteve por lá? 

 

Como era a audiência da Rural no período em que você trabalhou por lá?  

 

Quais eram os programas de destaque? 

 

No seu período de trabalho na Rural, quais eram as rádios concorrentes? 

 

Você era remunerado ou voluntário? 

 

Existia uma equipe de voluntários? 

 

Qual o papel da Igreja Católica Potiguar na Rádio no período em que você atuou por lá? 

 

Quem era o gestor da Rádio no seu período? E como a Rádio se matinha? 

 

Quais foram suas experiências profissionais depois da Rádio Rural? 

 

Em sua opinião: qual a importância da Rádio Rural para a comunicação no Rio Grande do 

Norte? 

 

Descreva a influência que a Rádio Rural exercia na sociedade potiguar no período em que 

você trabalhou por lá. 
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA DOM HEITOR 

 

Nome, atividade atual e idade. 

 

Como o senhor soube que o seu irmão Dom Eugênio Sales pretendia implantar uma rádio na 

Arquidiocese? 

 

Como foram os primeiros anos da Rádio Rural? 

 

O senhor atuou nas escolas radiofônicas? 

 

Qual o papel da Rádio nos seus primeiros anos de atividades? 

 

Ao longo do tempo, esse objetivo foi sendo modificado ou deixado de lado? 

 

Logo veio a Ditadura Militar. Como foi atuação da Rádio nesse período? 

 

Com a redemocratização, como ficou a atuação da Rádio? 

 

Como a Rádio vem se mantendo e qual sua importância ao longo desses anos como um canal 

católico? 

 

A Arquidiocese de Natal é pioneira em muitas atividades (as escolas radiofônicas, a 

campanha da Fraternidade, entre outras). Como a Rádio Rural contribuiu para essas 

atividades? 

 

Como foi o trabalho da Rádio Rural durante gestão do senhor como bispo, a frente da 

Arquidiocese de Natal? 

 

Destaque um fato marcante que o senhor considere importante e veiculado a Rádio Rural. 

 

Na sua opinião: qual a importância da Rádio Rural para a comunicação no Rio Grande do 

Norte? 

 

Quem é a audiência da Rádio Rural? 

 

Em 2018, a Rádio Rural comemora 60 anos de funcionamento. Qual o futuro da emissora? 
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APÊNDICE 4 – ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA MARCOS GUERRA 

 

O senhor trabalhou na Rádio Rural em que período? 

 

Teve algum tipo de seleção para começar a compor a equipe da Rádio?  

 

Como foi seu ingresso na equipe? 

 

Qual era a sua experiência anterior de trabalho? 

 

Descreva suas tarefas para desempenhar seu trabalho. 

 

Quem atuou na Rádio Rural com você no período em esteve por lá? 

 

Como era a audiência da Rural no período em que você trabalhou por lá?  

 

Você era remunerado ou voluntário? 

 

Qual o papel da Igreja Católica Potiguar na Rádio no período em que você atuou por lá? 

 

Quem era o gestor da Rádio no seu período? E como a Rádio se matinha? 

 

Em sua opinião: qual a importância da Rádio Rural para a comunicação no Rio Grande do 

Norte? 

 

Descreva a influência que a Rádio Rural exercia na sociedade potiguar no período em que 

você trabalhou por lá. 

 

Quais eram os programas de destaque? 

 

No seu período de trabalho na Rural, quais eram as rádios concorrentes? 

 

Existia uma equipe de voluntários? 

 

Qual o papel da Igreja Católica Potiguar na Rádio no período em que você atuou por lá? 

 

Quem era o gestor da Rádio no seu período? E como a Rádio se matinha? 

 

Quais foram suas experiências profissionais depois da Rádio Rural? 

 

Qual é a sua opinião sobre o uso do rádio para o processo educacional? 

 

Qual a relação entre as escolas radiofônicas e o movimento “De pé no chão também se 

aprende a ler”? 

 

Explique o que foi o movimento das 40 horas de Angicos. 
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APÊNDICE 5 – ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA ROBERTO MONTE 

 

O senhor trabalhou na Rádio Rural em que período? 

 

Teve algum tipo de seleção para começar a compor a equipe da Rádio?  

 

Como foi seu ingresso na equipe? 

 

Qual era a sua experiência anterior de trabalho? 

 

Descreva suas tarefas para desempenhar seu trabalho. 

 

Quem atuou na Rádio Rural com você no período em esteve por lá? 

 

Como era a audiência da Rural no período em que você trabalhou por lá?  

 

Quais eram os programas de destaque? 

 

No seu período de trabalho na Rural, quais eram as rádios concorrentes? 

 

Você era remunerado ou voluntário? 

 

Existia uma equipe de voluntários? 

 

Qual o papel da Igreja Católica Potiguar na Rádio no período em que você atuou por lá? 

 

Quem era o gestor da Rádio no seu período? E como a Rádio se matinha? 

 

Quais foram suas experiências profissionais depois da Rádio Rural? 

 

Em sua opinião: qual a importância da Rádio Rural para a comunicação no Rio Grande do 

Norte? 

 

Descreva a influência que a Rádio Rural exercia na sociedade potiguar no período em que 

você trabalhou por lá. 
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ANEXO 1 – ATA DE FUNDAÇÃO DA EMISSORA DE EDUCAÇÃO RURAL 
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Fonte: Monte (2019) 
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ANEXO 2 - RELAÇÃO DOS DIRETORES DA RÁDIO RURAL DE NATAL 

 

Dom Eugênio (1958) 

Dom Nivaldo (1974) 

Padre Otto Santana (sem registro) 

Cônego Rui Miranda (sem registro) 

Osvaldo Monte (sem registro) 

Monsenhor Eymard L´eraistre (31/12/1979) 

Jairo Tonelli (10/09/1980) 

Padre Agnelo Dantas Barreto (29/04/1981) 

Paulo Tarcísio Cavalcanti (31/07/1990) 

Bremem Sales Quixadá (18/11/1992) 

José Ricardo Ferreira Bezerra (05/02/1993) 

Ralph Stalberg Muniz de Melo (06/04/1995) 

Carlos Alberto Lemos Filho (09/08/1996) 

Fernando Antônio Bezerra (26/02/98) 

Diácono José Bezerra Ferreira de Araújo (02/03/1999) 

João Luiz de Oliveira (02/06/2000) 

Maria Djanira da Silva (10/08/2000) 

Maria Angélica Pereira (13/04/2007) 

Rosiane Marques (06/04/2010) 

Alexandra Joana Gonçalves da Silva (13/04/2013) 

Carlos Sávio da Costa Ribeiro (10/07/2014) 

Cacilda Cunha de Medeiros (12/04/2018) 

 

Fonte: 1º Ofício de Notas (2019). 
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ANEXO 3 – RELATO DE PADRE PENHA 

 
Fonte: Monte (2019). 
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ANEXO 4 – ROTEIRO DE AULA RADIOFÔNICA 
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Fonte: Monte (2019). 
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ANEXO 5 – COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO BOLETO DE OUTORGA 
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Fonte: Fundação Paz na Terra (2019). 
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ANEXO 6 – LIBERAÇÃO DA OUTORGA 

 

Fonte: Fundação Paz na Terra (2019). 
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ANEXO 7 – PROJETO DA TORRE DE TRANSMISSÃO 
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Fonte: Fundação Paz na Terra (2019). 
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ANEXO 8 – APROVAÇÃO DO PROJETO 

 

Fonte: Fundação Paz na Terra (2019). 
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ANEXO 9 – PLANILHA DA MIGRAÇÃO AM-FM  

 
Fonte: Fundação Paz na Terra (2019). 
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ANEXO 10 – PROGRAMAÇÃO DA FM 91.9 
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Fonte: Rádio 91.9 FM (2018). 


