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RESUMO 
 
 

Este relatório narra o processo de concepção, desenvolvimento e finalização relativa 

à produção do documentário audiovisual Ponto de Encontro: A Rádio-Recado 
Nacional, que trata do programa Ponto de Encontro da Rádio Nacional da Amazônia 

e a relação deste com seus ouvintes. O propósito desta pesquisa e produto é discutir 

a importância do rádio no cotidiano dessas pessoas, dentro do contexto social em 

que vivem e, ainda, observar em que medida o programa se assemelha com as 

redes sociais contemporâneas comuns às plataformas digitais online. O produto final 

apresenta entrevistas com a apresentadora do programa, Sula Sevillis, que está 

nessa função há mais de 30 anos, um ouvinte da cidade Pau dos Ferros, no Rio 

Grande do Norte, e ainda outros quatro de São Félix do Xingu, no Pará, município 

localizado na região amazônica, onde o programa detém grande audiência. 

 
Palavras-chave: rádio; rede social; documentário, região amazônica. 
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ABSTRACT 

 
This report tells the process of conception, development and finalization related to 

the production of the audiovisual documentary Meeting Point: The National Radio 
Messaging Center, which deals with the homonymous program of the Rádio 

Nacional de Amazônia and the relation of this with its listeners. The purpose of this 

research and product is to discuss the importance of radio in the daily life of these 

people, within the social context in which they live, and also to observe the extent to 

which the program resembles the contemporary social networks common to the 

online digital platforms. The final product presents interviews with the show's 

presenter, Sula Sevillis, who has been in this role for over than 30 years, a listener 

from the city of Pau dos Ferros in Rio Grande do Norte, and four others from São 

Félix do Xingu, in Pará, located in the Amazon Region, where the program has a 

large audience. 

 

Keywords: communication; radio; social network; Amazon Region. 
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1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 
 
 Este projeto tem como produto final um documentário audiovisual sobre o 

rádio e o uso dele enquanto meio de transmissão de recados em regiões afastadas 

dos grandes centros urbanos do Brasil e a formação de relações interpessoais entre 

os ouvintes, tendo como objeto de estudo o programa Ponto de Encontro, 

transmitido pela Rádio Nacional da Amazônia. 

Um breve passeio pelas avenidas de metrópoles brasileiras é o bastante para 

mostrar o que parece ser a forma favorita para se comunicar nos dias de hoje: o 

celular. Pessoas andam de cabeças baixas com fones de ouvido lidando, sem parar, 

com os touch screens dos smartphones. E muitas são as formas de falar com 

alguém: uma ligação, um SMS, o Facebook, o WhatsApp, e-mail. Todos esses 

também ficam disponíveis para outras plataformas, como o computador. Presentes 

em quase metade dos lares brasileiros, de acordo com o Censo 2010, do IBGE, as 

atuais tecnologias atreladas aos celulares, proporcionam uma forma de interação 

muito mais veloz e cada vez mais eficaz. Mas e quem não tem acesso a eles? Como 

se comunicam?  

Situemos a emissora, ponto de partida para esta pesquisa. Parte integrante 

da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que assumiu a partir de 2007 a antiga 

Radiobras, vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República (Secom-PR)1, a Rádio Nacional da Amazônia  foi inaugurada no dia 1º de 

setembro de 1977; utiliza as ondas curtas, nas frequências de 11.780kHz e 6.180 

kHz, para transmissão do seu sinal, que atinge mais de sessenta milhões de 

habitantes na região norte, a considerar a Amazônia Legal, além de ter seu alcance 

dentro dos Estados da Bahia, de Goiás, do Maranhão, de Mato Grosso, de Minas 

Gerais e Piauí. O sinal é originado a partir de Brasília, que conta com um parque de 

transmissores radiofônicos, considerado o maior da América Latina. Dentre as 

atividades da grade da Rádio Nacional da Amazônia, nosso enfoque tem como 
                                                
1 Secretaria responsável por coordenar as ações de comunicação governamental da Presidência da 
República. 



13 
  

 

partida o programa Ponto de Encontro, que vai ao ar todos os dias da semana, das 

10h às 12h, e às 8h aos domingos. Além de notícias e músicas, o programa presta o 

serviço de transmissão de recados enviados por ouvintes das cinco regiões do 

território nacional. E são recados dos mais variados tipos: pedidos de casamento, 

aviso para o avô não esquecer de tomar o remédio que está na cabeceira da cama 

e, também, alguém avisando que viajará para determinado local e espera um 

parente ou amigo para recepcioná-lo na rodoviária ou qualquer outro ponto num 

horário marcado.  

O programa surgiu em 1985 após o aumento da demanda de recados 

enviados por ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia para o programa Linha 

Direta, apresentado por Sula Sevillis. Diante dos inúmeros pedidos de contato e 

envio de recados, notou-se que havia uma necessidade de atendimento desta 

parcela da população brasileira que migrava para a região da Amazônia a fim de 

prover o sustento de sua família através do garimpo, mineração e cultivo da terra. 

Por ser região de difícil acesso e comunicação estritamente limitada ou nula, o rádio, 

com suas ondas curtas de longo alcance, passaria a ser a única forma de 

estabelecer contato com os entes que ficavam e aguardavam ansiosamente notícias 

dos que partiram. Foi na abertura dada pela Rádio Nacional da Amazônia através do 

programa Linha Direta, que estas pessoas encontraram uma forma de estar 

presentes e enviar suas notícias.  

O fascinante universo construído em torno do programa Ponto de Encontro, 

centrado na pessoa, na fala, no anúncio de suas inquietações, paixões e pontos de 

vista, desde a nossa primeira visita à emissora, no ano de 2016, como parte 

integrante das atividades da disciplina Projeto Experimental em Comunicação I, 

fazia-nos (e nos fez durante todo este processo de elaboração do TCC) questionar 

que tipo de comunicação era aquela que parecia tão distinta desta que vivenciamos 

numa cidade como São Paulo. E ainda: em que medida tal modelo comunicacional é 

abordado em sala de aula, uma vez que diversos outros modelos são discutidos? 

Curiosamente, aspectos tão comumente tratados no que se referem às redes sociais 

de caráter digital, ali, na transmissão ao vivo, faziam-se vivos na evidenciação de 
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intercâmbios mediados pelo suporte permitido por aquele programa radiofônico. 

Disto resultou nosso interesse inicial sumariamente a seguir apresentado.  

Para a elaboração da nossa proposta de documentário audiovisual, 

acompanhamos a rotina de alguns ouvintes do programa Ponto de Encontro. 

Visitamos o senhor Gambiarra, morador de Pau dos Ferros/RN, e ainda outros 

ouvintes em São Félix do Xingu/PA, como o Ezequiel, a Liane, a Iredes e a 

Ismaelita. Fomos até eles a fim de saber quais as suas histórias com o programa, os 

motivos de acompanharem e participarem diariamente por meio de telefone, carta, 

e-mail e WhatsApp e qual a importância disso no dia-a-dia dos mesmos. Nosso 

intuito foi o registro de todo o processo para sintetizar a narrativa em um 

documentário de 30 minutos, dividido em três blocos de dez minutos. Lançamo-nos, 

portanto, numa pesquisa, mediada, de certa forma, por aventura num Brasil 

profundo, diverso daquele com o qual estamos habituados.  Foi este Brasil que nos 

permitiu entender em que medida o Ponto de Encontro é, para além de um 

programa de rádio, é uma efetiva rede social marcadamente efetiva pela oralidade, a 

qual, embora use de ferramentas contemporâneas de comunicação como o 

WhatsApp, dá a estas plataformas significado vivo, particularizado pelo modo de ser 

e viver a experiência da Comunicação Social. 

 

1.1 Uma forma de ser rede social 
 

Durante a exibição do programa Ponto de Encontro, outra vertente se formou 

além da aplicada ao objeto de estudo ao qual nos propusemos analisar: o rádio 

como meio de transmissão de recados. Esta outra vertente trata-se de uma 

conexão, uma forma de rede social formada pelos ouvintes da Rádio Nacional da 

Amazônia. Conexão é, inclusive, o termo usado por um dos ouvintes, o senhor 

Gaúcho da Fronteira. Durante uma ligação realizada para o programa, em 14 de 

outubro de 2016: ele atendeu uma segunda chamada proveniente do estado do 

Mato Grosso. Nesta, uma outra ouvinte informa não ter conseguido ligar para a 

apresentadora e, então, o Gaúcho constrói a conexão entre ambas e, assim, a 

ouvinte do Mato Grosso conseguiu contato com a apresentadora por meio do seu 
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amigo do Rio Grande do Sul a partir do viva voz do telefone ativado na ocasião do 

intercâmbio comunicacional.  

O rádio faz parte da rotina destes ouvintes, que contam suas histórias, pedem 

suas músicas e mandam os seus recados. Segundo o Prof. Dr. Júlio Araújo, docente 

do programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará, 

em sua apresentação ao livro A Conversação em Rede, da professora do programa 

de Pós-Graduação em Letras da Universidade Católica de Pelotas e dos cursos de 

Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Raquel Recuero, “a conversação é uma 

prática de linguagem genuinamente cotidiana (...). A conversação, portanto, realiza-

se de muitas formas e maneiras, graças à sua relação com o contexto imediato” 

(ARAÚJO. In: REQUERO, 2012, p.9). E é na realidade deste contexto, no ato de 

promover interação entre os seus ouvintes, por meio da conversação, da troca de 

ideias e opiniões entre eles, que o programa Ponto de Encontro se apresenta como 

uma efetiva rede social, em que novas amizades são formadas e relacionamentos 

são construídos. Enquanto nas redes sociais como o Facebook, Instagram etc., a 

ferramenta mediadora da interação é o aplicativo a partir de um aporte digital, no 

rádio, esta ferramenta, é o programa radiofônico mediado pela pessoa do 

apresentador/locutor. Ele é quem faz a intermediação entre os ouvintes, fazendo, 

também, o papel de amigo de ambos os lados. 

A oralidade, inclusive, traz uma característica mais interessante dentro de 

uma possível rede social dentro de um programa de rádio. A locutora usa de sua 

voz, alternando tom e ritmo, para cativar e passar ao ouvinte a mensagem de 

maneira precisa. Esse aspecto dificilmente será encontrado de forma tão marcante 

nas redes sociais mais conhecidas. 

 
O rádio permite, também, que se ouça toda a emoção da voz 

humana, da gargalhada ao choro, da dor à compaixão. Esses sons podem 
transmitir sensações mais fortes do que a leitura de um texto sobre o 
mesmo acontecimento. Isso porque o modo de dizer é mais importante do 
que o que é dito. (CHANTLER; HARRIS, 1998, p. 21). 

 
O programa Ponto de Encontro diferencia-se de uma rede social usual, assim 

denominada na contemporaneidade, de plataforma e estrutura digital eletrônica. 

Esta diferenciação se dá no plano interacional, tendo por base a oralidade como 

principal característica ao invés do texto escrito ou o computador como mediador. A 
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voz é viva e promove as vivências; ela define o ritmo e o jeito de ser do programa; 

ela é imprevisível e, quando solicita algo, requer resposta em tempo real. “Cada rede 

social tem sua própria dinâmica, e isto está ligado de alguma maneira à própria 

arquitetura da tecnologia sobre a qual é construída a interação social”. (MARTINO, 

2015, p. 56). 

O aspecto de rede social empregado ao programa dá-se de forma mais clara 

ao presenciar a interação entre seus ouvintes. A dona Maria, que liga do Ceará para 

informar que não está conseguindo contato com a Lindalva, que está na Bahia, e 

que ela conheceu por meio do programa e ficaram amigas desde então, se dá ao 

direito de solicitar, de orientar a amiga, sem a preocupação de que aquilo seja 

ouvido por outros para além da relação desta rede de amigas. Ou a Lenice, que 

informa ter conhecido o seu namorado através do programa, e que está muito feliz 

com ele. O caderno de telefones do Gambiarra, personagem do documentário, é 

como uma lista de e-mail com a qual ele mantém contato com o maior número de 

participantes da rede possível. São acontecimentos comuns aos encontrados em 

redes sociais que têm como ferramenta o computador e, como resultado, a formação 

da amizade, de novos relacionamentos e vínculos. Coletivizar é parte inerente a este 

processo. A dor do outro, mesmo não sendo a de meu amigo constituído nesta rede 

radiofônica, interessa a todos envolvidos na audiência.   

O programa cumpre o princípio básico de uma rede social: a interação entre 

pessoas em todos os aspectos de sua vida, seja para dar sua opinião sobre algo, 

dar seus recados, conhecer novas pessoas, marcar seus pontos de encontros. Por 

certo foi esta a característica que desde o início nos motivou buscar saber a 

respeito, sendo que, não poucas vezes, nos vimos torcendo e nos emocionando 

com as histórias de nossos “amigos de rádio”. 

 

1.2 Contextualizando as redes sociais  

A internet possibilitou inúmeras mudanças na construção das relações 

interpessoais. Uma das mais importantes foi o surgimento das redes sociais online. 

Entende-se por redes sociais o conjunto estabelecido por dois elementos, segundo 

Raquel Recuero (2009). São eles: Os atores (pessoas, instituições e grupos) e suas 
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conexões (interações ou laços sociais). A rede social observa e expõe as conexões 

que são formadas pelos atores.   

Estas redes podem ser classificadas em dois tipos: A emergente, que está em 

constante construção e modificação, pois depende das conexões, interações e 

comentários entre os atores. Este tipo de rede proporciona maiores interações e 

possibilidades de criação de laços afetivos mais longos e duradouros, segundo 

Granovetter (1973, apud RECUERO, 2009, p. 129). Outro tipo é a rede de filiação ou 

rede associativa, uma estrutura de grupo que não provém de laços sociais entre os 

membros, mas permite a interação entre eles e a construção de relações, segundo a 

autora.  

Nas redes sociais online, o acesso é apenas a representação do ator. Aquilo 

que é visto é apenas o que este deseja mostrar, pois há o controle de quais 

aspectos da sua vida podem ou não ser compartilhados. Desta forma, há um 

distanciamento entre o indivíduo e os participantes de sua rede, uma vez que estes 

não sabem, de fato, o que o ator representa.   

Há a construção do eu social, a moldura da forma de ser e de se apresentar, 

a edificação da personalidade, o que em muitas ocasiões, não correspondem à 

realidade, como na teoria das formas do filósofo grego Platão, em que os homens 

das cavernas conheciam apenas as sombras representativas do objeto real, sobre 

as quais, acreditavam ser a realidade. Na atual sociedade, é preciso ser visto para 

existir socialmente e as redes sociais online propiciam a melhor forma de exibição 

deste modelo.  

No correspondente às relações construídas através do programa Ponto de 

Encontro, a rede associativa, ao observar as interações entre os ouvintes, nota-se 

uma constituição familiar. Os laços afetivos criados por meio do programa 

ultrapassam as emissões das ondas sonoras e atingem a vida de cada um deles de 

forma real. A locutora, detentora de uma técnica de locução estimulante e cativante, 

serve como mediadora destas relações, mas também integra a grande família 

formada pelos seus ouvintes, promovendo a formação de uma rede social com 

relações flexíveis e estruturalmente dinâmica. 
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A proximidade estabelecida entre a apresentadora do programa, Sula Sevillis, 

e seus ouvintes, é notória. Há mais de 35 anos comandando o Ponto de Encontro, 

ela fomenta e acompanha a formação de relacionamentos em diversos níveis, 

podendo estes ser amorosos, sociais e afetivos. Leva informações relevantes de 

acordo com as necessidades de seus ouvintes, estas definidas após pesquisa e 

demanda de solicitações por parte deles.  Estabelece relações de amparo, 

incentivando-os a se apoiarem em momentos difíceis da vida, por exemplo, quando 

a mãe de um ouvinte faleceu e ela solicitou aos demais que enviassem mensagens 

positivas para ele fornecendo dados de e-mail e telefone para contato, autorizado 

pelo ouvinte. Participa também dos momentos felizes, como casamentos, 

nascimentos e conquistas pessoais e comunitárias. O que também acontece de 

forma inversa. Durante a entrevista realizada, Sula contou que seus ouvintes 

souberam de tudo a respeito do seu casamento, do nascimento de seus filhos e 

diversos acontecimentos de sua vida privada, estabelecendo uma troca importante 

para estabelecer e edificar de uma relação duradoura e de muita confiança. 

O programa proporciona a ideia de pertencimento a algum lugar, já que os 

laços formados constituem uma forma de fazer parte de um grupo, o que estimula o 

compartilhamento de ideias, opiniões, a transmissão dos seus recados. Os ouvintes 

nutrem relacionamentos duradouros e constroem uma rede de apoio mútuo, em que 

um encontra conforto no outro para lidar com os seus problemas cotidianos, ou 

torcem um pelo outro para que alcancem seus objetivos. Todos celebram juntos as 

suas vitórias, aniversários, casamentos e nascimentos, como uma grande família 

que não é formada pelo sangue, mas sim, pelo amor ao próximo vertido em ondas 

de rádio. 

A interação é um aspecto comunicacional, segundo Recuero (2009). Neste 

caso, nada é mais comunicação primeira do que a voz. Por ela podemos “sentir” a 

outra pessoa, como está o seu humor, se está triste, feliz. No rádio, a oralidade 

fortalece as relações e interações, pois transmitem e evidenciam, de fato, o que o 

interlocutor deseja expressar, cria empatia entre os ouvintes, transformando e 

fortalecendo relações e comentando o surgimento de novas. No programa Ponto de 

Encontro, a locutora usa a sua voz de forma afetiva, estimulando o ouvinte a se 
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expressar, confortando-o em um momento difícil, colocando-se ao lado deles em 

todos os momentos de suas vidas, de forma com que estes se sintam parte de um 

todo, que saibam que há uma voz que também, em muitas vezes, fala por eles e faz 

com que se sintam representados e ouvidos. 

A construção de relacionamentos se dá, muitas vezes, pela expressão do 

sentimento de solidão que acompanha alguns ouvintes residentes em regiões muito 

afastadas. O rádio, em algumas ocasiões, é a única companhia que o ouvinte 

possui, como disse uma das entrevistadas. 

 

1.3 O público do programa e a importância do rádio em suas vidas 
Como tratamos há pouco, a construção de relacionamentos se dá, em 

determinadas situações, por ocasião de um sentimento de solidão que acompanha 

alguns ouvintes que residem em regiões muito afastadas dos centros urbanos. 

Durante as entrevistas realizadas para este documentário, diversas vezes nossos 

entrevistados citaram o rádio como uma companhia e os locutores como amigos que 

os entretinham, enquanto estavam sozinhos sentados na varanda, ou fazendo algum 

serviço de casa. Por vezes, é a única companhia que possuem.  

Boa parcela dos ouvintes de Ponto de Encontro residem em zonas rurais. No 

Brasil, são 30 milhões de moradores nestas regiões, segundo o Censo do IBGE de 

20102. Algumas delas são quase impossibilitadas de receber as tecnologias 

acessíveis a áreas urbanas. Para se ter uma ideia, na cidade de São Félix do Xingu, 

distante 1050 km da capital do estado do Pará, apenas duas operadoras de telefonia 

celular oferecem serviços, a Tim e a Claro, o que faz com que o custo deles seja 

bem mais elevado, tanto pela falta de concorrência quanto pelas dificuldades 

técnicas do fornecimento. A telefonia fixa, fornecida pela Oi, quase não atende a 

região. Dados de pesquisa realizada pelo Cetic (Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação) em 2016, apontam que, na região 

Norte, onde se concentra a maior audiência do Ponto de Encontro, apenas 11% do 

                                                
2IBGE. Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=150730>. Acesso em 
23/05/2017, às 22:09. 
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total da população possui acesso a telefone fixo, 12% possui computador de mesa. 

Tudo isso faz com que esta população, de um dos maiores municípios do País em 

extensão territorial, com 84.213,246 km², ainda segundo o Censo de 2010 do IBGE, 

sofra com a falta de comunicação e assim se isole cada vez mais, buscando alento e 

conforto no sistema de propagação sonora via ondas, o rádio. Obviamente este 

dado aponta para um desafio quando se pensa a aparente uniformidade das formas 

de se comunicar, tendo por referência os modelos contemporâneas de acesso a 

informação por meio de tecnologias digitais. 

Diferente dos moradores de São Félix do Xingu/PA, os ouvintes de outras 

cidades, como Pau dos Ferros/RN, possuem acesso à internet, mas em comum está 

o fato de serem regiões interioranas. Podemos identificar, através das entrevistas 

realizadas, uma questão cultural no uso do rádio nestas regiões, a tradição de 

alguns programas que atravessam décadas no ar, o fato do ouvinte se sentir parte 

da história, seja do rádio ou do programa, o carinho com que tratam seus locutores 

favoritos, transformando-os em membros da família. Tudo isso faz com que o rádio 

se torne parte efetiva da vida cotidiana.  

O Brasil é assíduo consumidor da mídia radiofônica. Nacionalmente, o rádio é 

o segundo meio de comunicação mais acessado, porém, no interior do país, passa 

ao primeiro lugar, utilizado principalmente para obter informações, segundo pesquisa 

realizada pela Secom-PR, em 2015. De acordo com alguns dos entrevistados para 

este documentário, como a Iredes e a Ismaelita, moradoras de São Félix do Xingu, 

isso se dá pela mobilidade permitida pelo rádio, uma vez que, diferente da televisão, 

não é preciso parar e sentar para ouvi-lo. O rádio vai aonde o ouvinte for. Como 

disse a entrevistada Liane, de São Félix do Xingu, durante as nossas gravações: “As 

meninas até hoje estavam achando graça de eu ter uma bolsa para carregar o rádio. 

Se eu estou na moto, o rádio está ali pendurado; vou pôr os cacaus, penduro lá nos 

pés de cacau. A importância do rádio é muito grande”.	  

Esta mobilidade faz com que o consumo da mídia seja valorizado por esta 

parcela da população. Pessoas que trabalham na roça, por exemplo, e não param 

em momento algum do dia, encontram no rádio “pendurado na árvore” seu 

companheiro de labuta. 
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Este fator também é mensurado na pesquisa da Secom-PR, segundo a qual 

34% dos entrevistados escutam rádio enquanto fazem alguma atividades 

domésticas; 33% enquanto comem, além de outras atividades. Ou seja, o rádio 

acompanha o ouvinte em qualquer tarefa que este possa fazer.  

Outro dado relevante se refere à forma de ouvir o rádio. Hoje, pode-se 

escutá-lo de diversas plataformas e não necessariamente pelo aparelho radiofônico - 

apesar deste ainda ser o meio mais utilizado, com 80% de apontamento dos 

usuários. Temos, ainda, o uso pelo celular e no carro com o mesmo valor, 8%, além 

de computadores e aparelhos de mp3. Esta diversidade faz com que, cada vez mais, 

o rádio esteja próximo daqueles que mais precisam de sua presença. 

Foram estes perfis de usuários que encontramos em nossa busca, são 

pessoas que se informam e conhecem o mundo pelo radinho de pilha, outras que 

fazem amigos e constroem relacionamentos para a vida toda, também há aqueles 

que fazem uso para enviar seus recados ou apenas para pedir suas músicas. 

Todos eles fazem do rádio instrumento de comunicação indispensável para o 

funcionamento do meio em que vivem e consequentemente de expansão de sua 

cultura e ideais.  

 

1.4 O caráter jornalístico da produção 
 

 Não há dúvidas de que a parte mais interessante do jornalismo está naquilo 

que chamamos de pautas quentes, que na definição de Cleide Floresta e Ligia 

Braslauskas (p.4, 2009), “são aquelas que estouram em um dia e no dia seguinte 

precisam estar no jornal ou imediatamente no rádio, na internet ou na TV”. O público 

se interessará muito mais por uma notícia de algo que acabou de acontecer do que 

uma reportagem que vem como complemento a ela. Mas não é por não ser factual 

que não é considerado notícia. “A notícia está em toda parte. Da história de um 

morador de rua ao perfil de um grande executivo, se o repórter procurar, encontrará 

casos interessantes que podem virar pauta” (idem, p. 13). 

 Fica claro que o valor-notícia atribuído ao fato está mais na maneira como o 

enxergamos (ou como nos contam) do que na essência do acontecimento em si. O 
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produto final ao qual este relatório se refere trará ao seu público-alvo (vide item 8) 

uma realidade diferente daquela que ele vive. A Pesquisa Brasileira de Mídia 20153 

revelou que mais da metade da população brasileira usa o rádio como forma de se 

informar e de se divertir (63% e 62%, respectivamente). As outras razões citadas na 

pesquisa são para passar o tempo (30%), por causa de um programa específico 

(14%), como companhia (14%), para estudar (2%) e outras razões (1%). Além 

desses, 1% dos entrevistados não soube responder. 

 Em nenhum momento o rádio é abordado de maneira clara como meio de 

transmissão de recados, que é a essência do programa Ponto de Encontro. Apesar 

de parecer uma realidade distante, ouvintes das cinco regiões do Brasil ligam 

diariamente na busca de um contato mais próximo, seja com a apresentadora 

somente, ou mesmo com um outro ouvinte. No dia em que o grupo visitou os 

estúdios e acompanhou ao vivo a programação, a apresentadora atendeu pessoas 

do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul com os mais variados motivos para 

ligar. A mesma, em entrevista, declarou que há participações até mesmo de 

brasileiros que estão em outros países – esses, geralmente, conversam por e-mail. 

 Dessa forma, a escolha pelo documentário audiovisual tem como objetivo 

apresentar da forma mais precisa possível quem são as personagens, o contexto em 

que elas vivem e o porquê de utilizarem o rádio. O jornalista que opta por fazer um 

documentário pode o encarar como uma grande reportagem – com as suas 

particularidades estéticas, claro. É possível encontrar similaridades nos dois 

gêneros. 
A frase clássica de Grierson define o documentário como tratamento criativo 
das atualidades (...). Algumas vezes a frase é citada com a substituição de 
atualidades por realidade, o que não é de todo fora do campo conotativo do 
termo actualities. (RAMOS, p. 55, 2013). 
 

A “atualidade” (ou “realidade”) mencionada nada mais é que um nome 

contemporâneo para “reportagem” (idem, p. 58). Ainda que a forma tradicional de se 

reportar algo jornalisticamente não assuma o caráter artístico, há exemplos de 

programas que exibem reportagens capazes de criar certa harmonia entre os dois 

gêneros.  

                                                
3Pesquisa feita pela Secom-PR. Disponível em: < http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-
pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-
2015.pdf>. Acesso em 27/05/2017, às 21:48. 
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Há casos, no entanto, em que reportagens de telejornais, ou de outros 
programas televisivos, se aproximam mais da forma enunciativa da tradição 
documentária. Reportagens mais amplas, mais distantes da cobertura 
cotidiana, compostas de diversos episódios, periodicamente são exibidas 
por centros telejornais. (idem, p. 59).  
 

O papel do repórter no produto não é visível à primeira instância por ser feito 

atrás das câmeras. Ao invés de ir à frente da lente e conversar diretamente com o 

telespectador, dá-se a vez a outra pessoa – seja ela locutora ou mesmo 

personagem – para conduzir a narrativa. Ao jornalista, cabe a pesquisa, a entrevista 

e a escolha das falas, juntamente com o grupo, se for o caso, a fim de passar com a 

maior clareza possível a mensagem ao público. 

A produção do “Ponto de Encontro: A Rádio-Recado Nacional” exigiu que as 

entrevistas fossem feitas pessoalmente. Para isso, antes de conversar com cada 

personagem, foi elaborado um roteiro com os tópicos a serem tratados com a 

mesma. Grande parte das perguntas surgiram através de conversas via telefone 

feitas anteriormente e de buscas por informações da cidade em que moravam. Por 

serem pessoas que não estão na mídia, essa era a única forma de conhecer nossos 

entrevistados – mais ou menos semelhante à pesquisa feita para um perfil, por 

exemplo. 
 
A ideia de um perfil é justamente montar um retrato detalhado de 
determinada pessoa. (...) 
Se esse levantamento for feito antes da entrevista pessoal, melhor, porque 
é possível introduzir as questões ao longo da conversa (...). (FLORESTA; 
BRASLAUSKAS, p. 95, 2009). 
 

 Terminadas as entrevistas, os próximos passos se assemelharam com o que 

se vê nas redações jornalísticas. A decupagem, a hierarquização das informações 

para que a mensagem chegue de maneira clara, seleção do que entra e do que não 

entra. Sendo assim, foram constatados na pré-produção, na produção e na pós-

produção do documentário, elementos similares ao processo de elaboração de uma 

reportagem. 

 
2 OBJETIVOS  
      
2.1 Objetivos Gerais  
 

Foi nosso objetivo produzir um documentário audiovisual sobre o rádio e o 

uso dele enquanto meio de transmissão de recados em regiões afastadas dos 



24 
  

 

grandes centros urbanos do Brasil e a formação de relações interpessoais entre os 

ouvintes, tendo como objeto de estudo o programa Ponto de Encontro, transmitido 

pela Rádio Nacional da Amazônia. 
    
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
 Um dos diferenciais que potencializou a realização deste produto audiovisual 

foi a possibilidade da casualidade, enquanto método investigativo documental a 

partir da busca do desconhecido, uma vez que desejamos conhecer como o Ponto 

de Encontro se interpunha na vida do ouvinte, e ainda quanto este programa 

promoveu e promove relações interpessoais. Para tanto, foram objetivos tratados 

para a construção do documentário proposto: 

 

● Entrevistar profissionais da Rádio Nacional da Amazônia que contribuem com 

a produção do programa Ponto de Encontro e entender como e por que ele é 

feito. 

● Documentar e visitar ouvintes assíduos do programa Ponto de Encontro, 

residentes em cidades do Rio Grande do Norte e Pará. 

● Estudar o rádio como meio de comunicação e de transmissão de recados, 

além de ferramenta de interação e formação de rede social, assim como a 

relação desta mídia com as atuais tecnologias de informação. 

● Estudar elementos relativos aos modelos de redes sociais. 

● Apresentar o perfil de pessoas que usam o serviço prestado pela Rádio 

Nacional da Amazônia. 

 

3. PROBLEMATIZAÇÃO E HIPÓTESES 

3.1 Problematização 

Em pleno século 21, marcado pelo grande desenvolvimento das 

comunicações digitais, em especial a internet e aparelhos móveis, o rádio ainda é 

um meio competente quando se propõe a transmitir recados e a promover relações 

interpessoais? 



25 
  

 

  

3.2 Hipóteses 

● Sim, é competente. Ainda que não seja a tecnologia mais avançada, é 

verdade que em determinados pontos do país o rádio é o principal meio de 

comunicação e, dessa forma, o mais indicado para esse serviço.  

  

● É parcialmente competente. Mesmo após acompanhar o ouvinte e constatar 

que, na chegada ao local, a pessoa para quem estava destinada a mensagem 

realmente o esperava no ponto combinado, há relatos de pessoas que 

usaram o serviço da rádio e não tiveram o mesmo sucesso da nossa 

personagem. E ainda assim, boa parte das que tiveram usaram de outros 

meios de comunicação para garantir a recepção da mensagem. 

  

● Não, não é competente. A emissão da mensagem pela rádio não garante a 

recepção do destinatário, e é o que acontece na grande maioria das vezes, 

segundo constatado com relatos de usuários do serviço e até mesmo 

funcionários da Rádio Nacional da Amazônia. Apesar de muito utilizado, para 

que não haja possibilidade de falhar no processo de envio e recebimento da 

mensagem, necessita-se de alguma confirmação de recepção por parte do 

destinatário. 

São tais prerrogativas que investigamos durante o processo de construção 

desta proposta de documentário. 

 
 

4 JUSTIFICATIVA  
 

Em um cenário em que a forma de comunicação entre as pessoas evolui por 

meio de tecnologias cada vez mais avançadas, o rádio, invenção do início do século 

20, posiciona-se ainda enquanto opção de envio de recados e de fomentação de 

redes sociais em determinadas regiões do Brasil. O fato de poucas pessoas no país 

terem dimensão deste aspecto e a importância que o veículo ainda tem para seus 

usuários foram fatores relevantes para a realização deste documentário.  
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Pretende-se, com esta obra, mostrar o motivo pelo qual as pessoas usam 

este meio para se comunicar, se por preferência ou por falta de outras opções, além 

de analisar o perfil do usuário do serviço. Com isso, acreditamos, será possível 

chamar a atenção de estudantes e profissionais da comunicação, além de pessoas 

interessadas na diversidade cultural do Brasil, para essa forma de interação entre as 

pessoas, as relações e laços construídos por elas em torno do programa.  

É relevante observar que a Rádio Nacional da Amazônia é uma empresa 

estatal, condição que a certifica veicular programas como o Ponto de Encontro, em 

que a publicidade direta não é elemento que vem a definir a programação e o quanto 

o ouvinte pode se posicionar. Não há restrições, por exemplo, quando o ouvinte cita 

a operadora A ou B como a melhor para entrar em contato com o programa. Esta 

possibilidade de autonomia na produção, as relações de afeto construídas pelas 

participações assíduas com o envio de cartas, e-mails e telefonemas, faz do Ponto 

de Encontro mais que um produto de comunicação, o coloca na condição de 

parceiro, fortificando o social e o humano do processo comunicativo. Neste sentido, 

o contraponto em relação a outras produções de emissoras comerciais em que o 

formato “dialoga com o ouvinte” se faz presente, porém de forma menos enfática e 

pessoal, também se constitui enquanto um ponto de interesse para esta pesquisa. 

Destas constatações iniciais, provém a relevância de nossa pesquisa e produção 

audiovisual alcançada.   

 
5 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados como métodos iniciais 

ouvir o programa Ponto de Encontro e traçar um perfil de usuários para o 

entendimento da dinâmica do programa a partir da interação: quais os principais 

recados enviados, o que o ouvinte busca saber quando se trata de um informativo e 

a relação de amizade que é criada a partir da apresentadora, Sula Sevillis. Após 

acompanhar as edições por algumas semanas, foi feito um primeiro contato com a 

Rádio Nacional da Amazônia via e-mail, quando o grupo apresentou a proposta da 

produção e conseguiu o contato da apresentadora para uma entrevista via telefone 

celular. Na ocasião, perguntamos sobre a relação da apresentadora com o programa 

e informações sobre o envolvimento dos ouvintes, que foram base para a conclusão 
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do pré-projeto, ainda no sexto semestre de nossos cursos (Jornalismo e RTVI). 

Após a aprovação da proposta de produção documental, o grupo continuou o 

contato com a rádio e passou à leitura de referências bibliográficas, sendo estas: os 

livros História do Rádio no Brasil, de Magaly Prado, Introdução ao documentário, de 

Bill Nichols,  Mas afinal... o que é mesmo documentário?, de Fernão Pessoa Ramos, 

Documentário no Brasil - Edição e Transformação, organizado por Francisco 

Elinaldo Teixeira, Teoria das Mídias Digitais, de Luís Mauro Sá Martino e o artigo 

Radiofusão no Amazonas: perspectivas para o Rádio Digital, de Edilene Mafra 

Mendes de Oliveira, as quais foram as principais obras que guiaram os passos do 

grupo na reflexão pretendida para a construção deste relatório. 

Junto com a leitura das referências, o grupo realizou as viagens para 

entrevistas com as personagens. Em outubro de 2016, para Brasília, no Distrito 

Federal, depois, em Janeiro de 2017 para Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, e 

em Março de 2017, para São Félix do Xingu, localizado no Estado do Pará. 

As filmagens foram feitas com câmeras DSLR modelo T5i, da Canon, de 

propriedade dos integrantes do grupo com o auxílio de materiais locados na 

instituição de ensino - caso dos gravadores de áudio Tascam DR-40, microfones 

“boom” Yoga e Sennheiser, iluminação de LED e handycams da marca Sony. 

Após a conclusão das gravações, o material registrado passou por 

decupagem, transcrição e tratamento de áudio, seguido da seleção de planos para a 

edição final do documentário na pós-produção. 

Durante o processo o grupo teve reuniões regulares com o orientador para 

identificar possíveis pontos a serem melhorados no trabalho, seja na busca de 

referências bibliográficas e estéticas, no direcionamento que a produção final teria, 

nas opções estéticas do grupo para a gravação das entrevistas e na elaboração do 

relatório final da produção audiovisual.   

 

6 FORMATO 
 

O produto final conta com entrevistas e depoimentos das personagens 

apresentadas na história e áudios enviados para o programa pelos ouvintes via 

WhatsApp. O tempo total de exibição do documentário para avaliação da banca é de 

trinta minutos, estes divididos em três blocos de dez minutos cada. A escolha por 
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uma produção de tal duração se deu pelo desejo de inscrever o projeto em festivais 

e concursos, não focando apenas o formato para a televisão, e com isso fazer um 

produto diferente, com mais tempo para as histórias das personagens. Todavia, com 

a duração de trinta minutos, ainda é possível que este seja inserido na grade de 

programação televisiva. 

Apesar do tema tratar de um programa radiofônico, a opção do grupo por 

fazer um documentário audiovisual veio dos aspectos que só a imagem consegue 

trazer. Além de mostrar o serviço prestado pela Rádio Nacional da Amazônia 

através do Ponto de Encontro, o documentário traz, também, através das cenas 

gravadas, o contexto social no qual as personagens estão envolvidas. No mais, o 

recurso da imagem permite a quem assiste ao documentário maior precisão no 

entendimento do que dizem as personagens. 

A entrevista em vídeo tem o poder de transmitir o que o jornalismo impresso 
e radiofônico nem sempre consegue: a exposição da intimidade do 
entrevistado. Os gestos, o olhar, o tom de voz, o modo de se vestir, a 
mudança no semblante influenciam o público e a própria ação do 
entrevistador, que, ao adquirir experiência, consegue tirar do entrevistado 
mais do que ele gostaria de dizer. (BARBEIRO; LIMA, p. 125, 2013).  

O documentário foi gravado a partir do registro de viagens, sendo a primeira 

delas para visita às dependências da Rádio Nacional da Amazônia, em Brasília, e, 

posteriormente, às cidades e residências dos ouvintes do programa Ponto de 

Encontro, nos estados do Rio Grande do Norte e Pará.  

Para tanto, acreditamos ter predominado o modo performático, conforme o 

que postula a terminologia presente na obra de Bill Nichols (2014), a partir da 

exploração do impacto social e emocional sobre o público por meio das histórias 

apresentadas. Utilizamos também características dos modos expositivo – pela lógica 

argumentativa na busca para comprovar a importância do rádio como meio de 

interação social –, e, ainda, o participativo – pelo uso de entrevistas como narrativa 

para a apresentação do tema. Sendo assim, trata-se de uma forma híbrida de 

produção narrativa. Por se tratar de um documentário de busca, uma vez que o 

grupo não sabia o que encontraria em sua jornada, foram feitas pesquisas a fim de 

identificar produções audiovisuais que, de alguma maneira, possuíam uma 
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identificação com a proposta, seja na busca por uma personagem ou nos planos de 

filmagem que poderiam ser abordados, o que pode observado no tópico a seguir. 

 
7 REFERÊNCIAS 
 
7.1 Estéticas  
   

Dentre as referências estéticas, observamos o documentário “33”, de Kiko 

Goiffman (2004), que, aos 33 anos, se propôs a encontrar sua mãe biológica em um 

prazo de 33 dias. A narrativa tem como características de produção o uso de câmera 

na mão, imagem em tons de cinza e iluminação que alterna de intensidade e foco, 

buscando trazer as emoções do diretor. Esta obra apontou ao grupo as 

possibilidades estéticas de se fazer um documentário sem saber o seu destino final, 

ou como se daria o desenrolar da produção.   

A obra híbrida Viajo porque preciso, volto porque te amo, de Marcelo Gomes 

e Karim Aïnouz (2009) é uma produção que tem como personagem principal o 

geólogo José Renato, enviado para uma expedição no Nordeste brasileiro para 

avaliar uma possível rota de um canal que será construído. No caminho, reflete 

sobre a ausência da pessoa amada e da solidão que o acompanha. Nesta produção 

também é observado o recurso de câmera na mão, além da utilização de câmeras 

de cinema, handycams e Super 8, cada uma delas com suas características no que 

se referem à linguagem. Os recursos de luz, sombra e desfoque também fazem 

parte das escolhas de fotografia por parte do diretor. Neste caso, as referências que 

chamaram a atenção do grupo vêm dos enquadramentos utilizados na produção e 

que poderiam fazer parte também do documentário Ponto de Encontro, tal como a 

opção por gravações em locais de muita informação visual, característica do local de 

moradia das personagens abordadas, tal como pode ser notado a seguir nos 

contrapontos que estabelecemos a título de exemplificação: 

 
 

Figura 1 – Frame de Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, com tabela de cor abaixo. 
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Fonte: GOMES, Marcelo; KARIM, Aïnouz. Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te amo. 

2009. 

 

Figura 2 – Frame de Ponto de Encontro: A Rádio-Recado Nacional, com tabela de cor abaixo 

Fonte: Reprodução da obra. 
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Figura 3 – Frame de Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, com tabela de cor abaixo. 

 

Fonte: GOMES, Marcelo; KARIM, Aïnouz. Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te amo. 

2009. 

 

Figura 4 - Frame de Ponto de Encontro: A Rádio-Recado Nacional, com tabela de cor abaixo. 

Fonte: Reprodução da obra. 
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Outra obra de referência para a nossa fotografia foi a produção ficcional 

Iracema, uma Transa Amazônica, dirigida por Jorge Bodanzky e Orlando Senna 

(1974), conta a história de uma jovem que entra no mundo da prostituição. Sob 

influência das colegas, Iracema busca conhecer os grandes centros. Para isso, pega 

carona com Tião, caminhoneiro que transporta madeira de Belém a São Paulo. A 

narrativa transita pela região Norte do Brasil em tempos da construção da rodovia 

Transamazônica, trazendo um retrato da população brasileira no período. A obra 

mostra em suas cenas iniciais o uso do rádio como instrumento de transmissão de 

recados para os moradores ribeirinhos, através do programa “Alô Interior”, tal como 

o nosso objeto de estudo, o programa Ponto de Encontro. Os enquadramentos e 

planos dão um ar de linguagem documental no seguimento das personagens 

principais e nos períodos de diálogos. Os planos feitos durante a viagem de 

caminhão se assemelham aos utilizados pelo grupo na gravação dos trajetos 

realizados até o encontro com as personagens. 

 

 
Figura 5 – frame de Iracema - Uma Transa Amazônica, com tabela de cor abaixo. 

 

Fonte: BODANZKY, Jorge; SENNA, Orlando. Iracema – Uma Transa Amazônica. 1981 
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Figura 6 – frame de Ponto de Encontro: A Rádio-Recado Nacional, com tabela de cor abaixo. 

 
Fonte: Reprodução da obra. 

 

O documentário O Fim e o Princípio, de Eduardo Coutinho (2005), é 

produzido a partir da busca no desconhecido, quando o documentarista sai à 

procura de alguma história no Nordeste brasileiro e a encontra na cidade de São 

João do Rio do Peixe, na Paraíba, ao conhecer o Sítio Araçás e as pessoas que ali 

vivem.  

A partir do encontro com esta família ele constrói sua narrativa nas entrevistas 

com os integrantes da mesma. Nesta produção, alguns dos planos utilizados pelo 

grupo são semelhantes, a começar pelo registro do trajeto até Pau dos Ferros, no 

Rio Grande do Norte, região com ausência de chuvas e clima semiárido. Nas 

entrevistas, optou-se por um dos planos ser gravado na área externa, debaixo de 

uma árvore, no caso do Ezequiel, e um plano interno, no caso da entrevista com 

Ismaelita, semelhantes à obra de Coutinho, mas não necessariamente propositais.  
 

 

 

Figura 7 – Frame de O Fim e o Princípio, com tabela de cor abaixo. 
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Fonte: COUTINHO, Eduardo. O Fim e o Princípio. 2005. 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Frame de Ponto de Encontro: A Rádio-Recado Nacional, com tabela de cor abaixo.
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Fonte: Reprodução da obra. 

 
7.2 Teóricas 
 

Para nos auxiliar e fundamentar o nosso trabalho de conclusão de curso, 

foram feitas as leituras de algumas obras. A elaboração de um estudo que fala sobre 

o uso do rádio deve passar pela compreensão da história desse meio de 

comunicação, abordagem esta tratada em História do Rádio no Brasil (2012), de 

Magaly Prado, em que versa sobre a trajetória do veículo em nosso país, desde a 

sua origem. Até os dias atuais, exemplificando, ainda, determinados contextos, de 

acordo com regiões do território nacional.  

A partir desta obra foi possível compreender um pouco sobre o início do rádio 

em solo brasileiro, as primeiras “rádio clubes”, que possuíam programação baseada 

em leitura de notícias dos jornais da época e o desenvolvimento das tecnologias que 

possibilitaram o aumento do alcance das frequências e da popularidade da 

ferramenta de comunicação. Na obra, dentre os profissionais e emissoras que 

fizeram fazem parte de nossa história, a autora também cita a Rádio Nacional da 

Amazônia e sua função no envio de mensagens: 
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Por sua extensão continental, o Brasil é um país ideal para ser alcançado 
via ondas curtas. Assim, durante várias décadas, emissoras de todos os 
estados estiveram presentes nas ondas curtas. (...) Em locais das regiões 
Norte e Nordeste, as ondas curtas continuam sendo o único elo do ouvinte 
interiorano com o mundo exterior. Exemplo disso é a existência da Rádio 
Nacional da Amazônia, de Brasília (DF), estação do governo federal 
responsável por difundir informações ao ouvinte do interior daquela região. 
(PRADO, p.48, 2012). 
 
 

Apoiados nesta primeira obra, foi possível o início da construção do projeto, 

quando o grupo ainda tomava conhecimento do trabalho da Rádio Nacional da 

Amazônia e o trabalho que é realizado na programação. O estudo também serviu de 

base para a elaboração de perguntas à Sula Sevillis, primeira personagem 

entrevistada pelo grupo. 

Também listamos, como referência, o artigo Radiodifusão no Amazonas: 

perspectivas para o Rádio Digital, de Edilene Mafra Mendes de Oliveira (2011), que 

aborda sobre o rádio na região amazônica e as possibilidades e dificuldades para a 

instalação do Sistema Brasileiro de Rádio Digital, listando as adaptações que devem 

ocorrer para que isso seja possível e, também, quais equipamentos podem ser 

utilizados. Esta referência foi também importante no período de pré-produção do 

documentário para mensurar o quanto fácil ou difícil era a propagação dessa 

tecnologia, que já é conhecida, para quem vive nas regiões de maior população, 

mas novidade para os habitantes destas regiões mais distantes dos grandes centros 

no Brasil.  

Quando visitamos as cidades das personagens do documentário, tivemos a 

oportunidade de ter a comprovação da carência que ainda existe de mais opções de 

tecnologia para a interação entre as pessoas, não somente pelo rádio, mas em 

setores de telefonia, televisão e até distribuição de energia elétrica. Em São Félix do 

Xingu, por exemplo, os moradores contam com apenas duas operadoras de 

telefonia celular, Tim e Claro, apenas na região central do município, que é o sexto 

maior do Brasil em extensão territorial, com 84.212,426 km², de acordo com o IBGE, 

e possui distritos localizados até trezentos quilômetros de distância da sua sede. 

Com isso, o principal meio de envio de recados com rapidez é através do rádio, com 

programas como o Ponto de Encontro. 
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Ao pensarmos sobre a linguagem que teria o produto final, recorremos 

também a algumas obras, além das referências estéticas, a fim de compreender 

mais sobre quais seriam pontos importantes para a construção desse “modo de 

fazer” a produção documental. No livro Introdução ao Documentário, de Bill Nichols 

(2014), obtivemos referências sobre caminhos a seguir no que se refere a de 

planejamento e produção do nosso projeto, a partir da reflexão sobre os modos de 

se fazer a produção documental, que não se dão apenas em planos de câmera e 

conversa, mas, sim, em tudo o que faz parte desta ação. Ou seja: o ambiente, a 

partir de suas características originais, a personalidade das personagens e como 

refletir estas características no produto final.  

 
Uma afirmação mais precisa seria “documentários tratam de pessoas reais 
que não desempenham papéis”. Em vez disso, elas “representam” ou 
apresentam a si mesmas. Recorrem a experiências anteriores e hábitos 
para serem elas mesmas diante da câmera. Podem estar totalmente cientes 
da presença da câmera, com a qual, em entrevistas e outras interações, 
comunicam-se diretamente. (NICHOLS, p. 32, 2014). 

 

Para trazer um pouco mais do modo de vida das personagens, o grupo 

buscou mostrar um pouco mais do local onde elas vivem, acompanhando-as em 

suas atividades corriqueiras, e inserindo parte destas gravações no produto final. Ao 

inserir planos que apresentavam algo além da fala das personagens em si, o grupo 

buscou trazer ao espectador sensação que era presente naquele dia. Ao fazer isso, 

tinham como base outra de suas referências, o livro: Mas afinal... o que é mesmo 

documentário? (2013), de Fernão Pessoa Ramos, uma vez que a obra traz reflexões 

sobre o que poderia ser considerado produção ficcional ou não ficcional na produção 

de documentários: 

 
O documentário, desde seus primórdios, trabalha com personagens (...). 
Podemos dizer que o documentário aparece quando quando descobre a 
potência de singularizar personagens que corporificam as asserções sobre 
o mundo. Se a narrativa ficcional se utiliza basicamente de atores para 
encarnar personagens, a narrativa documentária prefere trabalhar os 
próprios corpos que encarnam as personalidades do mundo, ou utiliza-se de 
pessoas que experimentaram de modo próximo o universo mostrado. 
(RAMOS, p.26, 2013). 
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 A leitura da obra foi importante para manter definido o foco do trabalho, 

sendo uma produção não ficcional, porém trazendo elementos que a deixasse mais 

interessante, esteticamente. 

E o fato de produzir um novo produto a partir de um ponto de vista diferente - 

uma vez que cada integrante do grupo tem sua forma de ver o mundo - faz paralelo 

com a obra organizada por Francisco Elinaldo Teixeira, Documentário no Brasil - 

Edição e Transformação (2004). Em um de seus capítulos, o enfoque se dá nos 

aspectos da construção e mudanças na forma de se fazer documentários, a partir da 

influência do cinema nas produções, e o resultado destas duas vertentes na 

produção documental, tendo como cenário as produções realizadas a partir dos 

anos 1960.  

 
(...) com Liberdade de Imprensa, de João Batista de Andrade (1967), parte-
se em “busca de uma nova dramaturgia documentária”, centrada na “prática 
de gerar a realidade que se filmava”, provocar uma “alteração no real”, 
assim quebrando-se um “tabu”: o de que “o documentário deva e possa 
apreender o real tal como ele é, independente da situação de filmagem.  
(...) As mudanças introduzidas (...) podem ser resumidas no seguinte: a) o 
filme formando-se como “conjunto de células significantes” a partir de um 
“universo temático” em que as “sequencias” cedem aos “blocos” de 
imagens; b) a inscrição do metacomentário no próprio tecido do filme 
(Documentário?”); c) a obliteração da “função analógica da imagem”, com a 
significação surgindo da “relação entre os elementos”, o que, no limite, 
constitui a relação entre os elementos”, o que, no limite, constitui a 
sonegaçãomsma de seu “referente ou aparente referente”. (TEIXEIRA, p.35, 
2004). 

 

Mais do que ferramentas para facilitar a construção da narrativa do 

documentário “Ponto de Encontro: A Rádio-Recado Nacional”, a leitura das obras 

possibilitou ao grupo um melhor entendimento sobre como fazer a conexão entre as 

histórias de cada personagem, mostrar o ambiente em que vivem e a importância do 

rádio para cada um, de uma forma única, certos de que não há uma forma 

obrigatória de se fazer produção documental, mas uma série de peculiaridades que 

faz das histórias apresentadas uma produção única. 

 
8 PÚBLICO-ALVO  
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Considerando o público alvo de emissoras de canais abertos e por assinatura 

que oferecem na sua programação a exibição de documentários sociais, e também 

já visando a viabilização comercial do produto, definimos como nossa provável 

audiência pessoas de ambos os sexos das classes A, B e C, com idade entre 21 e 

60 anos. Como produto audiovisual, pretende-se atingir um público o mais 

diversificado possível, de diversas regiões do país, que tenha o interesse por 

questões relativas à comunicação, sociedade, relações sociais e estilos de vida.  

 

9 ANÁLISE CONCORRENCIAL  
 

Não é possível identificar concorrentes diretos ao projeto Ponto de Encontro. 

Entretanto, pode-se identificar nas produções Viajo porque preciso, volto porque te 

amo e Iracema - Uma Transa Amazônica características que tornam a produção 

audiovisual semelhante a elas, como já explanado no item 7.1 deste relatório. 
 
 
10 ESTRATÉGIA CROSSMEDIA  
  

Tendo em vista a definição do nosso público-alvo, chegamos à conclusão de 

que a plataforma mais viável para divulgação do nosso documentário e interação 

com a audiência é a rede social Facebook. Foi criada uma página sobre o 

documentário, abastecida com imagens da produção e dos bastidores, além de 

informações e curiosidades acerca das localidades visitadas e compartilhamento de 

reportagens exibidas no programa Ponto de Encontro.  

Outros meios para divulgação do produto partem da inscrição em eventos que 

expõem e premiam produções audiovisuais, tais como os festivais É tudo verdade, 

Intercom e Expocom. Além disso, tenciona-se a exibição em canais que veiculam 

produções documentais, tais como os canais fechados “Prime Doc Brasil”, “Canal 

Curta”, canais abertos regionais, nas regiões onde foram realizadas as gravações, 

além do canal TV Brasil, administrado pelo grupo EBC, canais públicos, tal como TV 

Câmara, TV Cultura e, ainda, a possibilidade de parcerias para a exibição pública do 

documentário nas cidades onde este foi gravado, caso de Pau dos Ferros, no Rio 

Grande do Norte, e São Félix do Xingu, no Pará. 
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Quadro 1 – Viagem para Brasília 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

11 VIABILIZAÇÃO COMERCIAL 
 As principais empresas potencialmente interessadas em patrocinar nosso 

projeto são as companhias aéreas, agências de viagem, fabricantes de filmadoras, 

câmeras fotográficas e afins, e também instituições conhecidas pelo apoio a projetos 

sociais. 
 
 
12 ORÇAMENTO 

Para a viabilização do projeto, o grupo criou diversas alternativas por não ter 

patrocínios imediatos. Uma das ações foi a venda de produtos a partir de rifas e 

também através dos sites vakinha.com.br e catarse.me, que permitem a doação de 

dinheiro online para os mais variados objetivos. 
 Porém, como nenhuma dessas formas de arrecadação eram garantidas e 

dependeriam da participação voluntária de terceiros, os integrantes do grupo 

deixaram uma parte de sua renda mensal comprometida com os custos das viagens 

e entrevistas. 

 

12.1 Orçamento Acadêmico 
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Quadro 2 – Viagem para Pau dos Ferros 

Quadro 3 – Viagem para São Félix do Xingu 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

No final, o valor total dos gastos com as viagens foi de R$10.263,27 (dez mil, 

duzentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos). 
 

12.2 Orçamento Real 
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Quadro 4 – Gasto de locação de equipamentos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Levando em consideração os equipamentos pertencentes aos integrantes do 

grupo e também aqueles locados junto à FAPCOM para a realização das entrevistas 

e gravações das viagens, concluímos que a locação dos mesmos geraria os 

seguintes valores: 

 
 

 
 

 

Caso o grupo tivesse que alugar os equipamentos, o valor final seria de R$ 

11.214,78 (onze mil, duzentos e quatorze reais e setenta e oito centavos).  
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Quadro 5 – Cronograma do primeiro semestre de 2016 

Quadro 6 – Cronograma do segundo semestre de 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 
13 Cronograma 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 7 – Continuação do cronograma do segundo semestre de 2016 
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Quadro 8 – Cronograma de 2017 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 9 – Continuação do cronograma de 2017 Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 9 – Continuação do cronograma de 2017 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 
 
 
 

14 MEMORIAL DESCRITIVO DA PRODUÇÃO 
 

Para produzir este documentário audiovisual, o grupo prezou pela união ao 

realizar juntos todas as etapas do projeto mesmo com recursos financeiros 

escassos. Para a primeira viagem e realização de entrevistas, na sede da EBC, em 

Brasília, Distrito Federal, os integrantes optaram por fazer o trajeto de carro, a fim de 

reduzir custos. Esta opção proporcionou a gravação de imagens durante o percurso 

que serão utilizadas como inserts, além da finalização do roteiro de entrevistas. A 

viagem foi feita entre os dias 13 e 15 de Outubro de 2016 e serviu de base para a 

montagem do documentário e da defesa do projeto na pré-banca. 

Entre os dias 27 e 30 de Janeiro de 2017 o grupo realizou a segunda viagem 

em busca de entrevistas para o projeto Ponto de Encontro. Desembarcando em 

Fortaleza, no Ceará, e após mais cinco horas de carro na estrada, a cidade de Pau 

dos Ferros, no Rio Grande do Norte, foi o destino escolhido pelos quatro integrantes 

para que pudessem conhecer mais uma personagem da produção: o Gambiarra. Lá, 

o grupo foi apresentado à cidade e soube os motivos que levaram o simpático 

senhor vindo de Tocantins a mudar-se para o interior potiguar, a fim de conhecer e 

amigar-se com sua atual esposa. Gambiarra constrói amizades através do Ponto de 

Encontro da Rádio Nacional da Amazônia, anotando os telefones de ouvintes e 

ligando posteriormente aos mesmos para conhecê-los. 

Em março de 2017 o grupo fez sua última viagem com o intuito de conhecer 

uma região onde o programa Ponto de Encontro tem fundamental importância: São 
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Félix do Xingu, cidade localizada no sudoeste do estado do Pará. Após um trajeto 

que durou 17 horas, quatro foram os entrevistados - Ezequiel, Iredes, Ismaelita e 

Liane - que contaram mais sobre a relação do programa com o cotidiano dos 

ouvintes. São poucas as opções de comunicação via celular naquela região, limitada 

ao centro do município, que conta com povoados que estão até mais de duzentos 

quilômetros de distância de sua sede. 

Uma jornada trabalhosa, que foi sucedida da edição e preparação deste 

projeto para registro de uma das melhores experiências já vividas por este grupo. É 

evidente que cada integrante tem suas visões e experiências frente a uma produção 

tão diversa. Por isso, a seguir, cada integrante deixa o registro de sua experiência 

com o projeto. 

 

14.1 Guilherme 
A cantina da faculdade não é exatamente o lugar mais propício para decisões 

que mudarão a sua vida. Há algumas mesas e cadeiras aleatoriamente distribuídas 

para preencher o espaço, alunos que debatem os mais diversos assuntos, gritos que 

anunciam a chegada de um novo lanche - “olha o frango”, “pão com mortadela”, “sai 

um hot-dog” - e nós quatro: eu, a Jamile, o Mateus e o Rafael. E ali, no ambiente 

menos propício, tomamos a decisão que mudou a nossa vida. E o mais incrível disso 

tudo é que acertamos em cheio na escolha. 

Não que tivéssemos também esbanjando pautas para nosso Trabalho de 

Conclusão de Curso - sendo bem sincero, o Ponto de Encontro caiu do céu para 

nós. Além do tema escolhido, lembro de termos discutido algo sobre futebol. Não 

que fosse um problema para mim, pois amo esse esporte e sonho em trabalhar nele. 

Mas eu não tinha algo impactante o suficiente em mente. 

Então, quando a Jamile resgatou na memória a visita ao prédio da EBC em 

Brasília - a qual eu não fui, pois sou o único futuro jornalista do grupo recheado de 

futuros radialistas -, explicando-me do que se trata o programa Ponto de Encontro, 

da Rádio Nacional da Amazônia, eu não sabia exatamente como, mas tinha certeza 

de que aquele teria que ser o nosso tema. A reação dos meus amigos também não 

deixava dúvidas. 

Da escolha do tema para a angulação que escolheríamos dar ao nosso 
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documentário há uma distância enorme. Quem nos trouxe a luz foi a professora 

Nadia Lebedev. No sexto semestre do curso, ao final de uma das aulas dedicadas à 

produção do pré-projeto, eu finalmente consegui falar com ela sobre o tal programa 

de rádio e dela veio o primeiro estalo de loucura: localizaríamos o emissor de um 

recado do programa que avisasse sobre alguma viagem que o mesmo faria e, então, 

embarcaríamos com ele, qualquer que fosse o destino e o meio de transporte 

utilizado, a fim de documentar com imagens a experiência. Por mais que não 

tenhamos conseguido fazer isso, a ideia foi essencial para a produção do 

documentário. 

Foi dela que surgiu essa certeza de que viajar e conhecer os ouvintes do 

programa era o caminho para apresentarmos essa realidade a você. Aos poucos, o 

projeto tomou forma e começamos a agir. Primeiro destino: Distrito Federal, para 

conhecer quem faz e como faz o nosso objeto de estudo. Foram 26 horas - ida e 

volta - desgastantes, mas muito produtivas, dentro do carro do Rafael. Aliás, foi 

nessa viagem que eu percebi que era possível dormir com os olhos abertos 

enquanto dirige. Certamente o cochilo de 15 minutos na noite anterior à nossa 

partida para Brasília foi um fator determinante para tal descoberta. 

Anápolis foi a cidade que fizemos a conexão (Nath e Murilo, primos queridos, 

muito obrigado pela recepção, pelos salgadinhos, pelo refrigerante, pelo sofá e por 

todo o amor). Na manhã seguinte, bem cedo, fomos à Empresa Brasil de 

Comunicação. Lá, conhecemos pessoalmente a Sula Sevillis, o programa Ponto de 

Encontro e fomos apresentados aos ouvintes. Mas, mais que isso, fomos 

apresentados, enfim, ao nosso Trabalho de Conclusão de Curso. Saímos de lá com 

a certeza do que faríamos dali para frente. 

Foi lá que escutamos pela primeira vez a voz do Gambiarra, de Pau dos 

Ferros, no Rio Grande do Norte. Casado com a Dona Vera, mais do que nossas 

personagens, eles foram dois dos professores das viagens que fizemos. A 

simplicidade e a força de vontade de ambos impressionam e inspiram. Gambiarra e 

Dona Vera nos deram material para nossa produção, mas nos deram também 

comida, um lugar para dormir e muitas histórias para contar. E não são só os 

moradores de Pau dos Ferros que nos ensinam: o lugar, por si só, nos oferece um 

aprendizado sem igual. Afinal, encarar de perto a seca do Nordeste brasileiro e 
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perceber o quão sofrida é a vida desse povo é um tapa na cara de quem escreve 

esse texto com uma garrafa d’água ao lado. E ainda assim, apesar de todos os 

percalços, eles compartilham aquilo que têm conosco. 

São Félix do Xingu, no Pará, é também uma imensa sala de aula. Em área, é 

o sexto maior município do País. E custa chegar lá… Foram 17 horas, entre 

embarque, desembarque, conexão, novo embarque, novo desembarque e horas de 

buracos na estrada. Mas valeu cada segundo. Mais uma vez, a vontade de ajudar o 

próximo apresentou-se em cada personagem encontrado nessa cidade: Ezequiel, 

Liane, Ismaelita e Iredes. E eles nos mostraram o tamanho da importância - se é que 

é possível medir isso em tamanho - do Ponto de Encontro para aquela região que, 

não por acaso, é a mais ativa no programa. Afinal, eu mesmo precisaria do pessoal 

da Rádio Nacional da Amazônia para me comunicar por lá, pois meu celular estava 

com zero de sinal. Wi-fi? Só no hotel - e isso é luxo em São Félix do Xingu. Os 

meios de comunicação são escassos e os povoados do município chegam a ficar 

300 quilômetros distantes do centro. O único meio capaz de vencer as barreiras 

geográficas da cidade que tem o maior rebanho bovino do Brasil é o rádio, através 

de suas ondas curtas - pelas quais é transmitido o Ponto de Encontro. Por isso, na 

maior parte das vezes, o programa é o meio escolhido pelos moradores dessa 

região para enviar algum recado a um parente ou conhecido, além de terem o rádio 

escolhido como companheiro inseparável. 

E hoje, aqui, três semestres após a escolha do nosso tema, com muitas horas 

de avião e estrada, mais horas ainda de gravação e pouquíssimas horas de sono, eu 

escrevo esse texto com a certeza de que esse projeto mudou a minha vida. Aquela 

decisão tomada na cantina foi a coisa mais incrível que me aconteceu e eu sou grato 

aos meus amigos do grupo, ao nosso orientador e a todas as outras pessoas que 

tornaram o projeto possível por fazer parte disso tudo e poder fazer aquilo que me 

levou a escolher o Jornalismo como profissão: poder contar histórias que muito 

dificilmente chegariam até você. Com certeza não conseguirei transmitir metade 

daquilo que presenciei - é preciso que você viva essa experiência para sentir o que 

eu senti. Mas espero do fundo do coração que o documentário possa mudar a sua 

vida tal como mudou a minha. 
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14.2 Jamile  
Lembro-me como se fosse hoje quando me disseram que faria parte do grupo 

que assistiria a aulas expositivas em Brasília, organizada pelo professor Aurimar e 

pela FAPCOM. Fiquei muito feliz e jamais poderia imaginar que aquela viagem 

mudaria muita coisa em minha vida. 

Foi nesta viagem que encontramos o tema para o nosso Trabalho de 

Conclusão de Curso, ainda que não soubéssemos disso. Três, das quatro pessoas 

do grupo, estavam nessa viagem. 

Logo no início da manhã, quando estávamos a caminho da nossa primeira 

aula, passamos em frente ao prédio da EBC (Empresa Brasil de Comunicação). 

Quase todas as pessoas que estavam no ônibus se animaram ao ver o prédio, então 

a nossa guia nos perguntou se gostaríamos de conhecer a empresa. Caso 

quiséssemos, ela poderia conversar com alguém para verificar esta possibilidade. 

Logo, ela estava de volta com a relações públicas da EBC que nos atenderia e 

mostraria toda a emissora. A animação foi total e começamos a visita. A primeira 

parada foi justamente nos estúdios de rádio da emissora e lá descobrimos que 

diversas rádios públicas nacionais possuem sua sede na EBC, incluindo a Rádio 

Nacional da Amazônia. 

Enquanto a relações públicas explicava sobre as rádios, minha admiração foi 

aumentando. Desconhecia completamente esta vertente do rádio como serviço 

social. Apesar de termos estudado sobre isso no transcorrer de nossa formação em 

Comunicação Social, ainda era algo relacionada aos livros. Vê-las ali em pleno 

funcionamento foi maravilhoso. 

Um dos programas que estava no ar naquele momento, era o Ponto de 

Encontro, na Rádio Nacional da Amazônia, que se tornaria nossa ferramenta de 

análise da rádio. Enquanto ouvia a nossa guia explicar como funcionava o programa, 

com seus recados e participações, chamou-me a atenção a forma que a locutora 

transmitia informações e sua proximidade com os ouvintes. Eu fiquei ainda mais 

maravilhada, não era nada do que estava acostumada com os tipos de emissoras de 

rádio a que temos acesso. 

Voltamos para São Paulo e, algum tempo depois, tínhamos que decidir qual 

seria o tema do nosso TCC. Uma parte do grupo queria fazer algo relacionado a 
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esportes. Então, lembrei-me da viagem, do uso e da importância do rádio para uma 

grande parte da população do país. Discutimos o assunto, e quanto mais falávamos 

a respeito mais vontade tínhamos de saber mais sobre isso, de saber quem eram 

essas pessoas que dependiam do rádio para se comunicar de várias maneiras 

possíveis, seja fazendo amizades, construindo relacionamentos afetivos, 

transmitindo seus recados para familiares e amigos. De forma muito particular, este 

tema me atraía, pois conhecia de forma pessoal as dificuldades de comunicação em 

áreas afastadas dos grandes centros, já que vivi muito tempo assim. 

De lá para cá foram muitos os desafios: definir personagens, lugares a serem 

visitados e como contaríamos esta história. Decidimos então por um documentário, 

precisávamos mostrar estas pessoas e a forma que elas vivem e se comunicam. 

Começamos ouvindo a Rádio Nacional da Amazônia e definindo quais lugares 

visitaríamos de acordo com a participação no programa. Além disso, o que mais nos 

preocupava para colocar o projeto em prática era a questão financeira. Definimos 

que usaríamos sites de contribuição como o vakinha.com.br, além de rifas e nossas 

próprias rendas. 

Nossa primeira viagem, para que começássemos a entender de forma mais 

aprofundada como funciona este universo, foi voltarmos à sede da EBC e conversar 

com a apresentadora do programa. Uma viagem de carro que durou 

aproximadamente 13 horas. Como só disponibilizamos do final de semana para 

viajarmos, tínhamos pouco tempo em Brasília. Ficamos uma noite em Goiás e no dia 

seguinte, uma sexta-feira, em torno das seis da manhã, partimos para Brasília para 

encontrar a Sula Sevillis, apresentadora do programa que tinha nos inspirado. 

Na noite anterior havíamos formulados algumas perguntas que serviriam de 

base para conduzir a entrevista que faríamos, mas a ideia era realmente deixá-la 

falar e apenas direcionar para o nosso objetivo quando fosse necessário. Não foi 

fácil. Apesar de entendermos de maneira geral o funcionamento de equipamentos e 

saber como queríamos contar aquela história, era tudo muito novo e, por vezes, a 

inexperiência entrou no caminho e algumas coisas não foram feitas como deveriam, 

outras não ficaram tão completas como queríamos, mas, de modo geral, tínhamos o 

nosso material e nossa convicção de que aquele tema, aquela história, era a que 

queríamos contar. 
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Entrevistamos a Sula e a paixão com a qual ela falava do seu trabalho 

também me contagiou. Acompanhamos toda a exibição do programa e ainda 

tivemos a sorte de contar com a presença do nosso orientador, o professor Elinaldo 

Meira, o que garantiu um pouco mais de tranquilidade no processo. E foi enquanto 

ouvíamos o programa que uma nova vertente se apresentou. Enquanto tínhamos o 

foco em apresentar o programa explorando a transmissão de recados, percebemos 

que havia algo tão ou mais importante quanto: a rede social formada pelos ouvintes 

do programa. Uma pessoa querendo fazer amizades, outra informando o quanto 

estava triste por um problema familiar, e todos deixavam seus telefones para 

contato. Desta forma, outros ouvintes poderiam ligar e oferecer ajuda. Achei aquilo 

sensacional, algo fora do nosso comum, algo que teríamos que explorar. 

Falamos com o nosso orientador, que também havia gostado deste aspecto 

do programa, e ele nos deu toda força para continuarmos. E assim, fizemos a 

viagem de volta com mais esta certeza: vamos falar da rede social no rádio. 

O próximo passo seria determinar para onde iríamos, com quem falaríamos e 

como faríamos para chegar lá, já que esta emissora atende regiões muito distantes 

da nossa. Enquanto estávamos em Brasília, um ouvinte ligou e deixou seu telefone 

para que entrássemos em contato. Este ouvinte acabou por se tornar a nossa 

primeira personagem. O Gambiarra. Ele mora em uma cidade chamada Pau dos 

Ferros, no estado do Rio Grande do Norte. 

Passamos a realizar o planejamento para a viagem e o maior desafio 

continuava a ser financeiro. O custo de passagens aéreas, aluguel de carro, 

hospedagem e alimentação de quatro pessoas é alto. Fizemos a vaquinha, mas 

infelizmente o valor que arrecadamos não cobria nem uma das passagens. Fizemos 

uma rifa para tentar ajudar, mas ainda assim estávamos longe de conseguir o que 

queríamos, um valor que nos ajudasse. Então, tivemos que arcar com os custos nós 

mesmos. O que é bastante complicado. Mas ainda assim fomos e lá conhecemos 

pessoas e estilos de vida que faria com que qualquer dificuldade fosse esquecida. 

Estas pessoas muito têm a ensinar sobre amizade, hospitalidade, respeito, 

companheirismo. Aprendi muito sobre tudo isso mesmo em tão pouco tempo. A 

importância que eles dão ao relacionamento pessoal é muito diferente da que estou 

acostumada, a presença física é muito importante para eles, visitar o amigo que 
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mora no bairro ao lado e sentar na calçada e ouvir e contar histórias, sem intermédio 

de celulares ou quaisquer que sejam os aparatos eletrônicos, é o que vale a pena. 

Enquanto estivemos lá, fizemos exatamente isso. Íamos às casas dos amigos do 

Gambiarra, sentávamos na calçada e conversávamos. O cansaço era muito grande, 

muitas horas de viagem, pois pegamos o avião até Fortaleza para reduzir os custos 

e a cidade, como mencionado anteriormente, fica no Rio Grande do Norte. De 

Fortaleza até lá, o percurso é de aproximadamente 5 horas de carro. 

Enquanto organizávamos o nosso equipamento para falarmos com o 

Gambiarra, ele nos contava diversas histórias sobre a sua vida. O calor era intenso, 

gravamos diretamente sob o sol, com exceção para o entrevistado que estava sob 

uma cobertura. Depois de gravarmos esta primeira parte, fomos conhecer um pouco 

da sua rotina, passeamos pela cidade enquanto ele nos mostrava, com muito 

orgulho, os locais que mais gostava. Enquanto isso, gravamos todo o passeio para 

mostrarmos em nosso trabalho. Toda a gravação ocorreu de forma muito tranquila, e 

nossa maior preocupação era com a captação do áudio. Havíamos levado o Tascam 

emprestado da faculdade e não conseguimos operá-lo corretamente. Era um 

aparelho novo e que ainda não conhecíamos. Acabamos optando por utilizar apenas 

o boom para a captação para não corrermos o risco de não termos áudio, e retornar 

à cidade era algo que estava fora de cogitação, principalmente por questões 

financeiras. 

A volta nos deu ainda mais ânimo para fazermos este trabalho. Presenciar 

como o ouvinte se relaciona com o rádio e a Rádio Nacional, especificamente, foi 

gratificante. É impressionante como este meio de comunicação ainda é parte 

fundamental na vida destas pessoas. Um único dia não é suficiente para que 

possamos captar todos os tons desta história, mas, infelizmente, não dispomos de 

mais tempo. Então, procuramos colocar da melhor maneira possível tudo que temos 

para que, no trabalho final, as pessoas consigam sentir, pelo menos um pouco, o 

que nós sentimos. 

Fizemos diversas reuniões para decidirmos qual seria o próximo passo a ser 

dado, a preocupação com a questão financeira atrapalhava um pouco o 

desenvolvimento, incluindo discordâncias entre os membros do grupo no quesito das 

regiões que seriam visitadas. O objetivo era realizarmos pelo menos mais duas 
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viagens, além de acompanhar um ouvinte que fizesse uso do rádio para avisos de 

partida e chegada em um determinado lugar. Queríamos saber se, de fato, este tipo 

de recado funcionava. Mas novamente paramos na barreira da questão financeira. 

Muita gente questionava o projeto justamente por causa do custo, mas, 

particularmente, eu sempre acreditei nesta história, e acredito que ela deve ser 

contada, então o mínimo que podemos fazer, como estudantes de comunicação, é 

mostrar para as pessoas como o país onde elas vivem é diverso e culturalmente 

rico, além de bonito e acolhedor. Em um mundo em que o contato humano está 

cada vez mais distante, acredito ser muito importante mostrar que ainda é possível 

mantermos relacionamentos pessoais e o quanto isto agrega em valores para a 

nossa vida. 

Fizemos uma nova rifa que nos ajudou um pouco, mas não o suficiente para 

conseguirmos atingir nossos objetivos. Então optamos por conhecer um ouvinte que 

mora em Campinas, em São Paulo, e outra ouvinte na cidade de Cáceres, no Mato 

Grosso do Sul. Estas cidades foram escolhidas justamente para redução dos custos, 

mas não deu certo, pois o ouvinte de Campinas viajou para a Bahia para uma longa 

temporada e não retornaria a tempo, enquanto a de Cáceres tivemos dificuldades 

para manter contato. Então, pedimos auxílio para a apresentadora do programa e 

ela nos indicou a cidade de São Félix do Xingu, no estado do Pará, cidade a qual ela 

tem um carinho muito grande. 

Partimos para São Félix sem nenhum entrevistado confirmado, iríamos falar 

com quem pudéssemos. Estava muito receosa, o risco de não conseguirmos nada 

existia, mas havia confiança também e para a nossa sorte, conseguimos ainda mais 

do que queríamos. 

 Fizemos uma viagem dura até a cidade que fica na região amazônica.  

Durante o caminho que fizemos a partir do aeroporto de Carajás, enfrentamos 

estradas terríveis e o medo realmente tomou conta. Não imaginava quão precárias 

estavam as estradas no Norte do país. Houve ocasiões de nos depararmos com três 

caminhões emparelhados na nossa direção e termos que parar para esperar a 

decisão dos outros motoristas para que pudéssemos passar. Uma estrada que, se 

estivesse boa, levaria em torno de quatro ou cinco horas para passarmos, levamos 

oito horas e meia. 
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Ao chegarmos, por volta de 21:30, tendo saído de São Paulo às 6:00, fomos 

organizar o material para começarmos a gravação no dia seguinte logo cedo. Desta 

vez contamos com o Tascam na gravação, pois o Rafael já tinha aprendido a operá-

lo, então estávamos mais tranquilos com relação à captação do áudio. 

No dia seguinte, o nosso primeiro entrevistado, Ezequiel Silva, nos encontrou 

no hotel e fomos até a casa dele em um sítio à beira do rio Xingu. Enquanto 

organizávamos o material para iniciarmos as filmagens, pudemos explorar um pouco 

das características da vida rural. Ele nos mostrava suas árvores frutíferas, falava 

sobre o grande rio Xingu, sua paixão pelo rádio e sua vida na cidade. 

Durante a gravação, tivemos muitas dificuldades, pois, no mesmo dia, a 

prefeitura estava retirando terra do terreno do sítio e a movimentação de caminhões 

era muito intensa, o que atrapalhava o áudio. A entrevista precisou ser interrompida 

por diversas vezes para esperarmos os caminhões passarem, o que acabou fazendo 

com que atrasasse nosso cronograma, tínhamos estabelecido alguns horários. Após 

ligarmos para a Rádio Nacional e a apresentadora anunciar que estávamos em São 

Félix, os ouvintes começaram a nos ligar para participar. Uma pena que a maioria 

estava muito distante. 

Depois da entrevista com Ezequiel, fomos para a casa da Liane. Ela queria 

muito conversar conosco, mas não foi uma entrevista que tivesse muito a 

acrescentar, além de encontrarmos muitas dificuldades na captação de áudio, pois 

muitas pessoas estavam falando próximo à entrevistada. Havia também as motos, o 

principal meio de transporte da cidade, e uma caixa d´água que abastece o bairro. O 

som da bomba atrapalhava e muito a gravação. Não nos demoramos nesta 

entrevista e logo a finalizamos. 

Fizemos uma pausa para o almoço. Almoçamos próximo ao maravilhoso rio 

Xingu, fizemos a travessia dele e pudemos conhecer um pouco mais da história da 

cidade e da vida de seus moradores, enquanto conversávamos com o nosso guia, o 

Ezequiel, que além de ser uma personagem importante para a nossa história, fez a 

gentileza de nos acompanhar por todo o dia em que estivemos lá. Durante o almoço, 

tivemos o prazer de conhecer mais duas pessoas que seriam muito importantes para 

a nossa história: Ismaelita e Iredes. A Ismaelita é uma pessoa que encanta à 

primeira vista. Durante o nosso almoço ela contou a sua história, contou sobre a sua 
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paixão pelo rádio, e era tão bonito de ouvir que era muito difícil não se emocionar 

com as suas palavras. A Iredes, com a sua sede de conhecimento, também nos 

contou sobre a sua história com a Rádio Nacional. 

A gravação de ambas se deu na casa da Iredes. Enquanto organizávamos o 

nosso equipamento, a Ismaelita nos mostrava as muitas cartas que ela havia escrito 

para enviar para a Sula. Muitos pedidos de músicas e muitas declarações de amor 

pela apresentadora e pela rádio. 

Durante a gravação, estávamos paralisados, enquanto ouvíamos aquela 

personagem discorrer sobre a sua vida. São ideias muito distintas do mundo e da 

vida, e enquanto ela nos presenteava com aqueles relatos, eu ficava ali, ouvindo-a 

falar, e a cada momento agradecia por ter escolhido realizar este trabalho, poder 

“viver” um pouco desta paixão e da vida destas pessoas e poder aprender com elas 

que uma das coisas que temos de mais importante na vida é um ao outro.  

 
14.3 Mateus 

Ir para lugares onde o rádio tem uma função fundamental para a comunicação 

entre as pessoas foi algo incrível. Eu jamais poderia imaginar que o rádio teria uma 

função social tão importante para determinados lugares do Brasil. 

Recordo-me o dia em que nos foi apresentado, em Brasília, esse tal programa 

chamado Ponto de Encontro, que a princípio não parecia significar muita coisa, mas 

quando começaram a falar dele nos encheu os olhos. É simplesmente encantador 

você ver pessoas de várias regiões do País se comunicando através de um 

programa, ainda mais de rádio. Eu jamais poderia imaginar possível uma coisa 

dessa. 

Fomos então, como quatro aventureiros, em busca de informações sobre 

esse encantador programa de rádio, e nosso primeiro destino foi Brasília. Voltamos 

para o local onde tivemos o nosso primeiro encontro com o programa e tivemos a 

grande oportunidade de conversar com uma pessoa que, sem a presença dela, o 

programa talvez não tivesse o mesmo sucesso. Krissula Sevillis. Esse é o nome da 

grande apresentadora que nos acolheu muito bem na EBC (Empresa Brasileira de 

Comunicação) e pôde nos contar como surgiu esse programa e mais algumas 

histórias apaixonantes possíveis através dele. Tivemos um convite especial feito 
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pela apresentadora, que era de participar ao vivo do programa, e ainda tivemos a 

oportunidade de conhecer alguns ouvintes e um pouco de suas histórias. Isso foi 

fundamental para determinarmos as nossas futuras viagens em busca de conhecer 

um pouco mais sobre a importância desse programa na vida das pessoas. 

Nosso primeiro destino foi Pau dos Ferros – RN, onde fomos para conversar 

um pouco com o Oswaldo Dias de Sousa, popularmente conhecido como 

Gambiarra, o casamenteiro. Fizemos uma grande viagem até chegar ao local, fomos 

até fortaleza de avião e depois fomos de carro até a cidade onde Gambiarra reside. 

Ficamos encantados com todas aquelas paisagens vistas pelo carro, era algo muito 

diferente daquilo que estávamos acostumados em São Paulo. Para todos os lados 

que olhávamos era tudo muito seco, víamos pessoas na beira da estrada sentada 

em suas cadeirinhas de balanço, outras conversando na frente de pequenos 

comércios, outras jogando sinuca com os amigos, outros fazendo compras de frutas 

e legumes em pequenas bancas e outros ainda trabalhando debaixo daquele sol 

ardente, em suas plantações, em seus cercados com animais. Encontramos uma 

vida ali muito diferente do que já tínhamos visto em filmes, ou até mesmo por relatos 

feitos por outras pessoas que ali já estiveram. A grande diferença é que estávamos 

ali, e pudemos presenciar de perto aquela realidade, que tínhamos mais ou menos 

noção de como era, mas nunca havíamos presenciado de perto, e isso foi muito 

importante para o desenvolvimento do nosso projeto. 

Ainda em Pau dos Ferros, outra coisa me chamou muita atenção: a forma 

carinhosa e calorosa como fomos recebidos pelos moradores do local. Tivemos um 

pouco de dificuldade para encontrar a casa do Gambiarra, até encontrarmos três 

senhoras que estavam conversando em uma calçada. Perguntamos para elas se 

conheciam Gambiarra ou se sabiam onde ele morava. Elas não conheciam, mas nos 

indicaram um caminho que provavelmente chegaríamos até ele, e chegamos. 

Gambiarra nos acolheu de uma forma incrível em sua casa, até nos ofereceu 

a sua humilde residência, para que nos hospedássemos, foi simplesmente 

inacreditável. Um homem recebeu em sua casa quatro estudantes de uma 

universidade de São Paulo e ainda a ofereceu para que nós dormíssemos nela. 

Passamos o dia com o nosso, agora amigo, Gambiarra. Ouvimos juntos o 

programa Ponto de Encontro, fizemos a entrevista com ele, almoçamos em um 
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restaurante próximo a sua casa, passeamos durante a tarde para conhecer a cidade, 

fomos conhecer a família de Gambiarra e de sua esposa, Dona Vera, e ainda 

dormimos em sua casa. No dia seguinte, dia da partida, acordamos e Dona Vera 

havia preparado um belíssimo café da manhã com um cuscuz que me encheu de 

água na boca. Além de comermos no café da manhã, ela ainda fez uma marmita 

para que comêssemos mais durante a nossa viagem de volta até Fortaleza. Eu 

confesso que jamais esperaria um acolhimento tão diferente do que eu estava 

acostumado com as pessoas aqui em São Paulo. 

Outro ponto que me chamou muito atenção em Pau dos Ferros foi a seca 

encontrada no local. É de cortar o coração as expressões de tristeza nos rostos 

daquelas pessoas. Na casa do próprio Gambiarra, notamos no quintal um grande 

armazenamento de água engarrafadas e uma grande caixa d’água com água de 

reuso. Fomos com o Gambiarra até o único rio que tinha na cidade, e ele nos 

mostrou algo surpreendente: não havia água no rio. Estava completamente seco. Eu 

fiquei muito triste com aquela cena. 

O dia seguinte foi o da despedida. Voltamos para Fortaleza e no outro dia 

voltamos para São Paulo. 

Tínhamos em mãos duas entrevistas, sendo uma da Sula Sevillis, 

apresentadora do programa, e a outra de Gambiarra, ouvinte e grande participante 

do Ponto de Encontro. Mas ainda não tinha acabado, teria mais uma viagem, talvez 

a mais perigosa. Íamos para São Félix do Xingu – PA. 

Chegou o dia da viagem para São Félix, viajamos um dia inteiro: avião e 

carro. Chegamos ao nosso destino, ao final do dia, muito cansados e fomos 

descansar em uma pequena pousada próximo ao centro da cidade, onde 

reservamos para dormir duas noites e deixar nossas malas. 

Para São Félix foi uma viagem muito diferente da que foi para Pau dos 

Ferros. Tudo era diferente, as paisagens, o clima, o modo de viver... era tudo muito 

distinto. 

No dia seguinte, começaram então as gravações. Acordamos logo cedo, 

tomamos café junto da presença ilustre de dois índios de uma aldeia próxima. Após 

o café, começamos o nosso longo dia de entrevistas. Nosso primeiro entrevistado foi 

uma pessoa que se tornou um grande amigo, nos apresentou a cidade e nos 
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acompanhou em todas as entrevistas. O nome dele é Ezequiel. 

Ezequiel nos recebeu em sua casa e foi lá mesmo o local da entrevista. Foi 

apenas a primeira das quatro gravações que iríamos fazer naquele dia. Depois 

fomos até a casa de Liane, nossa segunda entrevistada, que ficava há poucos 

minutos da casa de Ezequiel. Gravamos a entrevista com ela e fomos em seguida 

almoçar, e nesse local que almoçamos foi o local que marcamos para encontrar 

Ismaelita, nossa terceira entrevistada. 

Conversamos bastante com Ismaelita, ainda no restaurante onde estávamos 

almoçando, e em seguida marcamos um lugar para a entrevista com ela. Decidimos 

fazer na casa Iredes, essa que acabou por se tornar a nossa quarta entrevistada. 

Antes de irmos até a casa da Iredes para fazermos a entrevista, Ezequiel nos 

convidou para atravessarmos um rio que estava ali perto de nós, para conhecermos 

lá do outro lado. Atravessamos, então, nós quatro e Ezequiel, um rio que, segundo 

nosso entrevistado e guia, tinha 55 metros de profundidade e uma grande 

diversidade de animais ali embaixo. Foi uma grande aventura. Depois do passeio de 

barco, rumamos para a casa de Iredes a fim de fazer as entrevistas. Foi fantástico 

conhecer a história da Dona Ismaelita, muito emocionante todas as histórias que ela 

nos contou. 

Voltamos para a pousada, já no cair do dia. Estávamos todos exaustos após 

um dia muito cansativo, mas graças a Deus deu tudo certo. No dia seguinte, 

voltamos para casa com uma grande bagagem, mas uma grande bagagem de 

conhecimento e de experiência de vida. Aquelas viagens foram incríveis para todos 

nós. 

 

13.4 Rafael 
Todo mundo na vida já sonhou em sair sem saber o que encontraria pelo 

caminho e fazer uma grande aventura. Todo mundo já deve ter tido aquela vontade 

de ser um mochileiro em busca de novas experiências. Eu não sou diferente neste 

ponto, mas em muitos outros sou. 

Decidi fazer a graduação em Rádio, TV e Internet por dois motivos principais: 

o primeiro é fazer as pessoas felizes com meu trabalho, levando informação e a 

possibilidade de novas reflexões sobre o mundo a partir do meu humilde ponto de 
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vista. Quero poder trabalhar tendo contato com muitas pessoas, de todos os lugares 

possíveis, o que me leva ao segundo grande motivo de fazer esta graduação: levar 

até as pessoas imagens que despertem sentimentos, em sua maioria vindas da 

beleza de lugares ou da simplicidade das coisas.  

Acertei na minha escolha. Entre as criações para as atividades acadêmicas e 

trabalhos, tive a oportunidade de conhecer a Capital Federal através de uma viagem 

organizada pela FAPCOM. Nesta ocasião, conheci junto de meus colegas radialistas 

o Ponto de Encontro, que realiza um trabalho que vai na mesma direção daquilo que 

eu busco fazer quando formado: fazer parte do dia a dia das pessoas simples, 

normalmente cheias de histórias e sorrisos. 

A partir disso veio o pré-projeto para definirmos quais seriam os passos no 

seguimento do projeto. Voltaríamos a Brasília para conhecer a sede da Empresa 

Brasil de Comunicação. Como faríamos? Afinal, não tínhamos uma verba para 

gastarmos com passagens aéreas, que facilitariam todo o processo. Então, sugeri 

aos amigos ir de carro até lá. Eles aceitaram, e agora quatro mochileiros 

começavam uma grande aventura, no que era apenas nossa primeira parada nesta 

jornada.  

Em 13 de Outubro de 2016, por volta das seis da manhã, partimos para a 

primeira grande aventura de minha vida, e provavelmente da vida deles também. 

Uma viagem longa, onde pude ver como nosso país é belo, mesmo que vendo 

apenas às margens das rodovias federais por onde passamos. Fiquei maravilhado 

em sentir o clima de cada lugar, que no seu silêncio trazia seu charme e 

característica. Na noite daquela quinta-feira, chegamos à cidade de Anápolis, em 

Goiás. Passaríamos a noite na casa dos tios do Guilherme. 

Na manhã do dia seguinte, lá estávamos nós, novamente na estrada, agora 

com destino à sede da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília. Fomos 

recebidos por Sula Sevillis, mulher de alegria contagiante, que ama seu trabalho e 

se emociona no contato com os ouvintes do programa. Fizemos a entrevista, 

acompanhamos a realização do programa ao vivo e almoçamos juntos. Cheios de 

ideias sobre como seriam as próximas etapas do projeto, voltamos para Anápolis, 

jantamos com os primos do Guilherme -  acolhedores e donos de um sotaque muito 

legal -  e após isso fomos descansar para mais uma jornada de 13 horas no retorno 
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para São Paulo. 

De volta, estruturamos nosso projeto para esta produção e confeccionamos 

um teaser para a pré-banca. Para nossa grata surpresa, as orientações dos 

avaliadores foram em itens para melhorar o projeto, e não reformulações. Felizes, 

nos preparamos para nosso desafio seguinte: conhecer o Gambiarra, em Pau dos 

Ferros, Rio Grande do Norte. 

Meu carro chegaria até lá, mas não tínhamos muitos dias livres para viajar 

pelo Brasil. Sendo assim, em 27 de Janeiro partíamos do aeroporto de Guarulhos 

para Fortaleza, nossa primeira parada. De lá, alugamos um carro, partindo às três 

da manhã da capital cearense com destino à cidade de nossa personagem. Mais 

uma vez o espírito mochileiro nos acompanhava na caminhada, desta vez com 

trechos molhados pela chuva. Deus estava ali comigo, claro. Ele nunca sai do meu 

lado, sendo minhas mãos e meus pés na condução do carro que me leva com meus 

amigos até Pau dos Ferros.  

Chegamos lá por volta das nove da manhã. Cidade gostosa, pacata e com 

ruas organizadas. Pedimos informações a duas senhoras sobre uma rua, e ficamos 

assistindo a definição entre elas de quem estava mais certa. Arriscamos uma das 

versões e encontramos a casa de Gambiarra. Homem cheio de histórias, nos 

acolheu com alegria e prontidão junto da esposa, Dona Vera, cuidadosa com a casa 

e as visitas.  

Gambiarra nos contou muita coisa, desde seus trabalhos, viagens pelo 

mundo, até o porquê de participar todos os dias do programa de Sula Sevillis. 

Depois, nos levou para conhecer a cidade, que tem restaurantes, faculdades igreja, 

rádio local, pracinhas, só não tem água. A barragem estava seca quando o 

visitamos. Disse ele que há sete anos não chovia forte na região, triste para um 

lugar tão rico de pessoas. 

Após uma noite em sua casa, retomamos nossa viagem para retornar para 

Fortaleza, e participamos de momentos típicos de quem mora no interior nordestino. 

Andamos cerca de um quilômetro seguindo um cortejo fúnebre. Não sabíamos se 

era alguma pessoa importante da cidade de São Francisco do Oeste, no Rio Grande 

do Norte, mas que tinha amigos, ela tinha. Nesta cidade também recebi uma multa 

por velocidade no radar, passei a cinquenta e três por hora, onde era permitido até 
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cinquenta. 

Mossoró, uma das importantes cidades do estado, surgiu após muito tempo 

seguindo a mesma paisagem da caatinga potiguar. Os prédios surgem como uma 

miragem, e se vão tão rápidos quanto surgiram. Na divisa com o Ceará, 

aerogeradores - ou cataventos - utilizados para a criação de energia eólica. Fiquei 

encantado com o tamanho e beleza daquele equipamento. No mais, a bela 

paisagem litorânea de Fortaleza merece destaque. Todo mundo que soube que 

iríamos para lá dizia ser um lugar perigoso. Graças a Deus, nada de mais ocorreu. 

Após voltar para São Paulo e continuar a confecção do projeto e 

documentário, definimos nosso terceiro destino: São Félix do Xingu, no Pará, local 

que sabíamos ser de grande audiência para o programa, mas onde não tínhamos 

ainda uma personagem definida. Para resolver este desafio, fizemos o que os 

ouvintes fazem: telefonamos. 

Conversamos ao vivo com Sula Sevillis no ar e contamos nossa história, 

nosso projeto, e avisamos que estaríamos lá no final de março de 2017 e que 

gostaríamos de conhecer quem vive no centro da cidade. Na verdade, gostaríamos 

de conhecer também quem vive nas comunidades, mas estas ficam até trezentos 

quilômetros de distância da região central, e com as chuvas e nosso tempo escasso, 

não seria possível. Porém, havia uma ouvinte da zona rural que poderia nos 

encontrar, a Ismaelita, de quem já falarei. 

Após telefonar para a Sula, uma das personagens nos ofereceu grande ajuda. 

Tratava-se do Ezequiel, funcionário público na cidade. Ele conversou com pessoas 

na cidade e nos indicou hotel, locais para comer e ofereceu-se para estar conosco 

na cidade. Com este aparato, partimos de São Paulo às seis da manhã do dia 24 de 

Março para um voo com escala em Confins, em Minas Gerais, que chegou em 

Parauapebas, no Pará, ao meio-dia. De lá, locamos um carro que nos levou até São 

Félix do Xingu, quando conhecemos uma pequena parcela da situação de caos que 

o motorista vive ao guiar pela região Norte. 

Um trecho que seria feito em 40 minutos transformou-se em duas horas de 

aventura desviando dos diversos tipos de buracos, próximo à cidade de Xinguara. 

Nós procurávamos o melhor lugar para passar entre carretas e outros carros, uma 

verdadeira aventura na BR-155. Caiu a noite, e ainda estávamos duzentos 
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quilômetros distantes de São Félix do Xingu. Sem sinal de celular, sem sinal de 

internet, sem luz. Apenas os faróis do carro iluminam nosso caminho. Mas Deus 

estava conosco, sempre está. Às dez da noite chegamos ao nosso destino. Cidade 

grande depois de tanto tempo na estrada vazia. Ao procurar o hotel, o proprietário já 

até sabia o meu nome ao chegar. Finalmente estávamos instalados. 

 No dia seguinte, conhecemos pessoalmente o Ezequiel. Gente boa, nos 

recebeu em sua casa, concedeu entrevista, mostrou a cidade e seus atrativos, além 

de nos levar a conhecer nossas outras personagens: Liane, Iredes e Ismaelita, esta 

última uma amante do rádio, apaixonada pelo programa Ponto de Encontro e por 

Sula Sevillis. Ela contou como conheceu o programa e também sobre os presentes 

que faz para os apresentadores das rádios do grupo EBC, em forma de cartas. São 

dezenas, produzidas a mão e enviadas com muito carinho.  

Com muitas histórias na mente e registradas em vídeo, retornamos para São 

Paulo dia 27 de Março, com mais uma jornada que encerrou-se à 1h da manhã do 

dia seguinte, com todos em casa, prontos para a volta da rotina de trabalhos, e de 

minha parte, uma vontade imensa de voltar lá um dia. 

Em todos estes destinos aprendi muito com cada característica das pessoas 

que lá vivem, com a certeza de que fizemos a escolha certa com o Ponto de 

Encontro, e de que fiz a melhor escolha ao optar por este curso, trabalhando com o 

humano, conhecendo as pessoas cara a cara e realizando aqueles sonhos com a 

certeza de estar fazendo a pessoa ao nosso lado feliz também. Após a edição e 

conclusão do roteiro, fica o sentimento de dever cumprido, na alegria de ter 

conhecido pessoas tão simples, mas com muita bagagem em suas personalidades e 

poder contar as histórias delas para uma grande quantidade de pessoas, que 

poderão ver a quem não era possível saber da existência, que usam o rádio como 

um grande meio para a relação social em suas vidas. 

 
 
15 ROTEIRO 
 

Quadro 10 – Roteiro do documentário Ponto de Encontro: A Rádio-Recado Nacional 
Abertura Sobe trilha sonora  
Insert do logo da produtora   
Insert do logo da faculdade   
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Plano do carro ao amanhecer 
seguindo para Pau dos Ferros surge 
em fade in  
Insert de legenda: quilômetros 
rodados 
Corta para plano do Rio Fresco em 
São Félix do Xingu 
Insert de legenda: minutos de 
gravação 
Corta para plano do carro em rodovia 
no Pará 
Insert de legenda: três destinos 
Corta para plano detalhe de mesa de 
áudio na Rádio Nacional da Amazônia 
Insert de legenda: uma paixão 
Corta para plano do carro em rodovia 
paulista ao cair da noite 
Insert da arte gráfica do mapa do 
Brasil, pontos de conexão e linhas de 
encontro, com a inscrição Ponto de 
Encontro 
Corta para plano detalhe de cartas 
nas mãos de Ismaelita 

Fala de Ismaelita (voice over): 
“ah, o rádio (…) eu tenho a 
comunicação do rádio no sangue da 
minha veia” 

Corta para plano do carro em rodovia 
no Rio Grande do Norte 

  

Corta para plano detalhe de 
Gambiarra 

Fala de Gambiarra (voice over): 
“E gosto demais dele (...) é 
impossível. 

Corta para insert na beira do Rio 
Fresco 

Fala de Ezequiel (voice over): 
“Muita gente usa (...) você não se 
sente tão só né. 
  

Corta para plano da moto em São 
Félix do Xingu 
Corta para plano do retrovisor do 
carro 

Ismaelita (voice over): 
“Eu gosto é de ouvir (...) meio de 
comunicação melhor que tem” Corta para plano do rádio 

Corta para inserts da viagem de carro 
com os produtores do documentário 
 
 

Fala de Sula Sevillis (voice over) 
“Não só um ponto (...) mas toda a 
programação” 
Desce trilha sonora 
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Corta para plano aberto do Rio 
Fresco, em São Félix do Xingu 

Sobe trilha sonora 

Corta para plano detalhe da margem 
do Rio Fresco, em São Félix do Xingu 

 
 
 
  
  

 Corta para plano aberto de viagem 
de barco no Rio Fresco, em São Félix 
do Xingu 

Desce trilha sonora 
Corta para entrevista com Liane 
 
 

Fala de Liane: 
“A história de muita gente (...) é muito 
importante isso aí” 

Corta para plano de viagem para Pau 
dos Ferros 

Sobe trilha sonora 
  
  
  

Corta para plano de viagem para Pau 
dos Ferros 

Desce trilha sonora 
Corta para entrevista com Gambiarra 
 

Fala de Gambiarra: 
“A primeira vez ela ligou (...) tem 
várias pessoas casadas” Insert de plano que mostra Veralucia, 

esposa de Gambiarra 
Insert de plano de Gambiarra em casa 
Corta para entrevista com Gambiarra 
Corta para plano de Gambiarra em 
casa 

Sobe trilha sonora 
 
  Corta para plano de Gambiarra 

apresentando a cidade Desce trilha sonora 
Corta para entrevista com Gambiarra Fala de Gambiarra: 

“Aqui é uma agenda (...) só dou de 
gente solteira” 
 

Insert de plano detalhe da agenda de 
Gambiarra 
Corta para entrevista com Gambiarra 
Corta para planos da cidade de Pau 
dos Ferros 

Sobe trilha sonora 
 
Desce trilha sonora 

Corta para entrevista com Ismaelita Fala de Ismaelita: 
“Eu tenho uns 180 correspondentes 
(...) aí foi só crescendo a amizade” 
 
 

Corta para plano do Rio Fresco Sobe trilha sonora 
Corta para plano da moto andando 
por São Félix do Xingu 
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Corta para plano de Ezequiel 
sintonizando a rádio via antena 
parabólica 

 
 
Desce trilha sonora 

Corta para entrevista com Ezequiel 
 
 

Fala de Ezequiel: 
“Então é muito legal quando (...) se 
tornando amiga através do rádio” 

Corte para planos de viagem em São 
Félix do Xingu 

Sobe trilha sonora 
 
 Corte para plano de Ezequiel 

mostrando o quintal de sua casa Desce trilha sonora 
Corta para entrevista com Ezequiel 
 
 

Fala de Ezequiel: 
“Então aí se dá muitas amizades (...) 
da programação do rádio” 

Corta para entrevista com Liane 
 
 

Fala de Liane: 
“A Cleonice. A Cleonice mesmo (...) 
na casa dela” 

Corta para planos de viagem para 
São Félix do Xingu 

Sobe trilha sonora 
 

Corta para planos de viagem para 
Pau dos Ferros Desce trilha sonora 
Corta para entrevista com Gambiarra Fala de Gambiarra: 

“Tô ouvindo o rádio (...) vou passando 
para um papel e coloco aqui” 

Insert de Gambiarra telefonando 
 
Corta para plano de Gambiarra 
conversando na cidade 

Sobe trilha sonora 
Desce trilha sonora 

Corta para entrevista com Gambiarra Fala de Gambiarra:  
“Tem aproximadamente 2.000 
contatos (...) olha a grossura que tá 
isso aqui” 

Inserts de imagens referentes ao 
rádio 

Áudios de ouvintes da rádio 

Corta para entrevista de Ismaelita 
 
 

Fala de Ismaelita: 
“Ah, eu acho assim (...) a fazer muitas 
coisas erradas” 

Corta para entrevista de Ezequiel Fala de Ezequiel: 
“Hoje as redes sociais (...) fora do seu 
habitat natural” 

Virada de bloco Virada de bloco 
Inserts de interação com o rádio Fala de Sula Sevillis (voice over): 

“O programa Ponto de Encontro (...) 
são os recados” 
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Corta para plano de viagem em 
Parauapebas, Pará 
Corta para plano de viagem em Pau 
dos Ferros, Rio Grande do Norte  

Sobe trilha sonora 
 
 
 
Desce trilha sonora 
WhatsApp de ouvinte (voice over): 
“Passar um aviso (...) aqui quem fala 
é Dona Eunice de Sapucaia” 

Corta para Gambiarra conversando 
por celular com o programa 

Fala de Gambiarra:  
“A gente não pode demorar (...) até a 
próxima oportunidade se Deus 
permitir, viu? Tchau” 

Corta para entrevista com Gambiarra 
 
 
 

Fala de Gambiarra:  
“Porque eu gosto demais do 
programa (...) igual o Ponto de 
Encontro para mim não existe” 

Corte para planos na cidade de Pau 
dos Ferros 

 
 

Corta para entrevista com Gambiarra 
 
 

Fala de Gambiarra:  
“Vocês não conhecem a Amazônia 
(...) por intermédio da rádio” 

Corte para plano de Pau dos Ferros WhatsApp de ouvinte (voice over): 
“E ele ligou lá de confresa (…) pode 
esperar o Miranda aí, viu” 
 

Corte para plano de São Félix do 
Xingu 
Corte para camaleão em São Félix do 
Xingu 
Corte para Ismaelita e Iredes em 
restaurante 
 

Sobe trilha sonora 
 
Desce trilha sonora 

Insert dos pés e sacolinha plática aos 
pés de Ismaelita 

Fala de Ismaelita: 
“O que seria desse povão da 
Amazônia (...) todo o carinho ela fala” Corta para entrevista com Ismaelita 

Corta para espaço de pastagem em 
São Félix do Xingu 

Sobe trilha sonora 
 
 
 

Corte para rua de terra em São Félix 
do Xingu  
Corte para Sula e Jamile conversando 
no restaurante 

Desce trilha sonora 

Corte para insert dos pés de Iredes Fala de Iredes: 
“A minha mãe me passa muita coisa Corte para entrevista com Iredes 
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Insert dos pés de Iredes (...) escutar meu nome pela rádio. É 
maravilhoso” 

Corte para plano da motocicleta em 
São Félix do Xingu 

 
 

Corta para entrevista com Liane  Fala de Liane:  
“Para nós a importância (...) todo dia” 

Virada de bloco Virada de Bloco 
Inserts com o uso de rádio 
 
 

Fala de Sula Sevillis (voice over): 
“Quem dizia que o rádio ia acabar, o 
rádio não vai acabar” 

Corte para planos do grupo chegando 
a Empresa Brasil de Comunicação 

Sobe trilha sonora 
Desce trilha sonora 

Corta para entrevista com Ezequiel Fala de Ezequiel: 
“Na verdade a Rádio Nacional (...) lá 
na estrada, né” 

Corta para entrevista com Liane 
 
 

Fala de Liane: 
“Ah, eu acho que (...) onde a televisão 
não chega né” 

Corta para entrevista com Ismaelita 
 
 

Fala de Ismaelita: 
“Aonde a internet não vai (...) eu amo 
o rádio” 

Corta para entrevista com Iredes 
 
 
 

Fala de Iredes: 
“Nossa, eu acho assim que foi 
maravilhoso (...) que deixava a gente 
feliz” 

Corta para entrevista com Ezequiel 
 
 

Fala de Ezequiel: 
“Imagina uma pessoa que tá (...) você 
não se sente tão só, né” 

Corta para entrevista com Ismaelita 
 
 

Fala de Ismaelita: 
“A Rádio Nacional é assim (...) é o 
radinho de pilha mesmo” 

Corta para entrevista com Liane 
 
 

Fala de Liane: 
“Porque a televisão (...) a gente leva o 
rádio” 

Corta para entrevista com Ezequiel 
 

Fala de Ezequiel: 
“Na verdade o rádio (...) coisas boas 
da comunicação” 

Corta para entrevista com Gambiarra 
 

Fala de Gambiarra: 
“Em primeiro lugar, notícias (...) é um 
trabalho social que a Rádio Nacional 
tem” 
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Inserts sobre rádio Sobe trilha sonora 
Desce trilha sonora 
Fala de Sula Sevillis (voice over): 
“Eu sempre costumo dizer (...) cada 
detalhezinho de mim” 

Corta para entrevista com Ismaelita 
 
 

Fala de Ismaelita: 
“Eu falo em Sula Sevillis eu (...) ainda 
não diz quem é Sula Sevillis” 

Corta para entrevista com Liane 
 

Fala de Liane: 
“O jeito dela falar (...) algum assunto 
que a gente tá precisando” 
Fala de Gambiarra: 
“A Sula, pra mim (...) igual o ponto de 
encontro pra mim não existe” 

Corta para entrevista com Gambiarra 
 

Corta para imagens de interação com 
o rádio 

Sobe trilha sonora 
 
Desce trilha sonora 

Corta para entrevista com Ismaelita 
 
 

Fala de Ismaelita: 
“Aí uma certa vez (...) não sei o que 
seria da vida de Ismaelita Almeida” 

Corta para entrevista com Liane 
 

Fala de Guilherme: 
“Você viu a Sula?” 
Liane: 
“Vi, fui lá, conversei com ela (...) o 
ponto de encontro é a cara dela” 

Inserts de imagens que levem a 
revelação de Sula Sevillis 

Sobe trilha sonora 
Desce Trilha sonora 

Corta para Sula Sevillis Fala se Sula: 
“Meu nome é Carmem (...) de poder 
fazer este trabalho“ 

Créditos finais Sobe trilha sonora 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 
16 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao final do processo de pré-produção, produção e finalização do projeto 

Ponto de Encontro, uma certeza fica evidente: a de que foi um grande acerto a 

realização deste trabalho. O programa Ponto de Encontro não faz apenas um 

serviço de transmissão de recados para uma parcela da população brasileira que 

necessita desta forma de comunicação, e sim promove uma relação muito mais 
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íntima: a criação de amizades, através das ondas do rádio, através de uma relação 

entre necessidade e cultura. Necessidade devido à defasagem na estrutura 

tecnológica para a distribuição de sinais nas telecomunicações, o que impede 

aqueles que vivem em regiões distantes dos grandes centros de possuírem opções 

para a comunicação. Caso este é o das fontes entrevistadas em São Félix do Xingu, 

no Pará, município com grande extensão territorial, e que possui apenas duas 

operadoras de telefonia celular que operam tão somente em torno da sede do 

município, deixando pessoas que vivem a até trezentos quilômetros de distância dali 

sem outra opção para ter notícias de parentes ou tão pouco o acesso à informação. 

Eis, nesta configuração, o rádio atuando. A relação cultural se dá através da criação 

de um laço de amizade tão forte entre os ouvintes que, até quem possui acesso à 

internet e às facilidades da tecnologia, opta por continuar mantendo pelas ondas do 

rádio o contato com seus amigos e familiares. 

A oralidade é quem viabiliza a criação destes laços de amizade entre as 

pessoas. A conversa de Sula Sevillis ao apresentar o programa toca ao coração do 

ouvinte que, por sua vez, imagina como seria a conversa pessoalmente e emociona-

se ao contar esta história de amizade que possui, como foi possível presenciar na 

entrevista com a Ismaelita, em São Félix do Xingu. Esta mesma oralidade que tocou 

o coração do Gambiarra, que se mudou de sua cidade natal para o interior do Rio 

Grande do Norte, para viver com Vera, há dez anos juntos na cidade de Pau dos 

Ferros. Gambiarra ainda conta, com seu jeito simples de conversar, que “não liga 

para zap zap” e prefere conversar com as pessoas, o que faz diariamente ao 

telefonar para os mais de dois mil amigos que foi ganhando ao acompanhar a 

programação da Rádio Nacional da Amazônia. Esta mesma oralidade encantou a 

infância da Iredes e do Ezequiel, que, desde pequenos, acompanhavam as histórias 

radiofônicas da “Tia Leninha”, nas novelinhas que ensinavam a quem não tinha 

outro meio de aprender e teve no rádio a possibilidade de conhecer mais sobre o 

mundo que os rodeiam. 

A relação humana que o programa proporciona vai além do que se poderia 

imaginar no rádio enquanto um elemento de efetiva comunicação social. É difícil, a 

nós sudestinos, paulistanos, imaginar que o rádio ainda realize essa união entre 

pessoas que vivem distantes; a rede social, aparentemente tão consolidada pelas 
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tecnologias digitais, a nós tão comuns, divide espaço com a tradição oral do rádio. A 

oralidade reforça as redes sociais em que o meio é a pessoa. Na conversa via 

telefone, os ouvintes “sentem” o humor da pessoa pela voz. Quando perguntados 

sobre qual opção transmite mais sinceridade por parte de quem fala, foram 

unânimes ao responder que a oralidade, a voz,  proporciona tudo isso. 

Neste processo foi possível perceber a dificuldade de se estender às 

tecnologias de informação para um país tão vasto de território como o Brasil, onde 

uma parcela da população tem acesso a todas as opções de comunicação possíveis 

e outra têm apenas uma opção, a qual, talvez seja a mais humana, a mais efetivada 

por laços de carinho. Reflitamos com o jargão já utilizado há muito tempo por 

operadoras de telefonia sobre a premissa de que o sinal chega a todas as regiões 

do Brasil, quando na verdade, ao visitar as regiões mais distantes das grandes 

capitais, verificamos ser uma falsa afirmação. 

Diante destas percepções uma coisa sempre deve ser lembrada: a 

importância do rádio no Brasil. Muitas pessoas dizem não ouvir rádio, algumas 

podem até dizer que ele irá acabar, mas ao ter contato com estas pessoas, que 

tanto necessitam e utilizam-se dele para suas relações interpessoais, fica a certeza 

de que o rádio está mais vivo do que nunca e, em sua raiz, na comunicação de 

recados, é a ferramenta fundamental para quem vive em regiões carentes de 

recursos de tecnologias da comunicação. O rádio, aprendemos, é um instrumento da 

promoção do amor.  
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18 AUTORIZAÇÕES  

 
18.1 Ezequiel 
 

Figura 9: Autorização de uso de imagem de Ezequiel 
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Fonte: Documento do autor 

 
18.2 Ismaelita 
 

Figura 10: Autorização de uso de imagem de Ismaelita 
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Fonte: Documento do autor 

 
18.3 Iredes 
 

Figura 11: Autorização de uso de imagem de Iredes 
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Fonte: Documento do autor 

18.4 Liane 
 

Figura 12: Autorização de uso de imagem de Liane 
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Fonte: Documento do autor 

 
18.5 Osvaldo “Gambiarra” 
 

Figura 13: Autorização de uso de imagem de Osvaldo “Gambiarra” 
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Fonte: Documento do autor 

 
 
18.6 Sula Sevillis 
 

Figura 14: Autorização de uso de imagem de Sula Sevillis 
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Fonte: Documento do autor 

18.7 Veralucia 
 

Figura 15: Autorização de uso de imagem de Veralucia 
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Fonte: Documento do autor 

 
19 ANEXOS 
 
19.1 Entrevista com Sula Sevillis, realizada em 14 de outubro de 2016 
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Guilherme: Bom, eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem 

você é e um pouquinho do que você faz aqui na Rádio Nacional da Amazônia. 

Sula: O meu nome é Carmem Krissula Sevillis Almeida, eu sou a Sula Sevillis 

da Rádio Nacional da Amazônia, trabalho nessa emissora já há 36 anos, comecei 

assim: novinha, fazendo produção de programas. Eu fazia produção do programa 

som da minha terra. Era um programa com informações para o agricultor familiar e, 

depois, eu comecei a fazer radionovelas, comecei a gravar contos de pessoas aqui 

de dentro mesmo, da nossa emissora, que escreviam essas estórias e diziam: 

“vamos gravar para tentar levar a informação de uma forma lúdica para o ouvinte”. 

Por exemplo: como que o ouvinte podia cuidar da sua saúde? Então, a gente fazia 

uma novelinha, ensinando regras básicas mesmo de como cuidar da saúde, noções 

de higiene e tudo isso.  

Foi assim que tudo começou. A gente fazia essas radionovelas, fazia esses 

contos, e aí, um colega nosso, o Décio Caldeira, já falecido, ele falou: “Sula, eu vou 

fazer um programa para você!”. E fez um programa de curiosidades e 

entretenimento. Comecei a fazer esse programa, chamado Linha Direta, e aí, eu 

comecei a participar mais da programação como apresentadora e, de repente, a 

gente recebia milhares de cartas com recados. Recados de pessoas que 

procuravam os seus parentes, né? É porque a região amazônica tem uma 

característica muito própria. A região amazônica trouxe pessoas na época, era um 

grande horizonte para pessoas de outras regiões, buscar a Amazônia para poder 

desenvolver o seu trabalho, para ter terra para cultivar. E as pessoas saíam das 

suas localidades e iam colonizar a Amazônia. Foi o que aconteceu principalmente 

com a questão dos garimpos. Muita gente do Maranhão, do Piauí, da Bahia, foi pros 

garimpos do estado do Pará, do estado do Amazonas, e deixavam suas famílias, e 

as famílias queriam procurá-los e buscavam através da Rádio Nacional. Mandavam 

cartas: “Olha, estou procurando o meu pai, ele saiu no ano tal, ou foi para o garimpo 

e nós não temos notícias dele já tem dez anos, já tem cinco anos. Aí, a gente lia 

esses recados e, de repente, a pessoa lá no garimpo escutava e entrava em 

contato. Então a mágica se realiza mais ou menos por aí. E, é um número tão 

grande de recados que, na nossa programação, nós colocávamos um ou outro 
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recado em cada programa, mas sempre sobravam recados. Aí, nós decidimos 

montar um programa. Eu, conversando com a Artemisa Azevedo, que é a nossa 

companheira - ela quem faz as radionovelas até hoje -, conversando com ela eu 

falei: "Artemisa, o que a gente faz? São muitos recados. O que a gente pode fazer 

para atender melhor o nosso ouvinte?". E, aí, nós resolvemos criar um programa de 

recados. Como vai se chamar? Bom, Ponto de Encontro, já que tantas famílias se 

reencontram através do programa. 

Ponto de Encontro, então, assim surgiu em 1985. Eu fui a primeira 

apresentadora, produtora, editora do programa e, ao longo do tempo, veio o 

Maurício Rabelo. O Maurício Rabelo apresentou comigo durante 13 anos o 

programa Ponto de Encontro e depois ele saiu e eu continuei. Houve aí um espaço 

em 1999 até 2003 que eu não apresentei o programa Ponto de Encontro, que foi 

apresentado por Carlos Moreira, porque eu passei a editar A Voz do Brasil, parte do 

executivo, dentro da Radiobras. Eu editava, eu era a editora chefe da A Voz do 

Brasil e, também, apresentava A Voz do Brasil, junto com Airton Medeiros. Eu 

apresentei durante cinco anos A Voz do Brasil, mas, aí, chegou um novo governo, o 

governo de Lula, e eles decidiram fazer uma A Voz do Brasil mais palatável, talvez, 

para o público. Diziam, na época, que queriam tirar o terno e a gravata borboleta da 

A Voz do Brasil e fazer A Voz do Brasil com informações mais relaxadas, num tom 

mais relaxado, porque a sisudez da informação do executivo é muito forte. Então, 

eles quiseram fazer de uma forma mais coloquial A Voz do Brasil e, como no caso, 

eu era a editora e a apresentadora, é claro que A Voz do Brasil ficava mais ou 

menos com a minha cara. Então, eu saí, junto com o Airton, e voltei para a Rádio 

Nacional da Amazônia, e peguei o meu filho de volta, que é o Ponto de Encontro, e 

estou com ele até hoje, graças a Deus. 

Guilherme: A gente ia perguntar como que surgiu o Ponto de Encontro, mas 

você já falou essa história toda, e a gente quer saber sobre a Rádio Nacional da 

Amazônia: a sede sempre foi em Brasília, no caso?  

Sula: A sede da Rádio Nacional da Amazônia sempre foi em Brasília. A Rádio 

Nacional da Amazônia é parte de um “pool” de empresas que antigamente era da 

Radiobras, mas, que, há oito anos, mudou para a EBC. Há oito ou nove anos, mais 
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ou menos, foi criada a EBC, que foi a Empresa Brasil de Comunicação. Absorveu 

todos os funcionários da Radiobras e ampliou um pouco o seu leque. Foi criado mais 

um canal de TV - antigamente era só a TV Nacional - e, aí, essa TV Nacional virou 

TV Brasil e foi criada a TV NBR, que é responsável pela transmissão do áudio e 

imagem da presidência da República e, ao passo que, em relação aos rádios, na 

EBC, também “encampou” a rádio do MEC, do Rio de Janeiro, a AM, a Rádio FM 

MEC, também do Rio de Janeiro. Enfim, assim foi criada essa empresa. 

Mas a Rádio Nacional da Amazônia sempre teve sede aqui. A produção, 

edição dos programas é toda feita aqui, a gravação e ao vivo. O nosso som, ele é 

retransmitido por nossos transmissores de ondas curtas, 25 e 49 metros, que fica 

num parque de transmissores aqui em Brasília, considerado o maior parque de 

transmissoras da América Latina. É o Rodeador, onde estão os nosso 

transmissores, que são dois: um de 25 metros e um de 49 metros, e são esses 

transmissores que levam a nossa programação para lá. A gente fala ondas curtas. 

Eu não entendo muito sobre engenharia, não, mas as ondas curtas, elas conseguem 

atravessar as barreiras, as montanhas, os obstáculos, e elas conseguem chegar, 

quanto mais longe, melhor o som. Então, as ondas curtas são assim. Dessa forma, 

os nossos dois transmissores transmitem para toda Amazônia Legal. Não é apenas 

a região amazônica, formada por sete estados, nós transmitimos para a Amazônia 

Legal, que também encampa Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre. 

Além desses estados, da Amazônia, nós também chegamos no norte do Mato 

Grosso e no oeste do estado do Maranhão, fora o Tocantins, que faz parte da região 

Amazônica, da região Norte, né? Então, a Amazônia Legal, além dos setes estados 

da região amazônica, também encampa o norte do Mato Grosso e, também, o oeste 

do estado do Maranhão. 

Guilherme: Conte para nós como que é feita a produção do programa no dia 

e se existem correspondentes locais, na Amazônia e em outros lugares, se é tudo 

feito dessa central, e como que funciona. 

Sula: O programa Ponto de Encontro não é um programa exatamente 

jornalístico na sua essência. Nós temos a participação de alguns repórteres da 

nossa agência, do nosso radiojornalismo, em especial quando há algum caso de 
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maior repercussão. Aí, a gente tem a participação desses repórteres, desses 

jornalistas do nosso programa. Temos, também, entrevistas, normalmente são 

assuntos sugeridos pelos ouvintes, né? E, nessas entrevistas, nós buscamos 

especialistas para poder falar sobre o assunto. Mas, a essência mesmo do programa 

são os recados. Inclusive, hoje não terá nem entrevista, nem participação, porque 

são muitos os recados. 

Os recados chegam até nós de várias formas: Por meio de cartas. As 

pessoas mandam cartas. Chegam também por e-mail. O programa tem um e-mail, 

pontodeencontro@ebc.com.br. As pessoas mandam os seus e-mails com os seus 

recados. Nós também temos um outro meio de contato que é através da Central do 

Ouvinte: a pessoa liga para a nossa Central do Ouvinte e passa o seu recado. A 

nossa Central do Ouvinte funciona das oito da manhã até às seis da tarde. As 

pessoas ligam e passam os seus recados o dia inteiro e a gente divulga no 

programa Ponto de Encontro. E temos, é claro, também, o canal direto, que é o 

telefone ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, das onze ao meio dia, e aos 

sábados, domingos e feriados os ouvintes podem ligar das dez ao meio dia. São 

duas horas abertas para o público. É só uma hora de participação ao vivo porque 

nós temos uma quantidade significativa de e-mails, de recados, uma quantidade 

expressiva de participação de ouvintes pela Central de Ouvintes, e, também agora, 

pelo WhatsApp. Tem um WhatsApp da emissora e que surgem recados das pessoas 

e, é claro, que a cada dia vão se instrumentalizando com essas ferramentas 

tecnológicas e acabam fazendo com que haja um crescimento exponencial da nossa 

audiência, por incrível que pareça. 

Quem dizia que o rádio ia acabar: o rádio não vai acabar! É, diziam assim: 

“Ah, surgiu a televisão, surgiu a internet”. Olhe e veja você. E, agora, nós temos o 

telefone celular. A condição é muito apropriada para as pessoas se comunicarem. O 

que foi que aconteceu: esses instrumentos tecnológicos fizeram com que a 

audiência do rádio aumentasse porque, agora, nós temos como usar, sim, o e-mail. 

Antigamente eram apenas as cartinhas que chegavam até a gente. Eram apenas as 

cartinhas. Mas agora não, chegam Whatsapps, chegam e-mails, e outro detalhe 

importante: nós não estamos apenas nas ondas curtas. As pessoas não escutam 
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apenas o nosso programa pelas ondas curtas do rádio. A onda curta lá na Amazônia 

é assim: é um radinho de pilha bem pequenininho e as pessoas conseguem ouvir 

um som limpo.  

Algumas outras pessoas compram aqueles rádios que colocam na energia 

elétrica para funcionar. Também conseguem ouvir, mas, agora, as pessoas estão 

tendo acesso a celulares. Muitas operadoras de telefonia já instalaram muitas torres 

lá na Amazônia, apesar da vastidão territorial da nossa Amazônia. As operadoras já 

colocaram suas torres lá, e algumas... É claro, e outras regiões não têm. Mas o que 

é que acontece: através do sinal de celular, quem tiver internet também consegue 

baixar um aplicativo no seu celular e consegue nos ouvir pelo celular. Então, não só 

apenas o rádio de pilha, mas também o celular. E muitas pessoas, claro, têm o seu 

laptop ou seu computador em casa e têm acesso à internet, e as pessoas aí 

conseguem ouvir a gente pela internet no seu computador, através do site 

www.radios.ebc.com.br. E é isso. 

Guilherme: Você falou que o programa não é jornalístico, mas vocês levam 

informações do que acontece na Amazônia lá. Essas informações, vocês fazem toda 

a coleta aqui mesmo no estúdio, na central, no caso? 

Sula: Essa coleta de dados para poder levar a informação para os ouvintes 

da Rádio Nacional da Amazônia, nós temos uma equipe de radiojornalismo e tem 

eu, também, que faço a produção. Eu vejo o que é que tem de mais importante 

naquele dia para ser informado para os ouvintes da Amazônia. E aí, eu vejo e faço 

uma breve pesquisa, tiro, aí, as matérias interessantes, pego os textos e os dados 

importantes que devam ser passados para os ouvintes de forma objetiva e concisa - 

porque no rádio tempo é uma coisa muito escassa, por incrível que pareça. Vocês 

terão a oportunidade de saber o que é tempo no rádio daqui a pouquinho. Então, por 

conta do tempo, a gente tem que fazer assim: Passar a informação de uma forma 

muito objetiva e clara, e essas informações são, sim. Eu busco todos os dias. Tem 

alguma informação importante para passar para o ouvinte, eu faço a pesquisa. E 

tem, também, o nosso radiojornalismo que, quando tem algo acontecendo de 

importante, sempre tem a participação de um repórter, de um jornalista no nosso 

programa, levando as informações aos ouvintes. 
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Guilherme: Você citou aí que as pessoas hoje têm celular, que as pessoas 

falaram que o rádio ia acabar, e não é verdade, o rádio não acabou, e que as novas 

tecnologias até ajudaram o público. Eu queria saber o porquê que você, 

principalmente pelo fato de você ser a apresentadora do programa há mais de 30 

anos, acredita que o programa é tão importante e tão necessário para aquele povo 

da Amazônia, e se eles têm outras formas de comunicação? 

Sula: Eu acredito que a importância do programa não se restrinja apenas à 

região amazônica. Nós ultrapassamos essas fronteiras. Porque, a pessoa saiu de 

um lugar do Brasil, de Santa Catarina, do Paraná, do Estado de São Paulo, e foi 

morar na Amazônia. Então, quem ficou em São Paulo tem interesse em receber 

notícias de quem foi para lá, e quem foi para lá não tem outra condição a não ser 

ligar para a gente para dizer: “Olha, quero avisar o meu pai, que ficou lá em São 

Paulo, que eu estou bem, que ele não se preocupe”, e tal. Então, na verdade, a 

importância vai persistir por muitos e muitos anos, por causa do nosso perfil do 

nosso país (sic). É um povo que sai dos seus lugares e busca novos horizontes, 

busca novidades em sua vida, e ele busca novos locais para morar, para viver, para 

fazer a sua vida. E a Amazônia é um grande horizonte para as pessoas do Brasil. 

Então, eu acho que a importância vai permanecer por muitos e muitos anos porque 

é um interesse de todo o Brasil, já se faz sentir.  

Nós temos, não só dentro do Brasil, mas brasileiros que saíram da região 

amazônica, foram para outros países e que utilizam essa ferramenta para passar 

informações para a sua família. Que eu me lembre tem uma ouvinte que está 

sempre participando da Espanha, a Adelaize. Os pais dela moram em uma região lá 

do estado do Pará. Então, quando ela quer parabenizar seus pais, ela utiliza o e-

mail. Quando ela quer mandar algum recado para seus pais, ela utiliza o e-mail ou, 

então, ela liga para a Central do Ouvinte, e ela lá ouve a nossa programação pelo 

aplicativo do celular ou pelo computador dela. Então, há muito tempo que nós 

ultrapassamos essas fronteiras e o povo brasileiro jamais vai se deixar apenas em 

um lugar. Ele vai querer expandir seus horizontes, sim, e a Rádio Nacional da 

Amazônia está aqui para isso, cada vez mais conhecida e cada vez mais utilizada 

pelos nossos ouvintes. 
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Elinaldo: Além de um ponto de encontro, o seu programa é um ponto de 

afeto? 

Sula: Sim, é. Realmente. Não só um ponto de encontro, mas um ponto de 

afeto. Um ponto de afeto em que medida? Na medida em que o ouvinte se identifica 

com a forma como nós apresentamos o programa. E não só o meu programa, mas 

toda a programação. Há uma ligação muito íntima entre nós e os nossos ouvintes, 

porque nós entramos dentro da casa dele e ele quer solução para o problema dele e 

as pessoas que podem ajudá-lo a resolver os problemas deles somos nós. Eles nos 

mandam, sim. Não somos nós na verdade, né? Não temos esse poder de resolver 

nada, mas pelo menos deixar a pessoa informada. Cada vez que as pessoas me 

perguntam, por exemplo: está tendo um papo agora no nosso programa sobre Bolsa 

Família. “Ah, porque na minha cidade não pagaram o Bolsa Família”, “porque o 

governo não pagou o Bolsa Família”. Eu vou lá rapidamente, busco no computador: 

“poxa, o Bolsa Família não acabou, o governo não cortou o Bolsa Família. Aí, a 

gente começa a conversar. Eu falo: “gente, é bom vocês buscarem essa informação 

mais aprofundado aí no seu município, porque o Governo Federal não cortou o 

benefício do Bolsa Família. O que pode ter acontecido é você não ter se cadastrado 

no Bolsa família e, dessa forma, você não vai realmente receber o benefício. E aí, 

começam a surgir outros ouvintes: “ah, Sula, eu ouvi você falando sobre isso. Pois é. 

Aqui na minha cidade é o seguinte, quando não tem dinheiro na Caixa Econômica, 

dizem que não tem o Bolsa Família ali e que eles não pagam, e ninguém mais paga, 

e a gente fica a ver navios”. Aí, eles começam, sem querer, já falam a respeito dos 

políticos que estão lá, que não sei o quê, que não chegou, “será que é a prefeitura?”, 

“será que é a assistência social?”. E fica essa conversa aí no ar. 

Aí, tem uma questão que nós temos que ter um cuidado danado, porque nós 

somos uma empresa pública, né? Não que nós não possamos falar mal do governo. 

Pelo contrário, a gente tem é que apontar mesmo os erros do Governo Federal. 

Mas, em pontos que nós não podemos passar a informação embasada, com fonte, a 

gente tem que dar uma parada ali, porque, aí, a gente vai buscar a informação. Aí, 

na próxima semana, eu já vou fazer uma nova entrevista sobre o Bolsa Família para 

explicar como é que não chegaram os recursos em alguns municípios, por que que 
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não chegaram. E aí, eu falo com os ouvintes: “ouvintes, eu não posso falar mais 

nada, e nós vamos ouvir uma autoridade no assunto para poder explicar”. Porque eu 

sou jornalista, mas eu não tenho o alcance de todos os assuntos. É impossível, os 

jornalistas não têm alcance, eles têm que buscar a informação. Então, nessas horas, 

eu me limito e falo: “Olha, a gente vai dar uma paradinha aqui para retomar esse 

assunto depois, quando a gente trouxer um especialista, uma autoridade no assunto, 

para falar sobre esse assunto”. Então, é isso. 

Guilherme: Você falou da sua relação com o ouvinte, que você faz parte da 

vida de muitas pessoas do Brasil, em um todo. Você foi a responsável por muitos 

reencontros de famílias, você falou que o pessoal te chama de “Rainha da 

Amazônia”, e eu queria saber como que é para você todo esse carinho e 

reconhecimento vindo desse público e se você realmente se sente importante para 

eles: como que é para você lidar com esse título, por exemplo? 

Sula: Esse título? “Rainha da Amazônia”? É emoção, é coração, é uma coisa 

muito profunda e forte. Esse meu relacionamento com os ouvintes é muito forte, eles 

fazem parte da minha vida, também, não sou só eu que faço parte da vida deles. E, 

também, sem eles eu não seria ninguém. Eles fazem parte da minha vida. Olha, eles 

me acompanharam desde quando eu era solteira, quando eu namorei, quando eu 

noivei, quando eu casei - teve presença de ouvintes no meu casamento -, quando os 

meus filhos nasceram, eles acompanharam a gravidez, todo o tempo que eu fiquei 

fora e quando eu voltei. Então, eles conhecem a minha família por nome e mandam 

beijos para a minha família e meus filhos. Enfim, é como se eles fossem da minha 

família mesmo, né? Meus primos, meus tios, meus irmãos. Como se fossem da 

minha família e é uma emoção que vocês... Só vivendo, só vivendo. Eu passei por 

uma experiência no ano passado incrível. Fui para São Félix do Xingu, no estado do 

Pará, uma das regiões que mais participa do meu programa. São Félix do Xingu é o 

terceiro maior município em extensão territorial do Brasil.  

São Félix do Xingu é um município que tem 53 distritos ou mais. Cada distrito 

desses fica longe 100, 200, 300 quilômetros. E essas pessoas a 200 e 300 

quilômetros vieram para acompanhar eu, apresentando o programa lá da sede do 

município de São Félix do Xingu. E, assim, teve um casal de ouvintes que veio com 
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a filha lá de Uruará, no Pará. Uruará fica 1.100 quilômetros de São Félix do Xingu. 

Eles pegaram ônibus para ir ficar perto da gente por esses quatro dias que nós 

passamos lá. Um senhor vindo de Ourilândia, de Medicilândia, perdão, Medicilândia, 

no Pará, que fica a 1.300 quilômetros de distância. 

Não tem dinheiro no mundo que pague uma coisa dessa, eu me emociono só 

de lembrar né dessa viagem que eu fiz para São Félix do Xingu, que para mim foi 

uma coisa muito marcante, muito. É, eu não consigo nem encontrar palavras para 

descrever as emoções que eu passei lá. No último dia, os ouvintes, os ouvintes que 

estavam lá em São Félix do Xingu, compraram um bolo de um metro de largura. 

Enfim, alto desse jeito para servir a todos que estavam lá. Tinham mais de 300 

pessoas ali acompanhando e foi muito forte, foi muita emoção. Presentes eu recebi 

daqui até o teto, mas foi uma pena que eu pude tudo porque no avião só cabiam 13 

quilos por passageiro, infelizmente. Dei muitas coisas lá. Doces, gente, doces de 

tudo que era jeito que vocês possam imaginar: doce de leite de cinco versões 

diferentes, doces de cana, chocolates - porque lá é uma região onde é feita a 

cacauicultura, na Amazônia a produção é muito grande. Então, eu ganhei chocolate 

de tudo que era jeito, achocolatado, chocolate em barra e os queijos, manteigas, 

requeijões. Aí, eu me emocionei. E, aí, a arte das mulheres que fazem umas 

bandejas, mandam cortar o vidro, aí, pegam e tecem em crochê uma capa para essa 

bandeja, tapetes dos mais variados e formas, camisetas, lenços, bijuterias, enfeites 

para casa. Foi muita coisa, e isso eu recebi assim: desde a pontinha de um alfinete 

até uma boneca desse tamanho. Para mim o valor é o mesmo, não importava o 

tamanho e nem o quanto se gastou ali, porque o que eu recebi em emoção foi muito 

maior. 

Guilherme: Só para fechar agora, aproveitando esses momentos 

emocionantes, eu queria que você tentasse, eu sei que é difícil, mas tentasse 

expressar em palavras o quão grata você é pelos seus ouvintes, porque, como você 

falou: são eles quem fazem o programa, são eles quem estão aí com você há 30 

anos, eles que são parte da sua família, e eu queria dar esse espaço para você 

agradecer a eles. Como que seria? 

Sula: Eu sempre costumo dizer que Deus faz a gente, mas quem esculpe ali, 
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aos poucos, o que a gente é, é a vida. E, no meu caso, quem me esculpiu do jeito 

que eu sou foram os ouvintes. Esse carinho que eles têm, essa maneira que eles me 

tratam. Eles esculpiram cada pedacinho de mim. Então, eu acho que eu sou e quero 

continuar sendo aquilo que eles esperam e, principalmente, aquilo que eu espero de 

mim mesma. Que eu continue fazendo esse trabalho porque ele tem um valor 

enorme, imenso.  

Agradeço, também, a essa empresa, a oportunidade que tive de ter vindo 

para cá e realizar um trabalho como esse. É emocionante, eu não tenho dúvida, e, 

assim, eu sou o que sou pelos ouvintes, e eu agradeço a Deus, principalmente, por 

me dar essa oportunidade de poder fazer esse trabalho. 

 
19.2 Entrevista com “Gambiarra”, realizada em 28 de janeiro de 2017 

Guilherme: Bom, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. 

Gambiarra: Eu sou Osvaldo Dias de Souza, conhecido como popular 

Gambiarra, nacionalmente e internacionalmente. 

Guilherme: Tá famoso! 

Gambiarra: É... E você? 

Guilherme: Eu sou o Guilherme Guidetti Pedroso, conhecido como Guidetti. 

Só nacionalmente, talvez. Nem nacionalmente, só na cidade, ali. 

Gambiarra: E em Pau dos Ferros. 

Guilherme: É, em Pau dos Ferros. 

Gambiarra: Eu esqueci de falar também que eu sou do estado de Tocantins. 

Antigamente era Goiás. E vai fazer dez anos já que moro aqui por intermédio da 

Rádio Nacional. E conheci a dona Veralucia por intermédio da Rádio Nacional, no 

programa de Maurício Rabelo. E, agora, ele tá fazendo o programa Eu de cá, você 

de lá, das oito e meia à meia-noite. 

Guilherme: Qual era o programa que ele apresentava? 

 Gambiarra: Antes? Era o Caminhoneiro. Fazia cinco horas da manhã, fazia 
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Ponto de Encontro, ele fez também Ponto de Encontro um tempo, junto com a Sula. 

Ele fez. 

Mateus: Então vamos lá, de vez, para valer? Gravando! 

Guilherme: Novamente, se apresente pra gente: quem é você? de onde você 

veio? 

Gambiarra:  Eu sou o Osvaldo Dias de Souza, popular Gambiarra, vim de 

Lagoa da Confusão, no estado de Tocantins, para Pau dos Ferros, conhecer a Dona 

Vera que é minha esposa hoje em dia. Conversamos a primeira vez dia 16 de março 

de 2006. Quando foi no dia 12 de agosto de 2007, eu cheguei a Pau dos Ferros. 

Guilherme: 16 de março de 2006? 

Gambiarra: De 2006. 

Guilherme: Nossa, então vocês estão casados há pouco tempo.  

Gambiarra: É, há dez anos. 

Guilherme: Dez anos. E o senhor conheceu ela como? 

Gambiarra: Por intermédio da Rádio Nacional, no programa de Maurício 

Rabelo. Ele apresentava um programa e eu conheci por intermédio desse programa. 

Aliás, não foi nem de Maurício Rabelo, foi de João McBrown, de uma hora da 

manhã. Das doze às três horas ele fazia o programa. Aí, foi nesse intervalo que eu 

conheci ela. Pela primeira vez que nós falamos. Dia 16 de março de 2006. Aí, 

continuamos conversando.  

Aí, quando foi um certo dia eu “procurei” pra ela. Eu já era divorciado, 

judicialmente. Aí, “procurei” pra ela: “Seu marido se zanga de você conversar 

comigo todo dia de madrugada?”. Ela falou: “Não, eu sou casada mas sou 

separada”. “Então meu tom de conversa com você agora vai mudar”. Aí, 

começamos. Eu falei: “Eu vou lhe roubar daí pra cá”. Ela: “- É muito difícil”. “Pois eu 

vou pr’aí”. “É mais difícil que é muito longe e você não vem aqui”. Aí, eu fiquei 

quieto. Sempre conversando, conversando. Quando foi dia 12 de agosto, cheguei 

aqui em Pau dos Ferros, fui pro hotel do seu Anísio, encostado na rodoviária. 
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Quando deu o mesmo horário de conversar com ela, liguei para ela já falando que 

estava em Pau dos Ferros. Ela: “Onde você tá?”. “Eu  ‘tô’ no hotel do seu Anísio, 

próximo da rodoviária”. “E o que é que tem aí em frente?”. “Tem um semáforo, tem 

duas pistas, faz tipo um ferro de gomar e tem um posto de gasolina bem em frente”. 

Aí, não tinha jeito de falar que não, porque eu estava dando todas as pistas, falando 

o que existia. “E por que você veio pra cá?”. “Vim lhe conhecer, depois quando o dia 

clarear que eu vou ver sua cara”.  

Mais cedinho eu vim para a casa dela, e ela morava na casa do sogro dela. 

Ex-sogro... Mas, até hoje, ela vai, um dia sim, um dia não, para lá, porque os dois 

filhos dela moram lá com ele. Foram criado por eles. Aí, começamos, estamos nessa 

vida até hoje. Há dez anos. 

Guilherme: E como foi a primeira vez que o senhor ouvir a voz dela no rádio? 

Gambiarra: A primeira vez ela ligou. Aliás, fui eu que liguei porque ela tinha 

deixado o telefone. Mas eu não tinha pego, então eu liguei no dia e disse para que, 

se ela ligasse, deixasse o telefone, que eu queria falar com ela. Aí, no mesmo dia, 

ela ligou, dia 16, e, no mesmo dia, já começamos a conversar. E resultou em 

casamento. E, hoje em dia, pessoal me chama de Santo Antônio Casamenteiro, que 

já fiz vários casamentos. Apresento você para Maria, apresento Maria para você e 

nisso vai e, depois, já tão casando. Tem várias pessoas casadas assim. 

Guilherme: Isso aqui em Pau dos Ferros? 

Gambiarra: No Brasil inteiro. Mais é no Pará, na região amazônica, que é 

lugar onde o pessoal gosta mais de rádio, parece que é naquele meio, na Amazônia, 

que já pega parte do Maranhão. Mas o lugar que mais gostam, além da Amazônia, é 

Piauí, Maranhão e Bahia. É o lugar que o pessoal mais liga. E Goiás, que não 

pertence à Amazônia. São Paulo tem algumas pessoas ligando. Do Rio Grande do 

Sul, do Paraná, Santa Catarina. E o programa do Maurício, Eu de cá, você de lá, 

que ele tá fazendo hoje, é mais caminhoneiro que liga. Liga caminhoneiro que você 

precisa de ver. Quem fazia esse programa era Luiz Alberto. Conheci ele 

pessoalmente e, hoje em dia, ele é vice-prefeito de Águas Lindas (de Goiás), ao 

redor de Brasília. 
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Guilherme: Eu percebi que você gosta bastante da Rádio Nacional, e, aí, 

ficou mais claro ainda porque o senhor tem um quadro com os funcionários. Qual a 

história daquele quadro? 

Gambiarra: A história daquele quadro é de dona Vera, que tinha umas 

folhinhas que vinham, na época que vinham folhinhas. Ela que tinha aquelas fotos e 

eu peguei e fiz o quadro. Mas aquela que tá dentro do meu quarto, de Maurício 

Rabelo, vou fazer um quadro também. Até falei para ele que vou fazer o quadro. Eu 

gosto demais de rádio. Durmo ali mais com o rádio ligado, bem baixinho. Do meu 

lado lá tem uma caixinha de som. 

Guilherme: A rádio que você mais sintoniza é a Nacional? 

Gambiarra: A Nacional, a Brasil Central, de Goiânia, tem uns programas que 

eu gosto muito, de programa sertanejo. De Fortaleza, a Verde Mares, muito boa 

também. Tudo eu pego ali por intermédio daquele receptor digital. E tem a Rádio 

Social da Bahia, também. 

Guilherme: O senhor está segurando um caderninho... 

Gambiarra: Aqui é a agenda com o nome dos amigos que eu tenho por 

intermédio da rádio. 

Guilherme: Tudo da Nacional? 

Gambiarra: Da Nacional. Tem o nome, onde ele mora, se é na zona rural ou 

na cidade, se é casado ou se é solteiro. Porque, se por acaso: ‘cê é Guilherme, né? 

Guilherme, telefonou pro Gambiarra, quer fazer uns amigos com as pessoas. Aí, se 

for gente casada eu não dou para você. Só dou de gente solteira. E aí tem todos os 

telefones aqui, todos. Inclusive só não tem o da Claro, porque não tem da operadora 

Claro. Não tem nada a ver com a Claro, mas da Tim, da Vivo e da Oi tem. E tem um 

plano da Oi que eu falo de Oi para Oi fixo do Brasil inteiro e qualquer operadora. 

Telefone fixo. No Brasil inteiro. Sendo fixo eu posso falar com a Claro, com a Vivo, 

com a Tim, que elas têm telefone fixo também. Como em São Paulo, a irmã dela 

mesmo tem. Então, a gente conversa direto por intermédio do celular. Esse mesmo 

que eu falei, ali. 
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Guilherme: O senhor imagina quantos contatos tem aí? 

Gambiarra: Acho que passa de dois mil. 

Guilherme: Dois mil? 

Gambiarra: Dois mil. Bem por aí... De um lado e de outro. Ele não está em 

ordem alfabética. Eu vou botar tudo em ordem alfabética, de um lado e de outro. 

Sem falar os que eu perco, que anoto em papel e esqueço de passar pra cá. Fico 

envolvido com esses negócios da pimenta. Esse aqui é de Rondônia. Falei com ele, 

peguei o nome dele agora, esse aqui. Marta, de Brasília, peguei ela agora esses 

dias também. E, assim, muitos outros. Onde eu boto aqui tem o estado, a cidade, se 

mora na zona rural eu pego o nome da fazenda, de chácara. 

Guilherme: E você conversa frequentemente com eles? 

Gambiarra: Todos eles. Porque eu não sei mexer com esse negócio de “zap 

zap”. O meu negócio é falar, ouvir a voz da pessoa no telefone. Por isso eu tenho 

essas operadoras tudinho, que eu fico ligando para eles. Já teve vez de vir na conta 

de telefone, da Oi, mil e quinhentas ligações em um mês. Para você ver a 

quantidade que é feita. Dá 50 ligações por dia. Só que eu não demoro muito 

também. Um minuto, dois minutos. Só uma pessoa de Itagi que, sempre quando 

“nós” conversa, a gente fica até mais de uma hora. Tem o Maximiliano, que é 

casado por meu intermédio, lá no estado de Tocantins, Ponte Alta, que a gente 

conversa 30, 40 minutos, 50, uma hora. 

Guilherme: Então é praticamente todo dia, o dia todo?  

Gambiarra: É, quando eu “tô” sem ter o que fazer. Todo dia, à tarde, eu boto 

minha mantinha de pimenta ali naquela calçada, onde vocês estavam, do lado de cá, 

do lado da padaria. Aí, eu levo a “agendazinha” pra lá, que é esse caderno, e o 

telefone. Fico de lá vendendo pimenta e ligando para as pessoas e as pessoas 

ligando para mim. 

Guilherme: Há quanto tempo que o senhor ouve o Ponto de Encontro? 

Gambiarra: Olha, que eu fiquei mesmo, até ouvir direto, eu comecei a ouvir o 

Ponto de Encontro tem mais ou menos 30 anos. Mas, tem época que eu “tô” em 
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região que não pega, “tô” trabalhando, sem tempo. Mas, desde que eu “tô” aqui, em 

Pau dos Ferros, tem uma média de oito anos que é direto, ouvindo e ligando. É difícil 

um dia que eu não ligue. Na rádio eu ligo todo dia. Se eu não ligo no Ponto de 

Encontro, ligo no programa do Frank Silva, que começa das cinco da manhã, lá em 

Brasília, quatro da manhã aqui, e do Maurício Rabelo, que começa das oito e meia 

até a meia-noite, que eu ligo nesse horário, também. E da meia-noite que eu ligo 

também, na Madrugada Nacional, que é João McBrown que faz, tem minha 

participação, também. 

Guilherme: O senhor lembra como começou a ouvir o Ponto de Encontro? 

Onde que você ouvia? 

Gambiarra: As primeiras vezes foi em Lagoa da Confusão. Eu tinha dois 

rádios: um para a noite e outro para pegar os programas do dia, para eu não ficar 

procurando direto. Já ficava diretamente. Eu tinha um e depois eu encontrei um 

outro motoradio velho para comprar, e comprei. Nessa época eu mexia com hotel 

em Lagoa da Confusão. Era um ligado na Nacional de Brasília e outro na Nacional 

da Amazônia, que faz o Ponto de Encontro. 

Guilherme: Eu queria que você falasse o que o programa mudou para você. 

Gambiarra: Mudou muita coisa. Em primeiro lugar, notícia. Eu gosto muito de 

notícia, ser bem informado. E tudo que você quer saber, qualquer coisa. Eu quero 

saber se aquele capim-santo é pra qual tipo de doença, qual é o efeito que ele faz. 

Eu telefono lá e eles vão me dar a resposta. “Ah, eu ‘tô’ com problema no INSS”. 

Eles me “dá” a resposta. “Ah, eu vou mexer com a aposentadoria. O que eu tenho 

que fazer com a aposentadoria? Tenho tantos anos pagos de contribuição. O que eu 

tenho que fazer?”. E eles me “dá” a resposta. Quer dizer, isso tudo é um meio 

comunicação. É um trabalho social que a Rádio Nacional faz. 

Guilherme: E isso tudo é possível… 

Gambiarra: E eu gosto muito desse tipo de trabalho, e eu faço muitas coisas 

voluntárias. Sou um voluntário. 

Guilherme: Isso tudo é possível pelo Ponto de Encontro mesmo? 
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Gambiarra: Pelo Ponto de Encontro. E também os outros programas que 

tem. Gosto muito de ter a participação, que eu gosto de ser entrevistado e gosto 

muito de falar ao público. Desde Lagoa da Confusão que eu subia na tribuna da 

Câmara de Vereadores, marcava debate com prefeito, com vereador, e dava 

sugestões. Aqui eu participo muito da Câmara de Vereadores, mas eles não dão 

espaço para eu falar. Já pelejei. Só quando tem audiência pública, aí que pode 

qualquer pessoa falar. Mas, nas sessões mesmo não tem espaço.  

Como ontem, me telefonaram para levar um molho na Independência, lá perto 

da Regional, e eu vi uns problemas que eu vou falar para os vereadores, que tem 

duas clínicas de saúde bem pertinho, e tem uns meios lá que as casas são bem 

próximas da estrada e não têm as calçadas. E é tudo cheio de buraco. A prefeitura 

tem que dar um apelo, fazer um trabalho lá. Um pedestre vai lá, uma pessoa de 

idade, como é? Não tem condições nem de andar de bicicleta. De pé é ruim. E vai 

uma pessoa de cadeira de rodas, não pode andar lá no asfalto, na pista de 

rolamento. O trânsito lá é muito grande. Como é que vai fazer? Vai ter que dar uma 

volta pra poder chegar na clínica? Eu vi isso aí ontem e vou comunicar com os 

vereadores para fazer um projeto e tomar providência para aquilo ali. 

Guilherme: A apresentadora, a Sula, ela recebeu a gente muito bem lá, e a 

gente soube que ela é a principal apresentadora, titular, do Ponto de Encontro há 30 

anos. Eu queria que você falasse um pouco o quão próximo os ouvintes são da Sula 

Sevillis e o que você acha dela.  

Gambiarra: Eu acho que aquele programa da Sula é um programa social. Eu 

acho que você é sabedor que ela estava concorrendo a um prêmio. Ela não ganhou, 

mas ficou entre as três. Já foi uma grande vitória. É um trabalho social, porque, acho 

que você não conhece ainda a Amazônia, né? O estado do Pará? É muito isolado. O 

meio de comunicação de lá se chama Rádio Nacional da Amazônia, Ponto de 

Encontro. Eu “tô” aqui na cidade, meu pai tá lá na fazenda, eu mando recado para 

ele pelo intermédio da rádio. Isso aí é um trabalho social. Eu achava que a Sula ia 

ganhar aquele concurso. Mas foi para uma outra pessoa, por causa de criança. 

Criança geralmente tá em primeiro lugar, né? Sempre eu falo que vocês jovens são 

o futuro do amanhã.  
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Tem ali o estudantes da FESA, e eu vou muito no restaurante lá, e eu sempre 

falo: “Vocês são o futuro do amanhã! Por quê? Porque vocês são jovens. Vocês 

podem melhorar o Brasil amanhã”. Hoje em dia faz tempo que, hoje em dia, tudo 

quanto é coisa depende de político. E não devia ser assim. ‘Cês veem como que 

está problema nos Estados Unidos? O presidente que assumiu agora, dia 20, vai 

fazer um muro. Pra gente ver como é que é, né? Já pensou se todos os presidentes 

forem fazer isso? E os gastos que tem? Tinha que ter muro era aqui no Brasil, nas 

nossas fronteiras, para livrar de entrar arma e droga. ‘Cê “tá” sabendo da rebelião 

em Natal, né? Bem aqui, próximo de casa, dá nem 300 metros, tem um presídio. Eu 

fico com medo. Levanto todo dia quatro horas da manhã e tenho medo. Tem um 

pezinho de planta que sempre eu cuido dele, molhando todo dia, madrugada e a 

noite, né? Seis horas da manhã, seis e dez mais ou menos, já “tô” no mundo 

andando. A Vera vai lá encontrar os filhos dela e eu despachando lá pelo centro, 

vendendo as pimentas pra não ficar quieto. Não tem nem tanta necessidade.  

É que eu gosto muito de comunicar com as pessoas, conversar. Passar 

informação e receber informação. Eu considero isso como uma cultura. E a melhor 

escola que nós temos no mundo, qual que é? O mundo. O mundo é a melhor escola 

que tem. É um professor. O mundo ensina muita coisa. Tem tanta coisa errada no 

mundo, e você segue se quiser, né? Você vê o bom e o ruim, aí você segue o que 

você quiser. 

Guilherme: Queria que você falasse um pouquinho mais de você agora. 

Você disse que é um cara muito viajado, viajou muitos países. 

Gambiarra: Olha, eu fui criado em região de garimpo ali em Cristalândia, de 

Xipa, Xiquerã, Quiundi, Xambiuá, Arapoema, Araguaná, Araguaci. Fui criado ali 

naquela região. Eu tenho 74 anos – eu falo que tenho 92 para deixar o pessoal 

confuso -, aí, eu vim para Araguaína com meus 17, 18 anos, trabalhei lá pra 

sobreviver, tirando cascalho e vendendo para fazer aquelas manilhas. Aí, comecei a 

mexer em reunião de comércio, um restaurante, essas coisas. Fomos trabalhando.  

Aí, fui trabalhar em topografia, ajudante. Olhei o aparelho, achei muito 

interessante. Pedi ao camarada para me ensinar e ele falou que me ensinava. 

Passou uns três dias, ele “procurou” qual era a cultura que eu tinha. “Já trabalhei em 
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roça, já trabalhei com feijão, arroz, milho, abóbora, melancia”. Aí, ele olhou assim 

pra mim e disse: “Não vou perder meu tempo com você não”. “Cultura”, que eu “tô” 

procurando saber, é qual é o estudo que você tem. Eu: “Não, nunca tive em escola, 

não. Eu sei ler, sei escrever e sou muito bom em matemática”. “Não, mas não vou 

perder meu tempo com você não”.  

Eu fiquei quieto. Lutei, aprendi no estado da Bahia. Trabalhei lá, com seis 

meses já estava tomando conta de equipe. Comecei roçando mato, daí, foi a 

nivelador, depois foi ficando como auxiliar, e fui lutando. Fui para São Paulo. Não 

tinha carteira assinada quando trabalhava no estado da Bahia, aí, fui pra São Paulo. 

Trabalhei de cobrador de ônibus, fiz amizade com um japonês e ele arrumou para eu 

trabalhar com topografia, da Montreal, lá em Cubatão, numa fábrica de veneno. Daí, 

trabalhamos por lá, e estive em Goiás, também trabalhando, fui transferido. Vou 

resumir: aprendi topografia. Aí, trabalhei em Macapá, trabalhei em Araguaína, 

trabalhei pelo Maranhão e vim trabalhar ali, na rodovia dos Bandeirantes, 

Campinas/São Paulo, que acho que vocês conhecem muito bem aquela rodovia. 

Muito movimento.  

Daí, fui trabalhar na ferrovia do aço, em BH. Aí, de lá, apareceu um chamado 

pra ir trabalhar, procurando nivelador e por pra trabalhar na Mauritânia. Aí, deixei um 

currículo. Aí, ficou lá e não me chamaram. Aí, tornei lá e, aí, encontrei o Dr. 

Edelerman. Eu tinha sido fiscal do Ederlerman, ele como construtor na Mendes 

Junior, e eu trabalhando pela BGTour como fiscal. Aí, lá, ele me conheceu e minha 

entrevista com ele foi só para acertar salário. Eu ganhava quatro mil reais por mês 

quatro mil e quatrocentos, em 1979.  

Aí, ele perguntou o quanto eu queria ganhar. Mas eu não sei a média de 

preço. Eu pensei em pedir dez mil. Mas é alto demais, dobrar o salário. Aí, ele olhou 

a tabela, eu de olho assim mas não vi. Ele me ofereceu 16.600. “‘Tá feito”. “Você vai 

com esse salário?”. “Vou”. “Por que você vai?”. Aí, eu falei: “porque ‘tô’ assim, 

assim, assim”. Aí, passei 30 dias fazendo exame. Aí, fui. Quando cheguei lá, 

descobri gente que não fazia o trabalho que eu fazia, na produção, e ganhava mais 

do que eu. Aí, eu chamei o engenheiro e conversei com ele. Ele: “não, vou te dar um 

aumento”.  
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Aí, passou de 16 mil para 18 mil. Aí, quando chegou, na época, o contrato de 

seis meses, época de eu vim para o Brasil, ele perguntou se eu podia ficar mais três 

meses. E eu fiquei, porque não tinha ninguém para me substituir. Aí, fiquei. Ele 

falou: “Você vai vir para o Brasil agora, mas vai vir como topógrafo, não é mais como 

nivelador não”. “‘Tá bom”.  

Aí, quando chegou a época de eu voltar, me chamaram por lá e eu ia voltar 

como nivelador. E eu: “Não, não vou mais como nivelador. Dr. Mauro Vasco falou 

que eu ia voltar como topógrafo”. Aí, passaram um rádio pra lá, nem telefone não 

existia. Aí, viram que era mesmo para eu vir como topógrafo. Aí, de 18 mil fui para 

44 mil reais. E mais 25% de ajuste. Sei que lá, nisso, eu subi que só um sete-quatro-

sete, um aviãozinho sete-quatro-sete, que é o jumbo. E as passagens tudo paga 

pela empresa (sic). E lá, fui promovido, peguei mais duas promoções lá dentro. Vou 

resumir: chegou um ponto que o engenheiro chefe, o chefão lá, estava falando que 

eu merecia ganhar mais. Não tinha salário melhor porque eu não tinha um canudo, 

que era uma formatura. Mas eu não ia me arrepender não. Ele ainda falou: “Tem 

engenheiro aqui que não tem o salário que você tem”.  

O que uma construtora gosta é de produção e é o que eu sei fazer: produção. 

Aí, de lá, fui transferido para trabalhar no Iraque. Ah! Eu vou voltar atrás. Por que eu 

tenho o apelido de Gambiarra? Pode fazer a pergunta. 

Guilherme: Por que o seu apelido é Gambiarra? 

Gambiarra: Porque deu um problema lá no trecho de terraplanagem de 19 

mil metros, 19 quilômetros. Paralisou tudo a pavimentação. E jogavam a culpa que o 

responsável era eu, que estava marcando errado. O encarregado não sabia de 

nada, né? Aí, um dia me “espoletei”, porque quem não tem cultura fica nervoso. Eu 

fiquei nervoso, chamei o engenheiro e falei: “Tira esse encarregado aí de aprontar o 

trecho". " Você apronta o trecho?”. “Apronto. Tira esse encarregado daí que ele não 

sabe nada. Ele não sabe nem calcular o volume que vai pegar aqui na estrada”.  

Aí tirou ele fora lá, ficou no alojamento, pedi mais ajudantes e liguei: “Eu 

quero um laboratório de solda direto aqui para aprontar o trecho”. “Quantos dias 

você dá o trecho pronto?”. Eu: “Dez dias”. “Então tá bom”. Aí, eles queriam saber o 
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que eu quero em troca. “Quê que ‘cê quer?”.  

“Quero que ‘cê me libere oito dias para “mim” ir para a Espanha”, lá em Las 

Palmas. Ele falou: “Eu libero, mas não pago passagem nem de ida, nem de volta, 

nem estadia”. “Eu pago”, eu falei. “E o que é que você quer fazer lá?”. “Conhecer, 

passear”.  

Aí, no trecho lá, ele me liberou. Ficamos fechado verbal. Ele: “Mas você não 

vai fazer gambiarra aqui no serviço não, não?”. “Não”. Tinha uma fiscalização, era 

muito severa. Disse: “Não, vou fazer em cima da linha, e quero uma pessoa da 

fiscalização direto aqui de topografia e laboratório pra ‘tá’ conferindo o trecho. Pode 

conferir para liberar o trecho”.  

Com oito dias aprontei o trecho. Aí, me pagaram a passagem de ida, de volta 

e estadia. Aí, ficou o apelido de Gambiarra, daí pra cá. Isso aí em 1979. Tem 21, 

com mais 16... 37 anos que eu tenho esse apelido de Gambiarra. Se eu for andar e 

você falar: “Ô, Osvaldo!”, eu nem olho. Fala “Gambiarra”.  

Aí, isso, na época, eu fui pro Iraque. Quando eu estava três meses no Iraque, 

recebi uma CI – CI quer dizer comunicação Interna, dentro ali do órgão –, falando de 

uma gratificação que tinha depositado na minha conta de quatro meses de salário 

pelo serviço prestado, que eu tinha prestado ali na Mauritânia, de desenvolvimento 

do trabalho. Aquilo me botou lá em cima. ‘Cê vê, quatro meses de salário sem fazer 

nada. Só pela produção que ‘cê dava. Lá eu tinha décimo terceiro e férias, né? Só 

não tinha receber aviso que essas coisas era tudo no contrato. Hoje, se eu tivesse lá 

trabalhando, porque hoje em dia a Mendes Junior não trabalha mais pra lá, mas os 

donos da Mendes Junior, os funcionários que eram da Mendes Junior naquela 

época, se tem uma firma de Brasília, e acho que de São Paulo ela também trabalha, 

que é a ENGESA, foi formada pelos funcionários da Mendes Junior Engenheiros. Já 

me chamaram várias vezes para trabalhar lá. E eu não fui. 

Guilherme: Por que não? 

Gambiarra: Porque já aposentei mesmo. Tem que deixar para vocês que são 

jovens. Eu penso por esse lado. Eu que tenho que caçar um meio de montar uma 

coisa para gerar emprego. Como já mexi com hotel, já mexi com restaurante. “Tô” 
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gerando emprego. Eu sou muito contra, ô, Guilherme, você aposentar como 

radialista na profissão, vamos supor, e aposenta e continua trabalhando. Deixa 

aquele emprego para outra pessoa. Você tem que montar uma coisa pra você. Eu 

sou a favor disso. Meu pensamento. Eu quero continuar trabalhando em topografia, 

eu compro um aparelho, monto uma “firmazinha” e vou trabalhar. Já ensinei muita 

gente a trabalhar em topografia, já. Porque eu não sou egoísta e eu acho que tudo 

que eu aprendi eu tenho que repassar, e tem muito medo de ensinar a sua profissão 

para outra pessoa. Acho que é por isso que sempre Deus me ajudou, que sempre 

eu sou feliz em minhas coisas.  

Eu vendo aqueles molhos de pimenta. A pessoa: “Como é que ‘cê faz esse 

molho de pimenta? O que é que ‘cê coloca?”. “Isso, isso e isso”. Aí, a pessoa vai e 

fala pra mim: “Mas você vai ensinar como é que faz? ‘Cê não tem medo de ele 

querer fazer?”. Eu digo: “Não, estrela é pra todos. E todo mundo precisa ganhar seu 

pão de cada dia”.  

Teve gente que quis fazer, mas não deu certo porque queria fazer com água. 

Eu não “sei” pimenta com água porque não presta. É no azeite, no leite, com 

cachaça, com vinagre, com caldo de cana, com manipueira, e assim por diante. Aí, a 

última vez que eu vim do Iraque, fui para Araguaína. Foi a época de trabalhar no 

Maranhão. Já trabalhei no Macapá. Já trabalhei no Pará. Em BH, como eu falei, em 

São Paulo e na Bahia. E em Goiás. E “tô” aqui, hoje em dia, no Rio Grande do 

Norte, brigando contra a seca. 

Guilherme: Muita seca aqui? 

Gambiarra: Muita seca. Sete anos sem chuva. Chuva abaixo do normal 

nesses sete anos. O normal daqui, no máximo, mil milímetros por ano. Da região 

que eu vim, da região de Goiás, Tocantins naquela época, a média lá é de dois mil a 

dois mil e quinhentos milímetros por ano. Hoje em dia não tá mais chovendo porque 

a seca tá atingindo lá, também. Aí, eu vou levando a vida assim. 

Guilherme: O senhor é sensacional, Gambiarra! Muito bom. Ah! A gente viu 

aqui que você armazena água. 

Gambiarra: Problema da seca. ‘Cês “vê” que aqui, com essa seca... Eu 
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sempre falo pra turma, eu tenho um tambor ali que depois eu vou mostrar para 

vocês, cheio de água. Eu vou tomar banho, aproveito aquela água ali. Água que 

serve para lavar a casa, essas coisas. E essa água aqui – porque água aqui é uma 

vez por mês – se não tiver água, eu ao menos tenho água aqui. Alguma utilidade ela 

vai ter. Já pra beber, eu compro água mineral. Pra cozinha, eu compro água de 

poço. Custa 30 reais um tambor de mil litros. Uma caixa de mil litros. E o 

tamborzinho de 20 litros de água mineral é cinco reais.  

E essa aqui eu aproveito para dar descarga em banheiro, para lavar a casa. 

Serve para lavar roupa, também. Que eu “tô” economizando a outra água. E não 

economizando financeiramente. Nós temos direito a dez metros de água por mês. 

Eu gasto três, quatro metros. No máximo cinco metros. Quer dizer, tenho até mais 5 

metros. Já fui lá no departamento de água sugerir para ele cobrar depois do que a 

pessoa gastasse. Ele: “Mas por quê?”. Digo: “Olha aqui meu consumo”. Levei de dez 

meses. “Olha aqui. Não tem nenhum mês que eu atingi seis metros. Se eu for pagar 

de acordo com o que eu gasto, não vou pagar nem metade do valor”. Ele: “Isso a 

gente não pode fazer não que a firma toma prejuízo”.  

Mas é o meio que a pessoa, o outro lá na frente, tá estragando a água, 

economizar água (sic). Aí, eu trago. E eu tinha muito mais do que isso aqui. Eu vendi 

mil e quinhentos litros desse aqui do azul. Aqui dentro de casa era tudo cheio de 

água, aproveitando. Aí, hoje em dia tem só isso aqui. Tem mais ou menos uns 500 

litros. 

Guilherme: Tudo devidamente “tampadinho”.  

Gambiarra: Tudo tampado. Todos são tampados. Não tem nenhum 

destampado. 

Guilherme: Para combater a dengue.  

Gambiarra: Exatamente. Se todos fizessem isso, não existiria dengue. Tudo 

tampado. 

Mateus: Uma coisa interessante também, Gambiarra – você pode responder 

olhando pro Guilherme –, hoje temos a televisão, o senhor sintoniza a rádio pela 

televisão, temos a internet, o uso das redes sociais, WhatsApp, Facebook, porém o 
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senhor não costuma utilizar tanto, o senhor ainda prefere a rádio. 

Gambiarra: Prefiro a rádio. 

Mateus: Mas porque, em meio a tanta tecnologia assim, o senhor prefere a 

rádio? 

Gambiarra: Porque eu “tô” ouvindo a voz da pessoa lá, “tô” comunicando 

com ele lá, “tô” falando com ele, pedindo explicação a ele. E gosto mesmo, demais. 

Uma pessoa gostar mais de rádio do que eu, impossível. E oriento. Muitas pessoas 

reclamam: “Ah, fulano, não “tô” pegando, ô, Sula, “tô” aqui não “tô” pegando a Rádio 

Nacional, Sula”. E eu telefono lá pra pessoa: “Olha, faça igual o Gambiarra. Compre 

um receptor digital, é 200 e poucos reais”. Quando eu comprei era 400, mas agora 

tá 200 e poucos reais, você facilita o pagamento e é limpo, como você ouviu aqui. 

Não tem uma chiadeira e nem nada. “Faça igual eu. É muito barato um receptor 

digital”. 

Claro que eles não têm essas caixas de som, nem nada, mas acho tem jeito 

de adaptar, puxado da televisão. Eu comprei aqueles outros negócios lá que foi pra 

espalhar a caixa. Posso botar cinco caixas naquele aparelhozinho que eu tenho lá. 

Numa época, até caixa de som dentro do banheiro eu tinha. “Tô” lá dentro do 

banheiro e “tô” ouvindo a rádio. Aí, eu tirei, fiquei só com uma no quarto, essa aqui e 

outra lá na sala.  

Guilherme: Então pra você vale muito mais, às vezes, escutar a voz da 

pessoa do que… 

Gambiarra:  É... Eu telefono muito naquela emissora, a Record News, falo 

muito naquele programa do Kleber Leite. Falo demais com ele. Emissora de rádio 

que pode falar ao vivo, eu logo “tô” ligando. Falando, dando sugestão, tudo. 

Inclusive, um dia desses, eu falei com um comunicador aqui duma rádio e ele disse 

que vai ver se vai retransmitir o programa da noite. Não é nem o da Sula. É a partir 

das dez às cinco da manhã. 

Rafael: Gambiarra, também falando do programa, o senhor falou da Sula, o 

pessoal que o senhor tem na agenda telefônica. Quais são, assim, os melhores 

amigos que o senhor guarda do Ponto de Encontro? Que o senhor conversa 
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sempre, que o senhor gosta de mandar lembrança? 

 Gambiarra: Olha, mandar lembrança, como são muitos, hoje em dia eu tô 

mandando de A a Z, que já atinge todo mundo. Aí, se eu quero falar com Guilherme, 

quero mandar um alô pro Guilherme, eu pego aqui, vou e telefono. Porque se eu 

mandar um alô pro Guilherme, o Pedro ali, que ouviu e eu sou amigo dele, vai 

reclamar: “Ah, “cê” mandou alô pro Guilherme e não mandou pra mim”.  

Aí, eu vou e telefono para Guilherme, telefono pra Pedro, pego “agendazinha” 

minha do caderno do começo até o final. E vou conversando com todos eles. Só que 

eu tento uma vez, duas, não consigo, eu passo pra outro. 

Guilherme: Para manter contato com todo mundo.  

Gambiarra: Com todo mundo, pra ninguém reclamar. Ninguém reclamar. Eu 

não mandei alô pra você, mas “tô” conversando com você. Já pensou? Duas mil 

pessoas. Eu vou mandar alô pra duas mil pessoas, que jeito? Vou mandar dez por 

dia, quantos dias eu vou passar? Duzentos dias. Né?! Aí, tem o Guilherme que quer 

mandar um recado e eu “tô” mandando alô aqui, e eu “tô” atrapalhando Guilherme, 

“tá” na linha lá, aguardando a outra linha. Aí cai a linha do Guilherme e não mandou 

recado. Aí, não tem jeito. É a mesma coisa... Olha um negócio que eu vou te falar, 

bem aqui... Se eu “tô” ouvindo o rádio, automaticamente eu tô ouvindo o 

comunicador, o que ele tá falando, o radialista. Tem muitos que ligam lá na rádio: “Ô, 

Sula, qual a música que vai passar?”. Gente, ‘cê não tá ouvindo? A Sula toda hora tá 

falando o quê que vai passar. Não precisa, sabe? A gente tá ouvindo aqui: “Ah, 

queria oferecer a música tal pra fulano”. Que é aquela que vai passar. Que passa 

aquela que tá na programação. Aí, pra que ficar procurando… 

Guilherme: Uma dúvida. A vez que nós fomos lá na rádio, o Gaúcho da 

Fronteira estava falando com a Sula e aí eles fizeram uma coisa que eles chamaram 

de conexão. A mulher do Mato Grosso ligou e ele utilizou o próprio telefone para que 

ela conversasse com a Sula. O senhor já fez isso também? 

Gambiarra: Não. Não faço porque, aquela pessoa que “tá” ligando, por que 

não liga lá no programa para falar direto com a Sula? Não “tá” falando com o 

Gaúcho da Fronteira? Ligue lá na emissora e fale. Eu não faço só por causa dessas 
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coisas. Não quis aprender por causa dessas coisas. Ao invés de falar comigo, fale 

direto com a comunicadora. E aquilo ali tá tirando espaço de outra pessoa. E eu 

banquei esse negócio de A-Z para não tomar espaço. Porque o Guilherme quer ir 

falar, mandar um recado, e tá na linha, chama uma vez, duas, três, quatro, caindo a 

linha e eu conversando aqui. Cargas d’água, podia ser alguma coisa de urgência, às 

vezes uma doença, qualquer coisa assim. 

Guilherme: E como funciona a comunicação entre vocês, assim, que criaram 

essa amizade no programa? Por exemplo, você criou alguns amigos. E se alguém 

tem uma dificuldade, alguma coisa assim? Como vocês fazem para se comunicar 

entre vocês? 

Gambiarra: Isso aí é por meio de cartas. Se não tem o telefone, é por meio 

de cartas, né... Eu fico ali ouvindo o rádio, já “tô” com o caderno e a caneta aqui. 

“Ah, vou deixar meu nome, meu telefone”. Eu já “tô” aqui com o caderno, que eu 

pego o número dessa pessoa. Meu negócio é o número. Eu não quero, nem ligo 

tanto o nome da pessoa. Eu tendo número de telefone, eu descubro. Aí, vou saber o 

nome dela, sei ela quer fazer amizade, aí vou pegando os dados tudo e passo para 

um papel e pro caderno. 

Guilherme: Você, como ouvinte do programa, se chegasse alguém hoje e 

falasse: “Gambiarra, não acho útil o programa Ponto de Encontro e a partir de 

amanhã vai acabar, esse programa”. O que você faria para defender? O que você 

falaria? Qual a importância que você falaria do programa para não acabar assim? 

Gambiarra: Chamaria todos da família Nacional para “nós” fazer um 

protesto. Ligar lá na rádio, ligar na diretoria… 

Guilherme: Mas se a pessoa falar que não é importante. Não serve pra nada, 

nem nada. O porquê você falaria que é importante sim? 

Gambiarra: É importante porque, quem é a outra pessoa que vai servir 

aquele Amazônia igual a Rádio Nacional? Não existe. Vai mandar uma carta por um 

correio lá pra uma fazenda que tá 200 km distante da cidade. Como é que essa 

carta vai chegar lá? E no Ponto de Encontro é segundo. É segundo e “tá” chegando 

lá no ouvido dele. É bem rápido. 
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Guilherme: O senhor falou que a principal característica é porque o senhor 

gosta de falar, de se comunicar. E os outros meios de comunicação, os quais a 

gente tá acostumado, é muito a escrita, né? Então, a importância da oralidade serve 

até para conhecer mais a pessoa, o jeito dela, é isso? 

Gambiarra: Repara vocês, que saíram lá de São Paulo. Daqui a São Paulo, 

dá uns três mil km. Foi quantas horas de voo? 

Guilherme: Três horas e dez, mais a condução pra cá. 

Gambiarra: Não, mas de São Paulo foi três horas, né? 3x7, 21 dá... 3x8, 24... 

Vai dar uns dois mil e quinhentos quilômetros mais ou menos. Não sei o tipo de 

avião que ‘cês vieram, mas é a média de 700, 800 quilômetros por hora. Já viajei em 

um que dá mil quilômetros por hora. Um jumbão sete-quatro-sete. Quatrocentos e 

poucos passageiros… 

Guilherme: A importância da oralidade. Você conheceu a sua esposa através 

da voz, você se encantou através da voz dela? 

Gambiarra: Através da voz. Aí, o que foi que nós fizemos? Eu pedi uma 

fotografia a ela. Falou: “’Cê manda uma?”. Eu digo: “Mando”. Mandei logo um álbum. 

Mandei pra mais de 50 fotos. Fui no encontro da Rádio Nacional que teve lá no 

estado de Tocantins, num lugar chamado Centenário. Lá o pessoal era louco pra me 

conhecer também. Fui lá e tinha fotografia para tudo quanto foi canto. E uma das 

coisas que não existe entre eu e dona Vera, é negócio de ciúme.  

Eu converso com mulher, com quem quer que seja, e ela não tem ciúme. Ela 

conversa com quem ela quer também, a gente não tem ciúme um do outro. Acho 

que é por isso que a gente vive muito bem. E eu só quero que todos aqueles que 

casem, seja por intermédio da rádio ou não seja por intermédio da rádio, que tenha 

uma vida igual a nossa. Combina muito bem. Ela tem dois filhos, a gente se combina 

muito bem, tudo os dois. Nós vamos passar lá onde eles tão depois e vocês vão 

conhecer eles. Tem um que “tá” terminando o curso de engenharia. Termina parece 

que é esse ano. Engenharia Civil. Negócio dele diz que é viajar pelo mundo. Queria 

até arrumar para ele estagiar por um negócio por aqui, mas ele não quer. Quer 

mexer com estrutura metálica. Negócio de estrutura, essas coisas. Se ele quer 
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assim, tem que fazer o que ele gosta, né? 

Guilherme: Então, só para fechar: a gente observou que na sua casa tem 

bastantes coisas antigas. Conta pra gente um pouquinho disso, o porquê vocês 

guardam tanta coisa? Você me mostrou um baú com mais de 100 anos. O porquê 

vocês guardam essas coisas, assim? 

Gambiarra: Aquilo ali já é com a dona Vera. Vera! Encoste aqui, fazendo o 

favor. Encoste aqui. Aquilo foi mais com a dona Vera porque ela gosta muito dessas 

coisas velhas, né? Ela guarda como uma relíquia. 

Guilherme: Velho, não. Antigo, né? 

Gambiarra: Antigo, é. Exato. Eu não me considero como velho. Eu tenho 74 

e não me considero como velho. Velho é o mundo e tem muita gente que tem 

vontade de chegar nessa idade. Minha e de muitos outros. E só de experiência que 

a gente tem. 

Veralucia: Eu gosto muito de guardar. Serve como uma lembrança, né? 

Muitas coisas eu tenho: “Ah, o que é isso aqui? Onde ‘cê arrumou isso?” Pessoal 

joga fora. Todo mundo joga fora. Aí, eu guardo e o pessoal: “Ah, que bonitinho...”. 

Agora a gente tem mais coisa do que a gente precisa… 

Guilherme: São lembranças, né? Que vocês guardam, também. 

Gambiarra: Não era Canon a máquina que eu tinha? Eu tinha uma lente 

zoom, desse tamanho assim, aproximava bem as coisas, “tô” pelejando pra lembrar 

o nome da máquina. 

Guilherme: Nikon? Sony? 

Gambiarra: Não vou lembrar, tem muitos anos. Eu vendia lá em Araguaí. 

Guilherme: Então agora, pra fechar de vez, prometo ser a última, só pra o 

senhor mandar uma mensagem à Sula. Se ela tivesse aqui, considerando a 

importância que ela teve na sua vida, o programa Ponto de Encontro. Pro senhor 

deixar um pra ela.  

Gambiarra: Eu “tô” tão emocionado com essas coisas que eu não sei como 
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eu “tô” falando com vocês, viu? A emoção é muito grande. E a Sula, pra mim, eu não 

sei nem dizer. A Sula tem um programa que é um negócio fora de série. É uma das 

coisas que eu sempre falo pra ela: “Sula, o dia que você aposentar, ‘cê tem que 

continuar trabalhando”. Eu sou contra, né? Pra vocês ver, eu acabei de falar. Mas a 

Sula atende a gente, é tão carismática para atender a gente que é uma coisa 

fabulosa, viu? Eu não sei como faria se dissessem assim: “A Sula vai sair do ar, não 

vai mais trabalhar”. Não, nem como é que eu, da minha parte, Osvaldo Dias de 

Souza, popular Gambiarra, ia resistir a isso. Porque eu gosto demais do programa 

Ponto de Encontro. Todos os programas eu gosto, mas igual o Ponto de Encontro 

pra mim, não existe. Ela não deixa a pessoa falar muito tempo. Cada programa da 

Sula, de uma hora, é média de 15 a 18 pessoas que falam. Já teve gente, 

comunicador que fica lá, e não falam cinco pessoas, cinco ouvintes. Pra você ver a 

diferença que tem. E a Sula não deixa a pessoa. Ela caça um meio, sem desgostar 

ninguém, ela caça um meio de eliminar a pessoa nesse dia: “Ah, o telefone “tá” aqui 

só tocando”. Pra pessoa não ficar chateada, né? “O telefone “tá” aqui, só tocando, 

às vezes é fulano, às vezes é uma pessoa que tá querendo mandar um recado. 

Tchau”.  

Trata a pessoa de uma tal maneira que a pessoa não se sente chateada com 

o jeito dela. E eu não conheço a Sula pessoalmente, mas vou conhecer esse ano, se 

Deus quiser. Vou conhecer ela pessoalmente. Quero conhecer ela pessoalmente. E 

você “tá” só se queimando. Eu “tô” na sombra e você se queimando. 

Guilherme: Mas, então é isso, né? Mais alguma pergunta alguém? ‘Bora 

conhecer a cidade? 

Gambiarra: ‘Bora! 

Guilherme: Vai apresentar pra gente? 

Gambiarra: ‘Bora! 

Guilherme: Conhecer Pau dos Ferros. 

Gambiarra: Conhecer a cidade seca. 
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19.3 Entrevista com Ezequiel Vieira, realizada em 25 de março de 2017 
Guilherme: Bom, primeiro eu queria que você contasse um pouco da sua 

história, quem é você, a sua idade, o que você faz aqui em São Félix, um pouco da 

sua história. 

 

Ezequiel: Bom, meu nome é Ezequiel Vieira, eu sou assessor da prefeitura 

de São Félix do Xingu, tenho 35 anos e estou aqui há, aproximadamente, 18 anos. 

Fazia faculdade em Brasília quando decidi vir pro Xingu, e aqui passei num concurso 

e hoje sou assessor direto da prefeita de São Félix do Xingu. São Félix do Xingu, 

hoje, como a maioria sabe, é um dos maiores municípios em extensão territorial, 

mas é um município esquecido, devido aos problemas que o país enfrenta.  

 

Guilherme: Então você disse que é um município esquecido, mas por quais 

motivos? O que falta para São Félix do Xingu, até mesmo na parte de comunicação, 

o que falta para a população? 

 

Ezequiel: Na verdade falta de tudo um pouco, né? Primeiro que “a gente, 

hoje, estamos” (sic) às margens de dois grandes rios aqui da Amazônia, né? Temos 

um potencial hídrico muito grande, porém não temos água tratada no município. 

Então, começa pelo saneamento básico, né? Mesmo tendo um potencial hídrico 

muito grande, nós não temos o básico que é necessário, então, isso já é um pouco 

esquecido pelo poder público. Então, hoje, com o rio Xingu, atualmente, quase 

totalmente potável, não temos água tratada. A água que a COSANMPA oferece, os 

poucos lugares, ela simplesmente é captada e distribuída sem nenhum tratamento. 

Então, o saneamento básico, ele já é muito deficitário. E... Segurança pública. Hoje, 

temos, em cada plantão em São Félix do Xingu, um delegado que trabalha 15 dias e 

folga 15 e, em cada plantão, temos uma viatura para todo o município e apenas um 

investigador, mesmo São Félix do Xingu sendo o sexto maior município do país em 

extensão territorial. Temos um efetivo em segurança pública muito reduzido, né? “A 

gente temos” (sic), aqui, apenas dois delegados. Um trabalha quinze dias e folga 

quinze, né? E apenas uma viatura para atender uma cidade como essa. Temos 

distritos aqui que chegam a quase 300 quilômetros da sede do município. Então, 



111 
  

 

apenas uma viatura, quando essa viatura precisa deslocar... Uma viatura, um 

delegado, dois investigadores e um escrivão.  

Quando essa viatura sai para atender uma localidade como a sudoeste, que 

fica a quase 300 quilômetros daqui, a cidade fica descoberta. Então, por aí vai. 

Então, apenas um pouco dos problemas de segurança pública que a gente enfrenta. 

Mesmo estando às margens de dois grandes rios, não temos uma companhia fluvial 

equipada com barco. Se houver uma ocorrência no rio, o aparelho de segurança 

pública fica à mercê de terceiros para atender aquela ocorrência, sendo que, nem a 

Polícia Civil, nem a Militar, não têm sequer uma embarcação para poder atender 

essa ocorrência. Se houver uma pessoa perdida na selva, que temos uma grande 

área de selva em São Félix do Xingu, não temos nenhum helicóptero para poder dar 

suporte. Temos que solicitar o helicóptero e o mais próximo está em Marabá, que 

fica a mais de 500 quilômetros daqui. Então, no quesito segurança pública, estamos 

quase que esquecidos, e por aí vai. Devido a gente ter o maior rebanho bovino do 

País com mais de dois milhões de cabeças, hoje, nossa universidade federal aqui 

oferece o curso de letras e nenhum curso na área em que ele se destaca, que é na 

área agropecuária, né? Então, na área de educação, também, somos bastante 

esquecidos. Aí, vamos pro outro lado, de investimento do governo, porque o maior 

rebanho bovino do País, a Embrapa - gado de corte que é o forte aqui - sequer anda 

aqui. Não vou dizer uma equipe de campo, nem aqui eles andam. As pesquisas que 

eles fazem é, acredito, que via internet, porque a gente não dá notícia da equipe da 

Embrapa aqui, e por aí vai. Então, é um município muito grande e que tem uma 

logística um pouco complicada. Então, nosso maior problema, que temos em São 

Félix do Xingu, hoje, “é” as barreiras geográficas. São muitos rios, muita serra, as 

vias, entendeu? Nem sempre oferecem uma condição para que a gente possa ter 

uma eficiência, né? Para dar assistência ao produtor rural, quando tem um acidente, 

quando, enfim, tudo aqui é complicado. 

 

Guilherme: São quantos mil habitantes? 
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Ezequiel: 122 mil habitantes. Hoje, São Félix do Xingu tem cento e vinte e 

dois mil habitantes, sendo que, de 40 a 5 por cento destes habitantes estão 

distribuídos na zona rural.  

 

Guilherme: Já pegando o gancho da comunicação, eu gostaria que você 

falasse um pouco sobre como é a comunicação aqui em São Félix do Xingu entre as 

pessoas, quais são as dificuldades que elas têm. Nós conversamos um pouco no 

hotel e vocês abordaram sobre a internet, as operadoras. Como funciona isso?1 

 

Ezequiel: Hoje, São Félix do Xingu enfrenta sérias dificuldades referentes à 

comunicação. Exatamente devido ao tamanho do município e o relevo não ajudar 

muito. Então, um veículo de comunicação, para atingir São Félix do Xingu, tem que 

ser um mega, ter uma mega estrutura, né? Porque o município é muito grande e 

nem sempre o relevo ajuda, por conta do sinal que, às vezes, acaba sendo 

prejudicado. Assim como essas operadores, que temos apenas duas operadoras 

aqui, celular - que também acaba oferecendo a internet. O que acontece: devido a 

ter muitas serras no município, então, o alcance é muito pequeno. Então, aqui, você 

saindo dez, quinze quilômetros da sede do município, você já não tem mais qualquer 

contato com celular ou internet, né? A gente fica à mercê das pequenas estruturas 

para usar a internet com wi-fi. Então, aqui já melhorou muito, mas ainda temos 

muitas dificuldades. 

Temos duas rádios em São Félix do Xingu, sendo uma comunitária e uma 

comercial e, mesmo assim, o alcance é muito pequeno. Então, hoje, o maior veículo 

de comunicação que consegue alcançar é a Rádio Nacional da Amazônia. Então, 

isso leva com que, mesmo estando tão distante de São Félix do Xingu, seja um 

veículo de comunicação importante para chegar até a nossa população, né? Que 

está na zona rural. Então, hoje, o alcance maior dela acaba sendo na zona rural. 

Isso, quando a gente passa um recado que precisa chegar a todo o município, a 

gente precisa necessariamente da Rádio Nacional da Amazônia.  

 

Guilherme: Vamos lá. Estava falando da importância da Rádio Nacional da 

Amazônia para se ter uma forma de se falar com o município, né? Mas, isso, não é 
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somente para recados em geral. As pessoas usam para mandarem recados mais 

particulares, assim, um para o outro. Você já viu algum caso desse tipo? 

 

Ezequiel: Sim. Na verdade, a Rádio Nacional, ela serve desde para poder 

passar comunicados aos produtores, quando se trata de uma reunião importante, 

que algumas delas ficam muito isoladas e, até para enviar um simples recado - onde 

tá indo alguém, alguma pessoa está doente, para informar para a família que está 

tudo bem aqui na área urbana -, até mesmo em outras cidades. Então, às vezes, as 

pessoas usam muito. Então, é: “Fulano ‘tá’ indo, precisa buscar com os animais lá 

na estrada” - porque, muitas colônias, elas ficam distantes até 30, 50 quilômetros de 

onde passa o veículo de transporte. Então, a pessoa vai e usa a rádio para avisar 

que está indo. Às vezes “tá” operada, às vezes “tá” indo pra alguma outra coisa e a 

pessoa que “tá” lá dentro não “tá” informada, não tem telefone, ou, então, outra rádio 

não alcança lá. Então, eles acabam passando aqueles pequenos recados. Então: 

“Olha, avisa pra Fulano que ‘tô’ indo, que é pra poder me buscar na beira da 

estrada, que a tua encomenda ‘tá’ no ônibus e você retira lá. Então, tudo isso faz 

parte da programação da Rádio Nacional, em especial o programa Ponto de 

Encontro, que é o programa mais aberto que passa esse tipo de recado. 

 

Guilherme: Como que você acabou conhecendo o Ponto de Encontro? você 

lembra, assim, a primeira vez que você ouviu? Como você conheceu? 

 

Ezequiel: Na verdade, eu era criança, né? Foi por acaso. Cheguei em um 

determinado lugar e estava ouvindo o programa, né? Aí, cheguei em casa, peguei 

um radinho de pilha lá e fucei, até que eu achei a Rádio Nacional da Amazônia. 

Então, começou por aí. Depois fui crescendo e, na medida que fui crescendo, a 

gente foi se inteirando mais sobre a programação da rádio, né? No começo eu 

gostava muito de ouvir o José Nery e Paulo Torres, que era na parte da tarde, e, 

depois, fui ouvindo outros programas. Quando era criança ainda ouvia, era Nelson 

Moura ainda. Nelson Moura, Tia Leninha. E, depois, passei a ouvir a Sula por causa 

dos recados. Mas a programação da Nacional, ela é muito presente, em especial na 

zona rural de São Félix do Xingu, onde não pega nenhuma outra rádio.   
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Guilherme: Você já usou o Ponto de Encontro pra passar recado alguma 

vez? 

 

  Ezequiel: Sempre. Uso porque minha sogra mora na colônia Iriri, que fica a, 

aproximadamente, 200 quilômetros da sede do município. Então, lá a comunicação 

é praticamente zero. Então, às vezes, a gente precisa mandar alguma encomenda 

pelo ônibus ou, às vezes, até informar que “tá” tudo bem aqui, né? Então, pra tudo 

isso eu uso a comunicação. Às vezes para avisar que “tô” indo, que vou sempre de 

moto e a estrada nem sempre ajuda. Então, pra avisar que a gente “tá” chegando, 

que “tá” enviando uma encomenda, que tem uma reunião em uma determinada vila 

pro povo poder ir. Então, pra tudo isso, eu já usei a rádio, né? Diversos meios.  

 

Guilherme: Pegando aí essa atuação da rádio como meio de recados, você 

consegue mensurar qual é a importância da rádio para a população de São Félix do 

Xingu e de outras regiões, da região amazônica? 

 

Ezequiel: Na verdade, é de fundamental. Na verdade, não apenas de uma 

porcentagem, mas de fundamental importância. Porque, você imagina uma pessoa 

que “tá” daqui a trezentos quilômetros, dentro da mata. Então, ali não pega celular, 

não pega qualquer outra rádio. O radinho de pilha ali funciona. Então, aqui na zona 

rural, além de ser um veículo de comunicação, que pode estar informado com o 

mundo externo, o que está acontecendo fora do seu ambiente, muita gente usa 

como companhia. Ás vezes, “tá” sozinho ali, liga o rádio que você imagina que pode 

ter uma companhia perto de você. Você não se sente tão só, né? Então, para muita 

gente, além de uma comunicação, é uma companhia que tem o rádio. Então, na 

verdade, acaba sendo isso para a população daqui, agora, sendo que ela é mais 

ouvida na área rural de São Félix do Xingu. A área urbana, devido ter duas 

emissoras, as pessoas não escutam tanto. Mais pelas pessoas que precisam passar 

algum recado ou aquelas que vêm da zona rural pra cá e acabou vindo. 
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Guilherme: Você acredita que, por ser um programa de rádio, ele funciona 

melhor? Se fosse um programa de TV teria o mesmo sucesso o Ponto de Encontro? 

 
Ezequiel: Eu acredito que não, por conta que o trabalhador rural, que mais 

ouve a Rádio Nacional, ele tá sempre ocupado com alguma coisa, né? Ou “tá” ali 

rachando uma lenha, ou acendendo o fogo, cuidando de uma galinha. Se fosse na 

TV, ele não teria tempo para parar e ver o que “tá” acontecendo. Na rádio, não. Ele 

deixa ligado dentro de casa e vai fazer suas obrigações de onde está ali. Então, de 

casa ele “tá” ouvindo, né? A TV já seria diferente. Ele teria que parar para ver o que 

“tá” acontecendo. Então, a TV não teria essa importância toda para o trabalhador 

aqui em São Félix, assim como o rádio. 
 

Guilherme: Sabe me dizer se é por algumas pessoas não terem TV em casa, 

também? Por isso o rádio funciona melhor? 

 

Ezequiel: Na área urbana, sim. Acredito, que por aqui, praticamente 100% 

das residências têm televisão. Agora, na área rural, essa porcentagem de TVs já é 

bem pouca, né? Porque a TV demanda de energia, e o rádio, não. Ele funciona a 

pilha, né? A bateria. Então, é bem mais fácil. A TV, devido ao tamanho dela, nem 

sempre é fácil de transportar. O rádio, não. Não importa o tamanho dele. Colocou ali 

e sintonizou a Nacional, ele acaba funcionando. Mas a TV, não. Ela precisaria de 

uma estrutura bem maior para funcionar.  

 

Guilherme: Você já fez amigos pelo Ponto de Encontro? 

 

Ezequiel: Apenas aqueles do Ponto de Encontro mesmo, quando a Sula veio 

aqui. A gente tinha mania de ouvir eles, né? Sempre que a gente participava, a 

gente ouvia eles participando e mandando recados. Quando a Sula veio, “veio” 

muitos da zona rural para poder conhecer ela. Então, nesse momento, a gente 

acabou conhecendo essas pessoas, acabou fazendo amigos que, na verdade, na 

correria do dia a dia, você não tem muito tempo pra isso, em especial pra “mim” que 

sou funcionário público. Aí, às vezes, me procuram e eu “tô” no gabinete e alguém 
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me diz que me conhece através do rádio. Mas, na verdade, eu não tenho noção 

porque eu lido com muita gente. 

 

 

Guilherme: Nós entrevistamos um personagem importante do programa que 

é o Gambiarra. Você conhece ele de alguma forma? Já ouviu no rádio? 

 

Ezequiel: Sim, pela rádio. Na verdade, ele participa. É uma pessoa bastante 

ativa na programação da rádio e nós acabamos conhecendo ele através do rádio. 

Mas, assim, contato pessoal, não, né? Não tive contato com ele. Mas alguns outros 

aqui da região, sim. Eles ficam mais pra zona rural e, quando eles vieram conhecer 

a Sula, acabei tendo contato. Era muita gente e acabei tendo contato com muitos 

deles.  

 

Guilherme: Fala um pouquinho da Sula Sevillis. Ela, enquanto apresentadora 

do programa, qual é a importância dela para o pessoal daqui? Ela é uma amiga do 

povo de São Félix do Xingu, né? 

 

Ezequiel: É. Na verdade, a Sula, devido a já ter 30 anos fazendo o mesmo 

programa, ela acabou sendo muito popular, e uma amiga que as pessoas “acabou” 

tendo mesmo sem conhecer pessoalmente. Quando ela teve aqui, foi a oportunidade 

que as pessoas “passou” a ter para ver de perto, né? Aquela voz bonita, amiga, 

muitas vezes conselheira. Aquela pessoa que faz aquele serviço de utilidade pública 

passando recado. Então, ela acaba sendo, é tida como uma amiga de São Félix, né? 

Que, também, ela nos contou que é um município que ela gosta muito devido à 

participação em massa do programa. Então, muitos amigos eu conheci através do 

programa Ponto de Encontro. 

 

Guilherme: E por que você acredita que São Félix tem uma participação tão 

grande no Ponto de Encontro? Que, segundo a Sula, é onde tem o maior número de 

ouvintes ativos, assim? 
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Ezequiel: Exatamente devido ao tamanho do município, né? E a dificuldade 

que os veículos de comunicação locais têm de alcançar essas pessoas que estão, 

muitas vezes, isoladas pela selva. Então, o município é muito grande, e o veículo de 

comunicação local não consegue alcançá-los. Então, nesse momento, entra, de 

extrema importância, a rádio como a Nacional da Amazônia, que atinge todo o 

município. Então, a importância exatamente “tá” por isso, devido à potência e ao 

alcance do rádio.  

 

Guilherme: Você conseguiria imaginar como seria esse pessoal de São Félix 

do Xingu sem a rádio? 

 

Ezequiel: É, algumas vezes que ela já ficou fora do ar, ficou um pouco 

complicado, né? Porque, muitas vezes, a gente já contava com a rádio para poder 

transmitir certos recados, e quando ela fica fora do ar na faixa de 25 e 49 metros, 

que ela pega aqui, fica um pouco que complicado essa logística, né? Pra gente. 

Porque a gente usa ela como veículo de comunicação, mesmo estando longe, mas 

como um veículo local. Então, quando ela sai do ar, fica bem complicado pra gente 

poder falar com o pessoal da zona rural. 

 

Guilherme: Você tá usando uma camisa do Ponto de Encontro. Conta um 

pouco da história dessa camisa aí? 

 

Ezequiel: Ah, “tá”. Eu fui uma das primeiras pessoas que cheguei lá para 

conhecer a Sula, devido ser servidor público, e soube que ela ia chegar, e acabei 

chegando de surpresa e encontrando ela. E é incrível a memória que a Sula tem, na 

verdade, com todos. Entre dezenas de pessoas que “chegou” a ela, bastou dizer o 

nome que ela sabia exatamente quem era. Quando eu cheguei e falei meu nome, 

ela, na verdade, pra quem eu passava recado, quem são meus parentes e acabou 

que os primeiros que “chegou”, “ganhou” uma camiseta dessas de presente, e eu fui 

um dos contemplados a ganhar a camiseta de presente. Por sinal, gosto muito de 

usá-la. 
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Guilherme: Por que você gosta de usá-la? 

 

Ezequiel: Não, na verdade, é uma identificação do povo que participa da 

Rádio Nacional. Todos que ganham essa camiseta, é comum você ver a pessoa 

usando a camiseta. Mais em especial na zona rural, né? Então, é muito legal quando 

a gente sai e encontra pessoas que a gente acabou se tornando amigas pelo rádio, 

mesmo sem se conhecer. Mas a história da camisa foi exatamente essa. Foi a 

própria Sula quem me deu de presente quando eu fiz a visita pra ela. 

 

Guilherme: Como foi quando você viu a Sula pela primeira vez? Qual foi a 

sensação? 

 
Ezequiel: Na verdade, foi uma sensação boa, como se você já, mesmo 

conhecendo só a voz pelo rádio, como se vocês já fossem velhos amigos há muito 

tempo. Na verdade, minha identificação. A Sula é uma pessoa carismática com todo 

mundo, né? E aquilo que ela é no rádio ela foi pessoalmente aqui. Então, 

praticamente, foi uma sensação a mais de conhecê-la pessoalmente. Mas, ao 

mesmo tempo, me senti como alguém da família, porque é a mesma pessoa tanto 

no rádio como pessoalmente. 

 

Guilherme: Você acredita que essa questão da oralidade aproxima as 

pessoas? Ou você acha que a comunicação por carta seria melhor, por exemplo? 

 

Ezequiel: Não, sim. Aproxima bastante porque, na medida que, se ao 

conhecê-la pessoalmente, ela mostrasse um comportamento diferente daquele do 

rádio, as pessoas, seria normal que elas se decepcionassem, né? Então, na 

verdade, a aceitação dela se dá exatamente por ela ser a mesma pessoa diante dos 

microfones e fora deles. Caso contrário, eu acho que esse programa já não estaria 

há 30 anos no ar, né? Então, isso se dá em boa parte exatamente por causa disso. 

No rádio ela é uma pessoa muito carismática com as pessoas e quando tá fora dele, 

a mesma coisa, você consegue falar com ela em qualquer lugar sem mostrar 

comportamento diferente daquele que ela mostra no rádio. 
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Guilherme: Você acha que é mais fácil ter esse laços de afinidade através da 

voz? 

 

Ezequiel: Sim, é mais fácil. Primeiro você se identifica com a voz, por ali, 

através da programação você, já se identifica, ou não, com a pessoa, né? E, quando 

a gente encontra ela pessoalmente, isso apenas se confirma. Na verdade, aquela 

visão que você tinha da pessoa. 

 

Guilherme: Se você pudesse mandar um recado pra Sula Sevillis, o que você 

falaria para ela? 

 

Ezequiel: Volte de novo em São Félix do Xingu que estamos com saudades... 

(Risos). 

 

Jamile: Você sabe que, o programa Ponto de Encontro, ele tem uma outra 

vertente, né? Além da transmissão de recados, tem muita gente que usa o programa 

para fazer amizades. Ela liga e deixa o telefone, aí, outra pessoa entra em contato 

com aquela pessoa que deixou o telefone e, aí, vão criando uma rede de amizades. 

Não sei se você já percebeu isso. Você disse que as pessoas se sentem sozinhas 

às vezes, por isso precisam do rádio - para não se sentirem sozinhas. Por que você 

acha que isso acontece? Por que você acha que as pessoas usam o Ponto de 

Encontro para conhecer outras pessoas de diversas regiões? 

 

Ezequiel: É, na verdade, o rádio, ele muitas vezes te leva aonde seus pés 

não conseguem pisar. Essa é uma das coisas boas da comunicação. Então, mesmo 

hoje, com muita tecnologia, o ser humano ainda se sente muito só, né? Hoje em dia 

as redes sociais aproximam quem tá longe, mas distanciam quem “tá” perto. Então, 

o que acontece: diante disso, o ser humano, ele acaba se sentindo muito só, e 

quando se tem uma oportunidade de aproximar de alguém, mesmo que seja pelo 

rádio, isso acaba sendo muito bem vindo, porque acaba sendo uma maneira da 

pessoa se distrair, mesmo sem pisar, mas conhecendo outros lugares. Que, na 
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medida que você conhece alguém, a pessoa começa a falar como é sua cidade, 

como você vive, e você acaba chegando na imaginação, a imaginar como é o outro 

lugar fora do seu habitat natural. Então, aí, se dá muita amizades. Muita gente, às 

vezes, você nunca falou com ela, mas quando você está em determinado lugar que 

você fala o seu nome: “Ah, eu te conheço através do rádio”. Ou seja, você já tem um 

amigo que não sabia que existia, né? E isso acaba sendo um ponto muito positivo 

na programação do rádio. 

 

Jamile: O Gambiarra falou para a gente, assim, que dá pra conhecer a 

pessoa pela voz que ela usa. É muito mais fácil conhecer a pessoa pela fala. Hoje, 

nós temos o Facebook, essas coisas, tudo na parte da escrita. Então, a gente não 

tem essa ideia. E pela voz, ele falou que dá para sentir se a pessoa está bem. É isso 

mesmo? Dá pra perceber pelo jeito dela falar se é uma pessoa bacana?  

 

Ezequiel: Sim. A voz, ela ajuda muito na identificação sobre a pessoa, né? 

Normalmente as pessoas, assim, quando falam, elas acabam mostrando de maneira 

indireta um pouco do que elas realmente são. Então, acaba sendo, sim, bem 

importante. A voz, para que você identifique as pessoas. Muitas vezes, mesmo sem 

você conhecê-la, mas, pela voz, você consegue identificar sim, de modo como o 

Gambiarra disse. 

 

Jamile: Me diz uma coisa. Algumas pessoas hoje dizem que o rádio vai 

acabar. Você acredita nisso? 

 

Ezequiel: Não, não acredito. Eu acredito que o rádio, ele irá se renovar, como 

qualquer outro meio de comunicação. Agora qual o grande diferencial do rádio para 

os demais meios de comunicação - as redes sociais, a TV? Você precisa parar para 

prestar atenção no que está acontecendo. No rádio, não. Você, no seu dia a dia, 

você dirigindo, você lavando a roupa, você varrendo a casa, enfim, você tá sempre 

conectado com o mundo exterior. O rádio, ele não precisa que você 

necessariamente pare para estar conectado com o mundo exterior, mas os demais 

meios de comunicação, sim. Então, eu não acho que o rádio irá acabar. Eu acho que 
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ele poderá sofrer uma modernização, mas acabar, não, eu não acredito. Que o rádio 

ele acaba sendo, assim, um meio de comunicação muito mais eficiente do que os 

demais.  

 

Jamile: O Gledson comentou sobre as redes de telefonia móvel e era bom 

esclarecer quanto a isso. Você falou que tinha duas operadoras aqui. Elas são de 

celular e fixa? 

 

Ezequiel: Não, só celular, e tem uma fixa que praticamente não funciona, 

muito precário 

 

Jamile: Então, as pessoas têm dificuldade de ter até o wi-fi? 

 

Ezequiel: É, isso fica à mercê das pequenas operadoras, pequeninas, 

empresas de pequeno porte. As operadoras, elas acabam colocando um 

equipamento com a capacidade, muitas vezes, de cinco mil aparelhos. E São Félix 

do Xingu, ele acaba ultrapassando. Hoje, temos duas operadoras apenas, só que é 

uma população de 122 mil habitantes. O que acontece: muitos destes aparelhos, 

que estão cadastrados na operadora, eles estão na zona rural, e quando a 

população da zona rural vem para a zona urbana, acaba congestionando. Muitas 

vezes, devido ao fluxo diário, acaba congestionando. Então, aqui, a estrutura é muito 

fraca das operadoras, porque fica muito difícil a comunicação. Às vezes, você para 

enviar uma simples imagem, você leva cinco, dez minutos. A comunicação, como eu 

falei, especialmente via internet, acaba sendo prejudicada devido a ter apenas duas 

operadoras. Embora a cidade tenha estrutura para ter mais operadoras, como nossa 

vizinha, tem quatro operadoras, e nós temos apenas duas, o que acaba ficando 

muito sobrecarregado e dificultando a gente enviar uma simples imagem. Às vezes, 

a gente precisa passar algum documento pela internet, aí, acaba ficando um pouco 

complicado devido a essa quantidade de aparelhos conectados que têm e apenas 

duas operadoras. Então, você não tem para onde fugir. 
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Rafael: Se dissessem que por acaso não teria mais o Ponto de Encontro, que 

fossem parar de fazer o programa na Rádio Nacional por qualquer motivo, o que 

você acha? O que você faria? 

 

Ezequiel: Na verdade ficaria bem mais difícil, porque São Félix do Xingu, em 

especial, “tá” longe da gente conseguir uma comunicação eficiente. “Tá” longe 

devido ao tamanho do município. E ficaria um pouco complicado para o pessoal da 

área rural, né? Área urbana nem tanto, mas o pessoal da zona rural fica muito 

complicado. Agora mesmo estamos tendo a campanha de vacinação de animais. Aí, 

como que a gente vai comunicar lá na zona rural que a pessoa que “tá” lá precisa 

vacinar seu animal? Pois é, se acabar e não tiver outro programa que possa prestar 

esse serviço que o Ponto de Encontro presta, fica complicado para muita gente, 

porque a comunicação fica bem mais difícil. 

 

Jamile: Então se alguém te perguntasse assim: “Ezequiel, me diz por que o 

Ponto de Encontro não pode acabar“. Só depende de você pra ele não acabar. 

Quais as palavras que você usaria para convencer essa pessoa de que ele 

realmente é importante? 

 

Ezequiel: É, você imagine alguém que está precisando de socorro daqui a 

200 quilômetros e, devido a uma ponte que está... Rodou por causa de uma 

enchente. Como é que a gente conseguiria comunicar com essa pessoa?  Então, 

ficaria difícil. Então, o que acontece: hoje não é somente uma questão de 

informação, mas uma questão de utilidade pública, manter programas como esse no 

ar. Como eu falei anteriormente, as pessoas usam muito ele para passar recado, 

como está a família... Então, é como, se “tá” bem, se não “tá”, às vezes, é questão 

de um falecimento de um parente, que alguém precisa ir rápido, né? Se for pra de 

repente deslocar alguém, poder buscar um parente, que alguém morreu na área 

urbana, na zona rural. Isso pode levar, na época, agora, cerca de três dias só para a 

pessoa poder chegar lá, quando chegar aqui já passou. 
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Guilherme: Eu só queria que você falasse, enquanto admirador, como você 

se sentiria com o fim dele, como fã. 

 

Ezequiel: Na verdade, como qualquer outro ouvinte do programa, 

decepcionado. Que, na verdade, a gente sabe que, hoje, é manter. Enquanto o 

Ponto de Encontro ser uma emissora pública, para manter, ou não, depende apenas 

de vontade política. Então, mais uma vez eu me sentiria decepcionado com o Brasil. 

 
19.4 Entrevista com Iredes, realizada em 25 de março de 2017 

Guilherme: Certo, primeiro só pra começar, pra você se soltar, tudo mais, 

fala quem é você, o que você faz. Se quiser falar um pouquinho como conheceu a 

Rádio Nacional, o Ponto de Encontro, também, fique à vontade.  

Iredes: Então, meu nome é Iredes e eu tive uma infância na roça. Eu fui 

criada na roça e entre só meus irmãos. Não tinha muitos amigos, e tal. Então, eu 

considero a Rádio Nacional como sendo minha amiga, né? Minha amiga em tudo, 

em todos os programas. Mas, assim, aquele que mais destacou mesmo, na época, 

foi o da Tia Leninha. Porque eu era criança, né? Então, ali, era meu aprendizado, 

também. Ali foi uma escola pra mim porque, na época, eu estava sem estudar. Eu 

não estudava. Eu já tinha, assim, em torno de 9 até 13 anos eu fiquei sem estudar, 

nessa época. E era o rádio. Eram vários ensinamentos.  

Na verdade, a Rádio Nacional, ela ensina tudo. Ali, eu aprendi dicas de 

saúde, né? Que uma criança também, às vezes, precisa saber como se asseia, 

tudo. E eu estava atenta a tudo e fui aprendendo aquilo. Tudo, tudo aquilo, eu 

estava atenta. A questão de como educar ambientes, tudo eu lembro disso. Então, 

pra mim foi, assim, uma escola dentro da minha casa. A gente ia pro córrego lavar 

as vasilhas, essas obrigaçõezinhas de casa, mas o rádio estava “espendurado” 

assim, na “arvinha”, como essa assim, lá, e a gente atenta a tudo. As novelinhas da 

Tia Leninha, todas eram levando um aprendizado, um aprendizado pra vida. Todas 

elas tinham uma mensagem. Não era só aquela novelinha para passar tempo, não. 

Era um aprendizado, na verdade mesmo, pra vida. Então, pra mim, foi gratificante 

demais. Eu tenho à Rádio Nacional, até hoje, um carinho muito grande, né? Muito 
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grande por isso, porque me ajudou a crescer e isso eu transmito hoje. Eu tenho, 

assim, uma grande importância na minha vida, porque eu transmito pros meus filhos 

e pros meus alunos, hoje, aquilo que eu aprendi e guardei até hoje.  

Nossa, eu acho assim que foi maravilhoso na minha vida ter a Rádio 

Nacional, porque, naquele momento, naquele lugar tão isolado, que hoje não é tão 

longe, hoje lá não “tá” tão isolado, são 25 quilômetros daqui, mas, na época, não 

tinha estrada e eu passava de dois anos e meio a três sem vir aqui na cidade, sem 

ver ninguém diferente. Então. Era a Rádio Nacional em todos os momentos. 

Socando o arroz lá no pilão, a Rádio Nacional estava ali. A gente aumentava o 

volume pra não atrapalhar com o barulho e, ali, era o sorriso da Sula, que 

contagiava, que deixava a gente feliz. Que aquele entusiasmo que ela passa pra 

gente... Gente. Então, era aquela imensa vontade de conhecer cada um. A gente 

enfeitava na cabeça, eu conto pros meus filhos, o rosto de cada um, a gente tinha o 

rosto de cada um.  

Então, surgiu o calendário da Rádio Nacional, dos locutores. Aí, eu tive que 

dar um jeito: “mãe, manda pra mim a cartinha”, e eu consegui essa foto. Chegou lá o 

calendário. Gente, foi assim, os irmãos, tudo em cima daquele calendário, para ver 

cada rosto: “Ah, esse aqui, mais ou menos, eu baseei”. “Não, mas essa aqui é 

diferente”. A gente foi conciliando a voz com o personagem, foi muito interessante. E 

foi, assim, nossa, muito bom na minha vida. A Rádio Nacional me traz até hoje 

lembranças boas que eu guardo pra minha vida, até hoje eu aprendo. Às vezes, eu 

“tô” falhando aqui gente, mas, veja bem, aquela frase eu lembro até hoje, ela ficou 

marcada mesmo, em mim, na minha memória, frases. Conceitos, né? É aprendizado 

mesmo, foi uma lição de vida na minha vida a Rádio Nacional, e eu passo para os 

meus filhos. É tanto que, quando a Sula teve aqui, eu estava num momento que eu 

não tive, naquele dia eu estava muito cheia de trabalho, como a gente trabalha na 

escola, nem todo dia dá certo pra sair. Tem trabalhos que a gente traz pra casa, né? 

E, nesse dia, eu não pude ver a Sula. Meu Deus do céu, eu fiquei assim, arrasada. 

Mas minha filha, como cresceu me ouvindo falar: “Mãe, pelo menos eu mãe, dá um 

jeito de me mandar lá ver a Sula”. Eu tive que procurar, caçar meu irmão: “Leva ela 

lá porque, senão, ela, hoje”. Teve que ir tirar foto e trazer pra “mim” ver, com a Sula. 
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Guilherme: E sua filha? Nunca escutou a Rádio Nacional? 

Iredes:  Nunca escutou a Rádio Nacional. Nunca, nunca, nunca. Aí, então, 

ela ficou toda emocionada: “Mãe, essa aqui que é a Sula, que a senhora sempre me 

fala, que dá aquelas gargalhadas. Mãe, e ela é mesmo assim, bem humorada. A 

senhora precisa de ver como recebeu a gente lá”. Ficou toda feliz de ter visto aquela 

pessoa de tanto eu falei pra ela, né? Nossa, minha mãe, também. Nós tivemos que 

mostrar essa foto pra minha mãe, que ela não estava aqui na época. Estava no Iriri, 

que ela ouve lá a Rádio Nacional e tem muita vontade e eu ainda falei: “Mãe, se a 

mãe tivesse aqui pra ver a Sula, né?”. E aí, nessa época, ela não estava. Mas a 

gente guardou a foto. Quando ela veio a gente mostrou. A gente fica: “Nossa, a 

Sula”. Aí, agora, quando eu ouvi falar de vocês que vinham, imaginei logo: “Será que 

a Sula vem junto? Dessa vez eu não perco (risos)”. Mas, aí, eu sei que vai ter o 

momento de eu conhecer a Sula pessoalmente. Porque, assim, por foto eu já vi, né? 

Agora, “tá” faltando pessoalmente e eu sei que não vai demorar não, uma hora ela 

vai vir de novo, com certeza (risos).  

Mas, assim, eu tenho um carinho imenso pela Rádio Nacional ao geral, né? E 

aqui na cidade é um pouco complicado pra gente ouvir, porque tem muito ruído, chia 

muito, é muito complicado. Mas, assim, quando eu vou pra roça, eu procuro logo 

alguém que tem um rádio, porque ali tem toda informação. Minha mãe me passa 

muita coisa que ela ouve também. Ela mora no Iriri, também, a 270 quilômetros 

daqui. E aí, ela traz informações pra mim, né? Ela: “Iredes, sabia o que é bom pra tal 

detalhe da saúde?” Às vezes do estômago, que ela ouve palestra na Rádio 

Nacional, aí, ela aprende, porque ela já é velhinha. Ela tem pressão alta, né? 

Problema de saúde em geral, mesmo que seja pra criança, ela tá ali, atenta, porque 

ela tem netos, né? E ela vai passando pra isso, cada irmão ela passa contando das 

entrevistas. Então, é importante, foi importante na minha vida, na vida da minha 

mãe, lá. E eu já passei recado pra lá. Ela fica feliz, vibrando, quando ouve a gente 

mandando recado, né? E eu tive essa sensação também de ouvir o meu nome lá.  

Quando eu estava lá, minha irmã passou um recado pra mim, eu pude ter 

essa emoção também de escutar meu nome no rádio. É maravilhoso. Um detalhe 

que eu não posso deixar de falar também é no atendimento do telefone, que eu 
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liguei também pra mandar um recado pra minha mãe. Gente, eles atendem a gente 

com muito carinho, muita dedicação, assim, repete o recado. “Foi assim mesmo que 

você quer falar?”, “é assim, em tal lugar em São Félix do Xingu?”, sabe? Não tem 

aquela correria, não. Muito educados, amei, até ligar por telefone pra quem vai 

atender, eles já recebem a gente bem.  

Desde os atendentes do telefone até os locutores é maravilhoso o 

atendimento. Passa aquele carinho mesmo pra gente, a gente só quer mais vezes 

falar na Rádio Nacional, ouvir. Sabe, eu não me canso de falar, falo da Rádio 

Nacional pra todo mundo. Nossa, é uma coisa assim que sinceramente ficou 

marcado na minha vida a Rádio Nacional. 

Guilherme: Você consegue mensurar a importância da Rádio Nacional para 

essas regiões que têm essa característica de ser, ou locais de difícil acesso, pra 

esse povo que tem esta dificuldade? 

Iredes: Nossa, eu consigo. Eu tenho, assim, eu penso a imensidão de quanto 

é gratificante pra este povo ter a Rádio Nacional que é de tudo, tudo de bom, né? Ali 

fala de saúde, ali fala de educação, ali passa recados importantes que eles “tão” lá, 

isolados, precisando saber. Então, gente, esse pessoal, mais do que eu aqui na 

cidade, precisa demais da Rádio Nacional na vida deles. Nossa, a vida deles, lá, é 

fundamental pra eles é Rádio Nacional, mesmo. Não tem outra fonte, não tem outro 

meio. Porque, assim, quando se fala da televisão ou WhatsApp, essas coisas, é uma 

coisa. Por exemplo: A televisão ela fica lá, quietinha. O rádio, não. Você pode levar 

para vários ambientes. Você vai lá pro córrego lavar roupa, você vai ali lavar umas 

vasilhas, você “tá” com o radinho e as informações são as mesmas. São inúmeras 

informações. Não dá pra descrever assim, dizer: “Ah, a televisão tem mais 

mensagens”. Tem mais, é, vamos dizer, importância. Eu não vejo assim. Eu não 

vejo. Porque, hoje, eu tenho a televisão e antes eu tinha o rádio. Hoje eu posso 

comparar os dois. Eu não vejo, assim, que a televisão tem. Até tem por um lado 

negativo a televisão. Porque, a televisão, ela transmite inúmeros que eu não 

concordo, né? Inúmeras coisas que eu não concordo, e o rádio, não. Pra mim a 

Rádio Nacional só teve coisa boa, aprendizado mesmo pra vida inteira. 

Guilherme: Se alguém chegasse em você e falasse: “Ah, a rádio não é 
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importante. Isso aí tem que acabar e um dia vai acabar, isso aí não importa, não tem 

nenhuma utilidade” O que você falaria pra esta pessoa? 

Iredes: Primeiro, eu ficaria muito triste, né? Por uma concepção dessa. 

Depois, então eu ia tentar explicar o que foi essa rádio na minha vida, né? Que, 

sinceramente, pra mim, eu sinto, assim, que foi um ponto fundamental pro meu 

aprendizado. E com certeza eu ia convencer eles, sim, da grande importância, 

porque eu vejo importância, não só na minha vida, mas, sim, de outras crianças lá, 

que eu via que tinha um rádio também e que comentava o que aprendia, né?  

É no sentido, assim, de “tá”, também, brincando, escutando historinhas, né? 

Na questão de programa infantil, ou mesmo dicas de aprendizado pra vida, tanto 

criança, quanto adulto e geral. Sinceramente, eu ia buscar fontes pra “mim” 

convencer ele que a importância grandiosa na vida das pessoas, principalmente na 

de quem mora mais longe, né? A importância do rádio na vida dessa pessoa. Eu ia 

convencer, sim. Procurar meios para que essa pessoa se convencesse disso. 

Porque, na verdade, pra mim é muito importante e eu vejo que não é só pra mim, 

sabe? Aonde eu ando, por lugares distantes assim, eu vejo comentários do rádio, só 

de coisas boas. Então, eu vejo também a dificuldade se não existisse o rádio lá. 

Então, com certeza, eu iria convencer essa pessoa. Ia fazer de tudo. 

Guilherme: E você acredita que esse costume de ouvir rádio, essa paixão de 

rádio, é realmente passada de pai pra filho, de mãe pra filho? 

Iredes: No meu caso, assim, a Rádio Nacional já nasceu aqui mesmo, desde 

eu pequenininha com a minha família. Minha mãe é apaixonada pela Rádio 

Nacional, então, não deixa de eu ter já me espelhado nela, né? Nós filhos, todos. E 

a partir dela ali, gostando do rádio e mesmo chamando atenção para as coisas boas 

que a gente ouvia dentro do rádio, aquilo foi, ali, nos agarrando mais ainda. Mais 

ainda no rádio. E era o tempo todo, era com o rádio do lado. E a paixão foi só 

crescendo, da família inteira, e, até hoje, todos os irmãos, todos os irmãos gostam 

da rádio e é isso, né? Acredito que passa sim, igual no meu caso. O amor que a 

minha filha tem pelo rádio, foi que eu passei pra ela. 

Guilherme: Você conhece o Facebook? Você tem Facebook? Gosta de 
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Facebook? 

Iredes: Não, não tenho, mas eu conheço.  

Guilherme: Você acredita que o Facebook... Não sei se você sabe, mas é 

para uma plataforma digital, online, escrita, e tal, na maior parte do tempo. Você 

acredita que, o rádio, ele pode ser tão eficiente ou até mais eficiente como rede 

social? Como, no caso, você considera o Ponto de Encontro uma rede social? 

Iredes: Eu considero. Eu acho até uma rede social melhor, né? Porque ela 

vai muito mais ao encontro, vai muito mais além. E é só pro lado “benífico”, né? Só 

na ajuda mesmo. É aquilo que eu falei. Ás vezes, os outros meios de comunicação, 

eles não trazem só o lado bom da coisa. Mostra muitas coisas que não deveria, 

principalmente para crianças e jovens. E o rádio, não. É tudo de bom, desde criança, 

até para os adultos, velhos, idosos, tudo. É só ensinamento e aprendizado mesmo.  

Guilherme: Você acredita que, por ele ser oral, a oralidade dele facilita nesse 

relacionamento entre as pessoas? 

Iredes: Eu acredito sim, facilita sim. 

Guilherme: Por quê? 

Iredes: Porque, assim, a gente... É como eu falei, a gente cria até um rosto 

pra aquela voz, né? A gente imagina. A imaginação, você cria tudo na sua mente ali 

como se estivesse lá, fazendo parte. Então, eu acho que é muito importante a 

oralidade. 

 

 

19.5 Entrevista com Ismaelita, realizada em 25 de março de 2017 
Guilherme: Diga para gente quem é você, fala sua história, seu nome 

completo, o que você faz… 
 

Ismaelita: Eu sou Ismaelita Almeida. Eu tenho 63 anos. Sou piauiense de 

Barras, moro aqui no Pará já há 32 anos. 17 anos de Vila Canopus, e amo morar lá 

na minha região, gosto muito. E aí, eu sou apenas dona de casa. Cuido de minha 
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casa, minhas coisas, minhas criações, moro na roça, mesmo. Aquela vida mesmo, 

da roça. Gosto de viver por lá. Uma região muito bonita. E minha companhia é a 

Rádio Nacional. Eu amo ouvir a Rádio Nacional. Todos os dias, já amanheço o dia 

ligada no programa do Frank Silva, que ele já informa todas as notícias da gente, a 

gente já levanta bem informado. Aí, depois, vêm as notícias, depois vem o Ponto de 

Encontro, com a rainha da Amazônia, a Sula Sevillis.  

E eu falo em Sula Sevillis, eu me emociono. Porque, a Rádio Nacional faz 

parte da minha vida, Sula Sevillis eu acho, assim, que é um pedaço de mim. Me 

emociono em falar daquela mulher, porque a gente, sempre, nós da Amazônia, 

acostumamos a chamar ela de rainha, de princesa, essas coisas. Mas nada que se 

disser da Sula Sevillis, comparar ela com qualquer pedra preciosa que existe, 

qualquer um talismã, ainda não diz quem é Sula Sevillis. Eu me inspiro muito 

naquela mulher, uma grande mulher. Todos eles da Rádio Nacional eu amo, a todos 

com muito carinho. E a Rádio Nacional é assim: é o “zap” da Amazônia. Ali, a gente 

fica naquele lugar, naquela selva, lá mesmo onde eu moro. É próximo à reserva, 

uma das maiores reservas do Brasil, 20 quilômetros eu moro da reserva. É muita 

mata mesmo, é uma verdadeira selva, mas é um cantinho do Paraíso.  

E ali, em todo lugar, em toda casa que você chegar, a Rádio Nacional tá ali, 

ligada. E é no radinho de pilha mesmo, não tem negócio de parabólica, essas 

coisas, não. É no radinho de pilha mesmo. Aí, eu penso que não, eu já começo a 

escrever carta, assim. Eu adoro escrever, “tô” com esse monte de carta aqui pra 

apresentar. “É” muitas cartas, são 221 cartas. Em 15 dias eu fiz isso tudo, e pra mim 

é um prazer. Todas desenhadinhas, coloridinhas. Tudo que eu faço é com muito 

amor. E quando se trata de Rádio Nacional e Sula Sevillis tem que ter muito carinho 

mesmo. É muito carinho que eu tenho por aquele povo. E esse é um pouquinho de 

Ismaelita Almeida. 

 

Guilherme: Quero que você conte pra mim como que começou essa relação 

com o programa Ponto de Encontro, da Sula Sevillis. 

 
Ismaelita: Eu, quando eu comecei a ouvir a Rádio Nacional, ela trabalhava 

com o Maurício Fares, Maurício Rabello, e tudo mais. E eu já aprendi a gostar de 
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Sula Sevillis. Amar. Aí, uma certa vez, eu estava em Belém, muito apreensiva, muito 

mesmo, com a morte de um filho meu - meu filho morreu aos 24 anos -, e aí, muito 

desesperada, eu liguei para ela, pra Sula Sevillis. Chorosa, conversando com ela. 

Aí, ela me falou assim, me aconselhou, me disse uma palavra muito bonita que eu 

nunca esqueci assim: que eu tinha perdido um filho na terra e ganhado um 

advogado no céu. Pronto, essas palavras nunca saíram da minha mente, eu me 

lembro muito disso com muito carinho.  

E ficou, ela foi assim uma das pessoas que mais me deu força naquele 

momento mais difícil que eu passei a amar, a gostar de paixão daquela mulher. Eu, 

assim, se pudesse, eu via todo ano. Se eu tivesse dinheiro, eu ia para Brasília todo 

ano para ver Sula Sevillis, de tanto que eu amo de paixão. E foi dessa vez, que ela 

disse essas palavras comigo, que eu estava desesperada, que eu me liguei a ela, ao 

Ponto de Encontro, entrou na minha vida. Eu fico pensando assim: o que seria de 

mim sem a Rádio Nacional, sem o Ponto de Encontro? Eu acho que faltava um 

pedaço de mim. Eu não sei o que era da vida de Ismaelita Almeida. 

 
Guilherme: Poderia só falar de novo a frase que ela te falou para tentar te 

consolar? É uma frase muito bonita. 

 
Ismaelita: É muito bonita. Eu muito desesperada, chorando muito, e ela disse 

assim: “não amiga, não chora não. Te conforma, é assim mesmo. A vida continua. 

Você perdeu um filho na terra e ganhou um advogado no céu”. Isso foi muito 

gratificante, eu não esqueço. É uma palavra muito bonita. Uma palavra que mexeu 

comigo e fez ela ficar, assim, dentro do meu coração, mesmo. Eu amo Sula Sevillis, 

o Ponto de Encontro. Eu fico doidinha o dia que não pega. Eu levanto de noite, eu já 

passei tempos que eu não tinha energia na minha casa. Era a “lamparininha” acesa, 

eu acendia a lamparina em cima da mesa, coava um café, ficava ali tomando um 

café cinco horas da manhã e já escrevendo pra Sula Sevillis, no foguinho da 

lamparina ali, escrevendo. Pra mim é uma diversão, é a minha paixão, o Ponto de 

Encontro. 
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Guilherme: Se você pudesse mandar uma mensagem pra Sula Sevillis, o 

que você falaria para ela? 

 
Ismaelita: Ah, eu falaria pra ela assim que, pra mim, ela é um anjo. Pra mim, 

Sula Sevillis é um anjo. Sula, eu amo você. Amiga, eu acho que não tem pessoa no 

mundo pra mim amar mais do que você. Acho que só a mim mesmo, Sula Sevillis. 

Eu te amo. 

 
Guilherme: Qual que é a importância do rádio na sua vida e, em especial, o 

Ponto de Encontro? 

 
Ismaelita: Ah, o rádio é muito especial. Pra mim, eu amo o rádio. Eu costumo 

falar que eu tenho a comunicação do rádio no sangue da minha veia. Eu costumo 

falar. Porque, pra mim, não tem televisão, não tem esses “zap”. Agora, que todo 

mundo é apaixonado pelo “zap”, e coisa, assistir o rádio pela parabólica. Eu não, eu 

gosto é de ouvir o rádio mesmo é na pilhazinha mesmo, o rádio original, rádio 

mesmo. Eu acho que o rádio é o meio de comunicação melhor que tem, porque ele 

chega aonde a internet não vai, o radinho de pilha chega lá. Pra mim, o radinho de 

pilha é importante. Eu tenho fotos com o rádio, escrevendo e o radinho perto de 

mim. Eu tenho. Pra mim é tudo o rádio, eu amo o rádio. 

 
Guilherme: É um amigo? 

 
Ismaelita: É um amigo, companheiro. Ali, a gente fica por dentro de tudo. 

Veja naquela selva que eu moro lá. É a “energiazinha” muito fraca, muito pouca, é 

“energiazinha” de motor. E, aí, não pode ligar toda hora, porque fica muito caro. E é 

o radinho que me deixa informada de tudo, tudo, que acontece nessa vida, no 

mundo inteiro, no Brasil todo. Eu acompanho através do meu radinho, Rádio 

Nacional da Amazônia. 
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Guilherme: Especificamente para o povo da Amazônia, seja aqui no Pará, 

seja em Manaus, você acha que esse trabalho do Ponto de Encontro, ele fica muito 

mais importante pelas questões de locomoção, e tudo mais? 

 
Ismaelita: Muito importante. Eu fico pensando o que seria desse povão da 

Amazônia, aqui do sul do Pará, essa região sofrida, se não fosse a Nacional da 

Amazônia. Eu fico me imaginando o que seria desse povão. Porque tudo é um 

recadinho pro Ponto de Encontro, pra Sula: “Sula, olha, avisa, o ônibus “tá” 

passando amanhã, “tô” mandando tantas coisas, tantas caixas, pra esperar na beira 

da estrada, ir com dois animais, e com a moto, buscar”. É, o pessoal se comunica é 

só assim. É tudo o que quer: “Fulano vem da fazenda, traz uns frangos caipiras pra 

mim, traz um queijo pra mim, Sula. Fala pra Fulano que vai vir pra trazer, Sula”.  

E ela fala com aquele todo carinho, todo o carinho ela fala. Eu lembro de uma 

frase que ela fala, quando ela tá muito emocionada, ela fala assim: “Assim você 

mata mamãe”. Então, é assim, eu acho que o povão da Amazônia, eu gostaria sim 

de, sei lá... Eu fico pensando, se cada um pudesse estar falando aqui o que eu 

estou, eu penso que cada um ia dizer a mesma coisa. Só elogiar o Ponto de 

Encontro porque é o meio de comunicação. Não tem outro. 

 

Guilherme: Se um dia chegassem em você e, de repente, dissessem assim: 

“olha, Ismaelita, não vai dar para continuar com o programa Ponto de Encontro, ele 

vai ter que acabar”. O que você falaria para poder continuar com o programa? 

 
Ismaelita: Meu amigo, capaz que eu ia chorar muito. Eu ia chorar muito, eu 

desesperava. Eu não sei dizer o que é que eu sou sem a Rádio Nacional, sem o 

Ponto de Encontro. Não sei o que seria de mim. Eu ia implorar, eu ia chorar: “Gente, 

não faz isso. Isso não pode acontecer, não pode tirar a Sula Sevillis do Ponto de 

Encontro”. Tem aquele negócio que não tem ninguém insubstituível, mas, sei lá… 

Tem hora que eu fico pensando que parece que a Sula é. Parece que no Ponto de 

Encontro é só ela mesmo. 
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Guilherme: Você usa a rádio para se comunicar com outras pessoas e fazer 

amizades? 

 

Ismaelita: Uso sim. O rádio é tudo pra mim. Eu tenho muitos meus 

correspondentes, a gente se escreve muito e conversa muito sobre o rádio. Em 

todas as cartas que a gente recebe uns dos outros, a gente comenta muito sobre o 

rádio. E eu tenho vários correspondentes, assim, que eu acho que é igual a eu. 

Valoriza muito o rádio. Então, eu costumo falar: o rádio é tudo na minha vida e de 

nós da Amazônia, esse povo que mora “lonjão”, desse “Brasilzão” tão longe, tão 

longe de tudo. O rádio é companheiro mesmo, a gente sempre usa o rádio pra tudo. 

 
Guilherme: Você acredita que se o Ponto de Encontro fosse, sei lá, um 

programa de TV, ou alguma outra coisa, ele teria um impacto ou ele é especial por 

ser rádio? 

 

Ismaelita: É especial por ser rádio. Eu acho que, pra mim, a Rádio Nacional, 

os programas da Rádio Nacional, pra mim, vale mais. E eu gosto mais que os 

programas de TV. Eu gosto, gosto bem mais. Porque, televisão, até mesmo, eu 

fiquei muitos anos, muitos tempos, Guilherme, sem assistir televisão, porque eu não 

tinha. Eu fiquei dez anos morando lá na minha Vila Canopus, e lá eu não tinha 

energia. Então, eram muito difíceis as coisas. E como que ia assistir televisão? 

Como que ia, se não tinha energia? Era o radinho de pilha mesmo. Então, eu dou 

bem mais valor à Rádio Nacional. 

 
Guilherme: Quantos amigos a senhora fez com o programa e como senhora 

se corresponde com essas pessoas? 

 

Ismaelita: Ah, eu tenho uns 180 correspondentes. Tem ouvintes que têm 

mais. Tem ouvintes que têm mais do que isso. Mas os meus dá essa faixa de 180, 

mais ou menos. Tudo foi através da Rádio Nacional. Eles davam o endereço lá, e eu 

aqui, anotava aquele enderecinho, loguinho mandava uma carta. Aí, quando pintava 

outro endereço assim, de uma jovem, um jovem, que eu me engraçava, ali eu 
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pensava: vou escrever. Já anotava aquele endereço e já mandava a carta. Que logo 

eu recebia a resposta também da carta, e aí foi só crescendo a amizade. Final de 

ano, no Natal, eu escrevo, mas como eu escrevo, que eu quero mandar uma carta 

para cada um, e eles sempre mandavam pra mim. Mas agora não tão mais 

querendo não. O “zap” tomou de conta. Ismaelita às vezes recebe e não recebe 

resposta. 

 

Guilherme: Você acredita que o rádio um dia pode acabar? 

 
Ismaelita: Não. E nem pode. Não penso isso e nem pode acontecer. Eu 

acredito que nunca o rádio vai acabar. Nunca o rádio vai. De jeito nenhum. Confio 

plenamente. Porque sempre vai ter gente na Amazônia, gente na roça, gente longe 

de tudo, que vai precisar do rádio. Sempre vai ter. “Vai” uns, vêm outros, mas 

sempre tem. Não pode acabar. 

 
Guilherme: Você é uma pessoa que já mostrou que é muito fã de cartas, 

também. Você acha que é mais fácil conhecer a pessoa pela voz ou pela escrita? 

  

Ismaelita: As duas coisas “faz” parte uma da outra. Faz parte, porque tudo é 

fácil da pessoa conhecer. Pela escrita é fácil e pela voz também. Porque, quando eu 

ligo na Rádio Nacional, que eu já tenho conversado com todos os locutores de lá, 

principalmente de sábado, que é um rodízio sábado. Um sábado é um, outro sábado 

é outro, e na hora que eu ligo, que eles me respondem, que eles falam: “Alô?”. Eu já 

falo: “Oi, bom dia”. E já falo o nome deles. Eu conheço a voz de cada um. Da Sula, 

do Maurício Rabelo, do Carlos Moreira, do Frank Silva, Airton Medeiros, Edileia 

Martins, tudo, a Juliana Maia. Na hora que eles falam: “Alô, bom dia”, eu falo: “Alô, 

bom dia”. “Com quem eu falo?”. “Ismaelita Almeida”. Mas eu já chamo pelo nome. 

“Oi, Juliana. Bom dia!”. Ou: “oi, Sula Sevillis. Bom dia”. Na hora que eles respondem 

lá eu já conheço. 

 

Guilherme: Você já pensou em trabalhar com rádio? Porque você tem muita 

desenvoltura para falar. 
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Ismaelita: Já pensei. É a paixão da minha vida. O prefeito de Altamira vai me 

ajudar nessa tarefa. Ele já me deu um transmissor de uma rádio comunitária, já está 

lá na vila, já está em minhas mãos. Só não está montado ainda porque eu ainda não 

pude arrumar a energia pra ela. Várias placas, baterias que vai precisar, fica um 

pouco caro isso, Ismaelita Almeida não pode. Mas, se eu pudesse até já tinha 

montado. Mas ele falou que vai montar essa rádio lá na Vila Canopus pra nós. Ele 

disse que vai montar e eu estou confiante que ele é um homem muito sério. E eu 

tenho certeza que isso vai acontecer e eu não vejo a hora, Guilherme, de eu 

trabalhar no rádio.  

Eu quero fazer, vou tentar fazer, dois programas quando ela estiver 

funcionando. Eu quero fazer a abertura da programação, no amanhecer do dia, um 

programa sertanejo, com muita música raiz e som de berrante e tudo, que a paixão 

da minha vida é o som do berrante. Eu acho que a pessoa, se não se emocionar 

com o som de um berrante, ele não tem um coração. O coração dele é meio de 

pedra. Porque é muito emocionante o som de um berrante. E eu quero abrir a minha 

programação assim, desse jeito. O nome do programa vai ser “Bom dia Canopus”. E 

fechar a programação, eu quero com um programa muito romântico. Mas pra lá de 

romântico. Só com o som do rei Roberto Carlos, pra embalar as pessoas para dormir 

um pouco melhor. Eu tenho isso. Tenho meus planos, tenho vontade, o meu estudo 

é pouco mas a minha vontade é grande, é muito grande. E eu vou correr atrás, e vou 

agarrar assim, seguro, de unhas e dentes mesmo. Mas eu vou chegar lá. 

 
Guilherme: Esse seu sonho vem da paixão que você tem pela rádio, certo? É 

um pedido seu pro prefeito de Altamira, certo? Você acha que essa paixão sua, que 

você tem pelo rádio, o quanto a Rádio Nacional é responsável por isso? 

 

 Ismaelita: Ah, eu sinto que é através da Rádio Nacional que me inspirou. Eu 

fico assim ouvindo, fico assim ouvindo e pensando: “Meu Deus, eu podia ser mais 

jovem, eu podia ter muito estudo pra mim trabalhar na Rádio Nacional, eu iria 

implorar”. Mas tudo pra mim já tá meio longe. Estudo, idade. Tudo já me afasta. Mas 

a vontade não. Aí, aquilo me inspirou e, aí, eu tive essa vontade muito grande de 
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trabalhar no rádio. Através mesmo da Rádio Nacional que aconteceu essa minha 

vontade. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. 

 
Guilherme: Você, além dessa história que te conectou com o programa, do 

que aconteceu com seu filho, tem alguma outra história que você lembra do Ponto 

de Encontro? Pode ser com você ou com outro ouvinte, que te marcou e te 

emocionou? 

 
Ismaelita: Ah, eu tenho vários assuntos porque, a Rádio Nacional é assim. 

Principalmente quando eu chego em um lugar, ô, Guilherme, eu chego assim no 

lugar que a pessoa ouve falar o meu nome, fala assim: “Mas você é a Ismaelita 

Almeida da Rádio Nacional?”. Muita gente fala assim: “Você é a Ismaelita Almeida 

da Rádio Nacional?”. Eu falei: “Não, não sou da Rádio Nacional. Ah, que fosse. Eu 

sou ouvinte. Eu escrevo”. Aí, não. Aí, tem vez que fica de dez pessoas me fazendo 

pergunta: “Mulher, mas como você pede umas músicas tão bonitas, mulher? Por que 

que você… Você tem alguma paixão na vida para pedir tanta música apaixonada?” 

E, aí, fica me fazendo um monte de pergunta, e eu me sinto feliz por aquilo, 

que é a Rádio Nacional que “tá” fazendo aquilo comigo. As pessoas “ter” aquela 

vontade, aquele prazer, de conversar comigo e conhecer um pouquinho de mim. As 

pessoas da roça mesmo, de São Félix. Tem uns lugar aí pra frente, de Ladeira 

Vermelha. É um monte de lugar por aí, eu estou esquecida no momento. Um dia eu 

estava na rodoviária, em Tucumã, esperando para viajar, aí uma pessoa lá falou 

meu nome. Aí, tinham umas pessoas dessas vicinais pra lá. Aí chegou tudo pra 

perto de mim. “Não, mas você é a Ismaelita Almeida da Rádio Nacional?”. Aquilo pra 

mim é gratificante demais. Essas coisas que marcam muito. 

 

Guilherme: Os amigos que a senhora fez através do programa, tem algum 

que seja especial pra senhora, que a senhora gostaria de conhecer pessoalmente? 

 

 Ismaelita: Ah tem. Tem sim. Eu tenho uma amiga em Dom Pedro, no 

Maranhão. Dom Pedro, no Maranhão. Ela se chama Iracema Moreira. Ela é uma 
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mulher muito inteligente, inteligentíssima. É minha amiga do peito. Eu tenho muita 

vontade de conhecer a Iracema, de Dom Pedro, sinceramente. 

 
Guilherme: E como vocês conversam? 

 

 Ismaelita: Nós apenas “se escreve”. Esses dias mesmo, eu estava assim, 

preguiçosa para escrever uma carta para Iracema, e ela pra mim também. Ela é 

diretora de um colégio em Dom Pedro. Aí, ela foi e ligou pro programa do Frank, 

falando: “Ismaelita, escreva pra mim. Lembre-se da sua amiga e escreva pra mim”. 

Aí, eu peguei e escrevi uma carta bem grande pra Iracema esses dias e mandei pra 

ela. “Tô” esperando a resposta. 

 
Guilherme: Deu ânimo. 

 

 Ismaelita: É, aí, eu dei ânimo de escrever. Porque, não era só eu que estava 

sem escrever. Ela também, né? E aquilo vai ficando assim, um pouquinho. Mas, aí, 

eu escrevi uma carta grande e mandei pra ela. Agora “tô” esperando a resposta. 

Qualquer hora pode chegar. 

 

Guilherme: Pessoal hoje usa muito... Você mesma falou do WhatsApp, 

também tem o Facebook como rede social. Mas essa rede social, ela é escrita na 

maioria das vezes. Você acha que dá pra considerar o Ponto de Encontro uma rede 

social e até mais interessante por conta até da oralidade? 

 

 Ismaelita: Ah, eu acho sim. Eu acho que a Rádio Nacional, o Ponto de 

Encontro, ganha tudo dessas coisas todas novas, essas tecnologias novas de agora. 

Eu acho que a Rádio Nacional supera isso tudo, cobre tudo. Pra mim não tem 

explicação. Essas redes sociais, hoje, assim, tem hora que é muito bom essa 

tecnologia nova, de agora, mas tem hora que instrui os jovens a fazer muitas coisas 

erradas. Os jovens. Eu admiro demais vocês aqui, nesse trabalho bonito. Eu não 

canso de pensar e elogiar o jovem que faz um trabalho decente, bonito. Porque 

geralmente, hoje, as redes sociais, o jovem tende muito pro lado da coisa errada, 
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fazer coisa errada. Quando pende pro lado certo, fazer coisas boas, é ótimo, uma 

maravilha. Mas tem hora que extrapola, mexe com um lado muito errado e, aí, você 

sabe. Aí, ponto, desce tudo de água abaixo. Então eu acho das redes sociais hoje é 

isso. Se pendeu pro lado bom, é bom. Mas se quis pro lado errado, pronto, aí vai 

acabar.  

 

Guilherme: Vamos imaginar que o rádio fosse uma pessoa e você iria se 

declarar para ela. O que você falaria para ela para declarar seu amor pelo rádio? 

 

 Ismaelita: As minhas palavras eram essas aí: “Eu gosto de você, eu não 

posso ficar sem você, eu amo você, quero ficar com você 24 horas, toda a vida, o 

resto da minha vida”. Eu ia falar assim, porque falar em Rádio Nacional é amor, é 

paixão. Isso é o que eu sinto. 

Guilherme: Então, você acha que dá pra dizer que, as músicas bonitas que 

você escolhe e perguntam para você: “nossa, você está apaixonada?”, pode falar 

que “tá” apaixonada pelo rádio? 

 

 Ismaelita: Pelo rádio. É, exatamente. É só pelo rádio mesmo. Ismaelita 

Almeida não sente paixão mais por outra coisa. É só pelo rádio mesmo. Pela 

programação da Rádio Nacional. Eu sou apaixonada de verdade. 

 
Guilherme: E essas amizades que a senhora faz através do programa 

também ajudam, assim, que a senhora até se sinta com mais pessoas em volta? 

Mesmo estando longe, elas ainda estão perto, né? 

 

 Ismaelita: É verdade. É isso mesmo. Me ajudam muito os meus 

correspondentes, meus amigos. Meus amigos “é” tudo pra mim. Eu sei valorizar uma 

amizade. Porque, sobre a minha situação, eu, há 15 anos, eu luto com meu marido 

doente. Ele teve um AVC, muito doentinho. Já está mesmo em fase final de vida o 

meu esposo, infelizmente. Mais de 40 anos de casamento. E, assim, uma verdadeira 

rotina a minha vida, muito difícil. E eu escrevo, compartilho isso tudo com meus 

amigos. E eles me dão muita força sobre esse assunto, e tenho vários amigos que 
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me chamam de guerreira. Eles escrevem a carta, assim começa: “Alô, Ismaelita, 

guerreira”. Aí, vai. Leva pra frente o assunto. Me chamam de guerreira. Eles dizem 

muitas palavras bonitas pra mim, que eu me sinto assim, lisonjeada, tem hora. Uns 

elogios meus amigos fazem pra mim. Eu sou muito feliz por isso, eles me estimulam 

muito a eu viver. 

 
Guilherme: A senhora se considera uma guerreira? 

 
 Ismaelita: Me considero, sim. Eu não posso dizer que não. Porque eu sou 

uma mulher forte, eu sou mãe de nove filhos. Há 15 anos, luto com o problema do 

meu marido, nunca abandonei ele um instante. Deixei de viver, assim, pra viver pra 

ele. Porque eu saio quando precisa. O tempo todo eu “tô” dentro de casa, cuidando 

dele. Então, eu faço tudo. Eu sou mulher de fazer tudo dentro da minha casa. Eu 

tenho uma mini pousada e vai muita gente lá, assim, pra dormir. Há muitas roupas 

de cama, tem muito serviço para fazer. E eu pego tudo sozinha. Eu dou conta de 

tudo sozinha. E eu trabalho, eu levanto cinco da manhã, já vou ouvir o Frank Silva, 

lá na minha cozinha, já passo aquele café, já começo a tomar aquele café e, aí, eu 

já começo escrever, tem dia. Outras vezes, eu já vou pra pia começar a lavar vasilha 

e, às vezes, o dia ainda tá amanhecendo e eu já “tô” colocando roupa no sabão.  

E trabalho, e dou conta das minhas coisas tudo. Então, eu me sinto guerreira, 

sim. Eu me sinto guerreira pelo meu trabalho, pela minha garra, eu conheço que sou 

cheia de força de vontade. Eu “tô” aqui prestes a fazer uma cirurgia. Próxima 

semana agora eu vou fazer. E nem por isso. Tem hora que eu vou, querendo ficar 

assim, meio triste, mas eu penso: “Não, não posso ficar, de jeito nenhum. Eu vou 

operar, e eu vou ficar boa, e eu vou superar, e é rápido”. Então, eu disse uma 

brincadeira um dia para aquela minha amiga ali, que ela nunca esqueceu. Eu falei 

assim pra ela, um dia, que eu sou um esteio velho de aroeira que não quebro fácil. 

Eu sou forte, eu me sinto forte. Por isso eu acho sim que eu sou guerreira. 

 

Guilherme: Só uma frase curta para a senhora falar. “Eu escuto o Ponto de 

Encontro porque…”. Só em uma frase pra você definir por que você escuta o Ponto 

de Encontro. 
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 Ismaelita: É porque o Ponto de Encontro, ele é tudo pra mim. Tudo. 

 

19.6 Entrevista com Liane Rocha Martins, realizada em 25 de março de 2017 

Guilherme: Bom, primeiro eu queria que você falasse pra gente quem é 

você. Um pouquinho de você, seu nome completo, o que você faz, o que você fez. 

Liane: Meu nome é Liane Rocha Martins. É, eu mesmo trabalho na roça, 

dona de casa, trabalho na roça. Nós “mexe”, nossa lavoura mexe com cacau, né? E 

pra nós, isso aí, pra nós a importância do programa, pra mim principalmente, do 

Ponto de Encontro, é notícia das minhas meninas, que elas moram aqui na cidade, 

né? Aí, todo dia elas mandam recado pra mim: como é que elas “tão”, se “tá” 

precisando de alguma coisa, todo dia. Saiu o Ponto de Encontro, o rádio vai comigo. 

Pra roça, pra onde eu for, pra horta.  

As meninas até hoje estava achando graça de eu ter uma bolsa para carregar 

o rádio. Se eu “tô” na moto, o rádio tá ali, pendurado. Vou pôr os cacaus, penduro lá 

nos pés de cacau. A importância do rádio é muito grande, principalmente do Ponto 

de Encontro, que passa, as meninas mandam recado todo dia pra mim, aí, a gente 

se torna... Fica mais tranquila, pela distância que a gente vive delas, né? Pra mim, é 

uma importância muito grande. 

Guilherme: Elas moram aqui na cidade, mas a quanto de distância de você, 

mais ou menos? 

Liane: 200 quilômetros. 

Guilherme: 200 quilômetros? Você consegue falar com elas por um outro 

lugar que não seja a rádio?  

Liane:  Assim, elas mandam notícia, quando é assim, mais final de semana 

que eu venho, que eu venho, viajo 20 quilômetros para poder ter um contato com 

elas por telefone.  

Guilherme: 20 quilômetros para ter contato por telefone? 
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Liane: Isso. Assim: a importância do programa é por causa disso, que eu “tô” 

sabendo todo dia. E a minha mais nova mesmo, todo dia ela passa antes de ir pro 

colégio, sair pro colégio, ela passa um recado. 

Guilherme: E você manda recado pra ela também?   

Liane: Ah, não, porque elas não ouvem, né? Aqui... 

Guilherme: Então, é só elas para você? 

Liane: É só elas para mim.  

Guilherme: E você já... Já, assim, você não tem um amigo do programa, ou 

alguém que você conheça, que você goste de ir lá e escutar a voz? 

Liane: A Cleonice. A Cleonice mesmo eu conheci no tempo que a Sula veio 

aqui. Ela mora na mesma cidade que a minha mãe mora, mas só que eu não 

conhecia ela, só ouvia falar. Aí, quando a Sula veio aqui, aí, nós viemos pra cá. Veio 

muita gente de lá da fazenda pra cá. Aí, eu conheci ela aqui. Aí, quando foi no mês 

de setembro, não sei se foi no mês de setembro que a Sula veio aqui, no mês de 

outubro eu fui no Uruará e fui na casa dela, da Cleonice, o Edmilson. 

Guilherme: E como foi quando a Sula veio pra cá?  

Liane: Ah, a gente largou tudo pra ir pra lá e veio... E veio, assim, conhecer 

ela, né? Que a gente não conhecia, só eu conhecia por foto né? Mas pessoalmente 

não conhecia.  

Guilherme: E você viu a Sula? 

Liane: Vi. Fui lá, conversei com ela. Ainda trouxe uma cesta de chocolate, 

que eu trabalho com chocolate caseiro. Aí, trouxe para ela. É como se diz, eu sou 

uma fã da Sula. Ela estando no programa parece que é... Os outros apresentam 

“bom”, mas igual ela… O Ponto de Encontro é a cara dela.  

Guilherme: Se você pudesse falar a importância da Sula para esse pessoal 

do Ponto de Encontro, dos que ouvem, dos ouvintes. Qual que é a importância? 

Liane: Ah, a importância é muito grande, né? Pelo jeito dela falar, ela dá o 

espaço para os ouvintes passar o recado, as entrevistas de algum, de alguma, 
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algum assunto que a gente “tá” precisando. 

Guilherme: Você vê a sula como uma amiga íntima sua? 

Liane: Isso, alguém da família.  

Guilherme: Sula então é uma pessoa da família? 

Liane: Isso. 

Guilherme: A importância da Sula pro pessoal que ouve, você poderia falar 

com a gente? 

Liane: A importância é muito grande porque, o jeito dela apresentar o 

programa - não sei se é porque desde o início a gente ouve -, quando ela falha um 

dia ou dois, uma semana pra gente, mesmo que outra apresente, não é igual ela, 

né? 

Guilherme: O que ela tem de diferente? 

Liane: Acho que é jeito, o carisma dela com as pessoas. 

Guilherme: E se um dia você, alguém chegasse em você, e falasse que esse 

serviço de rádio, aí, não é importante, o que você falaria?  

Liane: Aí, eu acho que, como se diz, é importante, sim, principalmente para 

as pessoas que moram na zona rural. Que tem muitos desses que não tem televisão 

para ficar informado, aí, o rádio vai aonde a televisão não chega, né? 

Guilherme: E você acha que é por isso então que funciona melhor o rádio do 

que a TV? Você acha que, se fosse um programa de TV, o Ponto de Encontro 

estaria a tanto tempo no ar? 

Liane: Eu acho que não.  

Guilherme: Por quê? 

Liane: Porque a televisão, a gente tem que tá ali dentro de casa para assistir. 

E o rádio, não, a gente leva. Aonde a gente vai, a gente leva o rádio. 

Guilherme: Se chegassem em você e falassem assim: “ó, o programa Ponto 
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de Encontro vai acabar”. O que você faria? 

Liane: Aí, eu não sei nem como falar, né? Só esses dias aí, falhou oito dias o 

rádio, ficou fora do ar. “Vixe”, a gente sentiu falta demais. E eu, sem notícia das 

meninas fiquei agoniada. 

Guilherme: O Ponto de Encontro, ele, no seu caso, é só pra você ter notícias 

das meninas ou ele tem algum outro tipo de serviço também pra você? 

  Liane: Tem outros tipos de serviço. É que nem eu falei, tem as entrevistas de 

muitos assuntos, que a gente que mora na roça não tem muita informação, eles têm 

aquelas entrevistas que a gente fica mais informado, né? Até sobre saúde. 

  Guilherme: Se você tivesse que mandar um recado, o que você falaria para 

ela? 

Liane: Eu desejaria que ela não largasse o programa.  

Guilherme: Por quê? 

Liane: Porque ela é representante do Ponto de Encontro. 

Guilherme: Ela é a cara do programa? 

Liane: É a cara do programa. 

Guilherme: Você usa ou conhece alguém que usa algum tipo de rede social? 

Facebook, WhatsApp, essas coisas. Você conhece alguém que usa? Você usa? 

Liane: Na rede social? 

Guilherme: É, Facebook... 

Liane: Não. Não conheço ninguém. 

Guilherme: Não conhece ninguém que usa? Porque, por exemplo, o 

Facebook é assim: a gente conversa com as pessoas, mas é pela escrita, por texto, 

tudo mais. Queria saber de você se, assim, pelo fato de usar a voz, você “tá” 

ouvindo a pessoa, o rádio tem essa... Tem esse tipo de comunicação. Você acha 

que você consegue conhecer melhor a pessoa que “tá” do outro lado, ou você acha 

que pela escrita seria a mesma coisa? 
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Liane: Não. Acho que pela voz seria melhor. 

Guilherme: Por quê? 

Liane: Porque a pessoa, pela voz, parece que... Pela voz fala mais, mais 

verdadeiro, né? Eu acho que pela voz seria melhor.  

Jamile: Dá para conhecer melhor as pessoas, né? Dá pra saber mais ou 

menos como elas são? 

Liane: A gente fica imaginando, né? Como elas são, eu acho que é. 

Guilherme: Quando você conheceu a Sula, você tinha visto foto dela antes 

de alguma forma? 

Liane: Já, já tinha visto antes, já.  

Guilherme: E quando você viu a imagem dela pela primeira vez, era como 

você imaginava mais ou menos ou pela voz você imagina que era diferente? 

Liane: Não. A gente imaginava sempre mais diferente, né?  

Guilherme: É mesmo?  

Liane: Isso. 

Guilherme: Muitas pessoas usam o programa como meio de recado, mas, 

também, como meio de fazer amizades. Você acha que o Ponto de Encontro, de 

alguma forma, ele ajuda essas amizades construídas? Por quê? 

Liane: Eu acho que ajuda muito. Tem a história de muita gente que já se 

“casaram” através da correspondência pela Nacional, né? Muita gente se encontrou, 

muita família perdida. Assim, filho que vai embora e começa a mandar recado e 

pessoal que se encontra, né? É muito importante isso aí. 

Guilherme: Você lembra de alguma história do Ponto de Encontro que te 

emocionou de alguma forma? 

Liane: Para mim, dizer agora é um pouco difícil, que “é” muitas histórias, né? 

Não, eu não tenho, assim, dizer o nome da pessoa, de onde foi, não tenho. Mas que 

tem muitas histórias emocionante do programa, sim.   
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19.7 Notas e comprovantes de pagamento em viagens 

19.7.1 Viagem a Brasília - DF 

Figura 16: Recibos de pagamentos em postos de gasolina – imagem 1 
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Fonte: Documento do autor. 

Figura 17: Recibos de pagamentos em postos de gasolina – imagem 2 
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Fonte: Documento do autor. 

 
 

Figura 18: Recibos de pagamentos em postos de gasolina – imagem 3 
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Fonte: Documento do autor 

    

Figura 19: Recibos de pagamentos em postos de gasolina – imagem 4 
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Fonte: Documento do autor 

 
 

Figura 20: Recibos de pagamentos em postos de gasolina – imagem 5 
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Fonte: Documento do autor 

 
 

19.7.2 Viagem a Pau dos Ferros - RN 
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Figura 21: Recibo de compra de passagens aéreas para o Ceará 

 

Fonte: Documento do autor 
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Figura 22: Contrato de locação de automóvel no Ceará 

Fonte: Documento do autor 
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Figura 23: Confirmação de reserva de hotel em Fortaleza 
 

 
Fonte: Documento do autor 

 

 

 

 

 

19.7.3 Viagem a São Félix do Xingu - PA: 
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Figura 24: Recibo de compra de passagens aéreas para o Pará 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Documento do autor 
 

Figura 25: Contrato de locação de automóvel no Pará 
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Fonte: Documento do autor 

 

Figura 26: Gastos com postos de gasolina e estacionamento no Pará 
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Fonte: Documento do autor 

 
 

Figura 27: Recibo de pagamento de hotel em São Félix do Xingu
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Fonte: Documento do autor 


