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Ministrante: Leozão, representante da Rádio Comunitária Campeche  
 
RELATO:  
 
 Apesar do número pequeno de participantes apenas 03 estudantes, a oficina de 
vinhetas cumpriu com seu objetivo que foi o de promover um debate sobre a 
comunicação especificamente às rádios comunitárias enquanto modalidade especifica da 
luta pela democratização da comunicação e seu papel na transformação social, como 
também permitiu aos participantes se apropriarem do conhecimento técnico e 
operacional do “Audacity”, editor de áudio em software livre com êxito, e satisfação.  
 O resultado foi bem interessante porque a partir da introdução ao tema no 
primeiro dia que contou com uma problematização da comunicação como campo de 
luta, através de uma leitura critica da lei 9612/98 que desmobiliza movimentos sociais e 
separa o movimento pela democratização da comunicação, e a exibição do vídeo “Un 
Poquito de Tanta Verdad”, sobre as lutas no Estado de Oaxaca, no México, que 
evidencia o uso dos meios de comunicação para articulação das lutas, os participantes 
envolveram-se com o tema e no segundo dia aprendido a operacionalizar o programa 
editaram vinhetas com compromisso social para as rádios comunitárias Campeche e 
Tarrafa, as quais foram veiculadas posteriormente nessas rádios.   
 Torna importante também destacar que o ministrante da oficina Leozão  
parabeniza  o seminário “Geografia e Comunicação” pela iniciativa  e tema  proposto e 
agradece a Revista discente Expressões Geográficas pelo espaço, onde este pode 
compartilhar suas experiências e falar de um grande desafio das rádios comunitárias que 
é  refletir com e pela comunidade a realidade de diferentes espaços, mundo, América 
Latina, Brasil, Florianópolis a partir das experiências da comunidade local, o que ele 
chamou de pedagogia de uma radio comunitária.  
 Um comentário final é que esta oficina em seu segundo dia agregou novos 
participantes, foram mais ou menos quatro participantes do Mini-curso de radio livre 
que também socializaram suas experiências.  
 


