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Ao DEUS...
Onipotente,  Onipresente,  Onisciente;
Eterno,  Imortal,  Invisível,  mas,  Real,
dedicamos este Projeto.  “Porque dEle, e
por Ele, e para Ele são todas as coisas. A
Ele,  pois,  a  glória  eternamente,  Amém!”
(Romanos 11:36).
Pois, como disse o profeta, inspirado pelo
Espírito de Deus: “Não se glorie o sábio
na  sua  sabedoria,  nem  o  forte,  na  sua
força; nem o rico nas suas riquezas; mas
o que se gloriar,  glorie-se nisto:  em me
conhecer e saber que Eu Sou o SENHOR
e  faço  misericórdia,  juízo  e  justiça  na
terra;  porque  dessas  coisas  me agrado,
diz o SENHOR”. (Jeremias 9: 23 - 24). 
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“Um homem que tem algo a dizer e não
encontra  ouvintes  está  em má situação.
Mas,  pior  ainda,  estão  os  ouvintes  que
não encontram quem tenha algo a dizer-
lhes”. 

(Bertolt Brecht)



RESUMO

As considerações sobre as mudanças no campo da tecnologia e do uso da própria
linguagem humana no decorrer dos tempos nos faz compreender que, quando nos
referimos ao contexto do rádio como veículo de comunicação é preciso acompanhar
essas  transformações.  Sendo  assim,  os  programas  radiofônicos  precisam  ser
planejados e executados com um caráter mais dinâmico, a fim de acompanhar a
preferência do ouvinte atual que também valoriza a informalidade e a brevidade dos
acontecimentos.  Por  isso,  neste  trabalho,  temos  como  objetivo  demonstrar  um
projeto experimental, que focaliza um programa de rádio denominado de UERN em
Dia,  que  como o  próprio  nome diz,  tem a  finalidade  de  oferecer  à  comunidade
acadêmica e à sociedade em geral, a oportunidade de saber sobre o cotidiano de
atividades que são desenvolvidas pela instituição pública Universidade do Estado do
Rio  Grande  do  Norte  –  UERN.  Elaboramos  uma  produção  radiofônica  de  curta
duração, na qual a convite dos organizadores do programa, pessoas que sabem
detalhes sobre o dia a dia da Universidade dialoguem com os locutores e nessa
conversa  os  fatos,  as  notícias,  os  projetos  e  pesquisas,  as  realizações  diárias
venham ser divulgadas. É uma forma de tornar públicas as ações da Instituição.
Para isso, realizamos um estudo de campo exploratório, de caráter bibliográfico e
documental de abordagem qualitativa, a partir de entrevistas semiestruturadas. Os
resultados  dessa  atividade  permitiram  elaborar  um  roteiro  experimental  para  o
programa UERN em Dia, apresentando a sua viabilidade enquanto peça radiofônica
que poderá tornar públicas as ações da Universidade em pouco tempo de escuta e
utilizando a linguagem coloquial, clara e objetiva, para tornar a compreensão das
informações mais acessíveis sobre as atividades da UERN, em seu cotidiano.

Palavras-chave: Rádio. Programa. Peça radiofônica. 
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1 INTRODUÇÃO

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) é uma Instituição

que, além de uma história significativa na formação acadêmica de muitas pessoas

do próprio Estado e de diversas regiões do Brasil, é promotora de diversos eventos

e  executora  de  muitos  programas  que  tratam  de  assuntos  importantes  para  a

comunidade  em geral,  tanto  para  quem reside  no  Estado  quanto  na  região  no

próprio  município,  o  que  a  torna  merecedora  de  destaque  enquanto  instituição

pública no contexto atual. Esta é a primeira compreensão para elevar o pensamento,

como acadêmicos do curso de Comunicação Social,  a se criar  um programa de

rádio, especificamente, voltado para as vivências diárias da Universidade, a fim de

divulgar para toda a sociedade o que esta desenvolve em seu dia a dia. Para isso,

elaboramos  o  Programa UERN  em  Dia,  com  duração  de  cinco  minutos,  a  ser

veiculado diariamente,  de segunda a sexta-feira,  em qualquer  emissora de rádio

local ou estadual.  Trata-se de um programete, situado dentro do gênero boletim,

que é produzido para ser levado ao ar num curto espaço de tempo incluindo-se

breves entrevistas. Com isso, pretendemos potencializar a divulgação das ações da

UERN, que neste ano de 2014 faz aniversário de 46 anos de existência. 

A Instituição foi criada no dia 28 de setembro de 1968, pela Lei Municipal nº

20/68.  O seu primeiro  nome foi  Universidade Regional  do  Rio  Grande do Norte

(URRN) e era vinculada à Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte

(FURRN). Até então, o ensino superior em Mossoró era ofertado por duas outras

instituições:  a  Sociedade  União  Caixeral,  que  tinha  sob  sua  responsabilidade  a

Faculdade de Ciências Econômicas de Mossoró, criada em 1943 onde já mantinha

uma escola técnica de comércio, mas passando a funcionar, de fato, apenas em

1960; a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica (FUNCITEC),

fundada em 1963 que também contribuiu para o avanço da oferta do ensino superior

na  cidade.  Esta  última  participa  da  criação  da  Faculdade  de  Serviço  Social  de

Mossoró, em 1965 e do Instituto de Filosofia,  Ciências e Letras de Mossoró,  no

mesmo ano, com os cursos de Pedagogia, Letras, História e Ciências Sociais, e, em

1968,  a  Escola  Superior  de  Enfermagem  de  Mossoró  é  transformada  em

universidade, conforme dados supracitados (UERN, 2014). 

O primeiro Reitor da URRN foi o professor João Batista Cascudo Rodrigues,

que militou ardentemente pela causa da educação em Mossoró, até que fosse criada
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a FUNCITEC e todas as faculdades por ela mantidas. De lá para cá, muitos outros

reitores  já  estiveram  à  frente  da  Instituição.  A  gestão  atual  está  sob  a

responsabilidade do professor doutor Pedro Fernandes Ribeiro Neto. 

Segundo  Batista  (2007),  no  período  em  que  a  URRN  era  mantida  pela

FURRN, pertencia ao município de Mossoró/RN, e era cobrada uma taxa dos alunos

para manter os cursos. Além disso, estes não tinham reconhecimento pelo Conselho

Federal de Educação e nem mesmo os professores tinham vínculo com a instituição.

Foi  uma  retaliação  política  que  gerou  a  luta  pela  estadualização  da  referida

Universidade entre os anos de 1986 e 1987. O então prefeito de Mossoró, Dix-huit

Rosado, ao indicar Francisco Canindé Queiroz para o cargo de Reitor teve rejeição

imediata. Instaurou-se então, a luta pela democratização e o primeiro passo para a

efetivação da UERN enquanto universidade estadual. 

A estadualização foi assinada no dia 8 de janeiro do ano de 1987, pelo então

Governador  do  Estado,  Radir  Pereira,  que  assinou  a  Lei  Estadual  nº  5.546

estadualizando a UERN. Mesmo sendo esta  data a da estadualização,  conta-se

como anos de existência os seus primeiros atos educativos no ensino superior, que

datam do ano de 1968. 

Hoje  a  UERN,  além  de  ser  uma  Instituição  de  Ensino  Superior  (IES)

estadualizada e, portanto, pública, seus projetos de formação vivem uma expansão

geográfica  muito  significativa.  Novos  cursos  de  graduação  foram criados  e  pós-

graduação  lato sensu, além de alguns programas de pós-graduação  stricto-sensu.

Alguns Núcleos de Educação Superior foram criados na Região do Médio Oeste e

alguns deles já foram transformados em Campus, como é o caso de Assu, Pau dos

Ferros e Patu. Caicó está em processo de construção e outras cidades já estão com

projetos  de  construção  de  campus  aprovados.  Na  Instituição,  o  curso  de

Comunicação Social foi criado no ano 2000 e, desse tempo para cá, tem formado

muitos  profissionais  nas  habilitações  de  Jornalismo,  Radialismo  e  Publicidade  e

Propaganda. 

2 JUSTIFICATIVA 
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Considerando  como  principal  detalhe  que  envolve  a  produção  de  um

programa radiofônico, a importância que este tem para a comunidade de ouvintes

que ele vai atingir, depois, para os temas que são envolvidos em sua apresentação

como objeto de comunicação para o rádio, que é um veículo de comunicação de

massa, este tem uma função social que vai além da atuação vigilante ao que ocorre

na sociedade. De acordo com McLeish (2001), o rádio atua nesta função auxiliando

também no esclarecimento social, cultural e político, com a divulgação da cultura

artística e intelectual e ideias que possibilitem novos valores e saberes. 

Essa função do rádio, aliada à ideia de que a UERN é uma instituição que tem

ações diárias que se inserem neste contexto é o primeiro ponto a se considerar

quando  idealizamos  trabalhar  com  um  projeto  experimental  para  produzir  um

programa de rádio que tem como titulo UERN em Dia. 

Salientamos  que  já  existe  um  programa  semanal  no  rádio  que  trata  de

assuntos  da  referida  Instituição.  No  entanto,  este  é  totalmente  distinto  do  que

propomos em nosso projeto experimental. Trata-se do programa Canal Aberto, um

programa criado em 1991, durante a administração, do então reitor Antônio Gonzaga

Chimbinho, falecido em março de 2013. Há vinte e três anos o programa Canal

Aberto, está no ar, embora com intervalos de veiculação, pois deixou de ir ao ar

durante alguns anos. Atualmente, é apresentado uma vez por semana, sempre às

sextas-feiras,  cujo  tempo  de  duração  é  ininterrupto,  das  sete  às  oito  horas  da

manhã, na Rádio Educativa Santa Clara – 105 FM. Há uma equipe de produção que

se reúne dois dias antes para planejar, pré-selecionar as notícias mais importantes

da Instituição e tornar público através do rádio. A equipe do programa Canal Aberto

é composta por dois jornalistas da Agência de Comunicação da UERN (Agecom), e

uma  radialista  da  Webradio  Universitária  –  da  própria  Instituição,  recentemente,

integrada a  equipe.  Todos  os  envolvidos  no  programa pertencem ao  quadro  de

servidores da UERN, e elaboram os conteúdos de informação, editam as matérias e,

segundo  a  direção  da  Agecom,  dão  prioridade  àquelas  que  tenham  a  maior

expressividade.

Observamos  que  o  Canal  Aberto  trata-se  de  um  programa  de  cunho,

predominantemente, jornalístico no qual a linguagem utilizada é mais voltada para a

comunidade acadêmica. Porém, mesmo o objetivo sendo atingir a população de um

modo geral, acreditamos que isso ainda não aconteceu de forma satisfatória devido

a  linguagem  muito  voltada  para  o  contexto  acadêmico,  distanciando-se  da
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interpretação  popular.  Assim,  a  sociedade  em  geral  não  tem  se  apropriado  de

saberes sobre o que a UERN faz em seu cotidiano. Muitas ações ainda não são

conhecidas pela maioria das pessoas que reside em Mossoró e região. 

Compreendemos assim, que há a necessidade de a comunidade em geral se

transformar em ouvinte assídua de um programa radiofônico e mais, os assuntos,

eventos, notícias podem ser divulgados de uma forma mais dinâmica; produzidos

em uma linguagem mais simples e acessível ao ouvinte que está dentro do coletivo

comum da sociedade. Em suma, há uma divulgação, mas pensando em dinamizar

essa comunicação e chegar cada vez mais perto do público e dos que fazem a

Instituição,  propomos desenvolver  uma experiência  de  comunicação elaborada e

produzida de uma forma mais coloquial, clara e objetiva – características primordiais

ao  veículo  rádio  –  como  nos  elucidam  os  autores  que  embasam  este  projeto,

valorizando  assim,  os  depoimentos  curtos,  os  diálogos  nos  quais  fluam  uma

linguagem mais informal para que os assuntos e temas sejam divulgados de uma

forma mais compreensiva a qualquer público. 

Diante do exposto, cremos que uma efetiva consolidação de nossa proposta

de um programa radiofônico diário,  apresentado de forma pulverizada durante  a

programação de qualquer emissora que seja, poderia alcançar com mais eficácia

toda a sociedade. Para tal,  levamos em consideração a integração da Agência e

Departamento de Comunicação da UERN que utilizaria  a emissora da Webrádio

Universitária  instalada  no  próprio  Decom,  para  concretizar  nossa  proposta  de

programa  –  o  UERN  em  Dia,  garantindo,  ao  menos,  a  veiculação  da  peça

radiofônica através do espaço comunicacional já existente.

Considerando  ainda  que  o  rádio  é  um  veículo  presente  como  meio  de

comunicação de massa, fundamentamos nossa proposta como uma oportunidade

de  que  a  UERN  mantém  um  canal  diário  de  interação,  não  somente  com  a

comunidade acadêmica, mas, igualmente, com toda a sociedade mossoroense e do

Estado.  A  Instituição  trabalha  com  a  disseminação  de  saberes,  valores,

conhecimentos; com a organização de eventos e programas que são acadêmicos e

tem significado profundo na construção social que precisa chegar ao maior número

de indivíduos, àqueles ouvintes do rádio que não são estudantes nem professores,

mas são membros da sociedade que têm o direito de se manterem informados e

podem reconhecer o valor institucional por meio de uma programação radiofônica.
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Algo simples, uma comunicação direta que chega aos seus ouvidos de forma clara e

objetiva. 

Por se tratar de um informativo curto e dinâmico, característica primordial do

veículo rádio, com duração prevista de cinco minutos, o programa  UERN em Dia

acrescentaria o conteúdo da Instituição na grade da programação das emissoras

parceiras, sem que, o espaço da programação venha a ser comprometido, podendo

adequar-se inclusive ao tempo oferecido ou disponibilizado pela emissora.

Pensamos em um programa que contemple o gênero boletim, que de acordo

com Prado (2006, p. 9) “são pequenos programas, programetes ou ‘pílulas’ (dropes1)

[...] se trata de um programa de curtíssima duração, que pode durar alguns minutos

ou até menos de um minuto”. Além disso, esse gênero de programa radiofônico, ou

seja,  os  boletins  podem  ser,  segundo  Ferrareto  (2007)  transmitidos  ao  vivo,

gravados  ou  podem  ser  colocados  diretamente  no  ar,  nos  intervalos  de  outras

programações. 

Acreditamos  que  com  a  entrada  no  ar  do  programa  UERN  em  Dia a

Universidade  estaria  aumentando  sua  interação  com  a  comunidade,  ao  mesmo

tempo em que teria um canal diário para prestação de contas de seus atos e ações

administrativas. 

A produção  do  programa poderá  ser  realizada  se  utilizando as  estruturas

tecnológica e humana, já existentes no próprio Decom, e na Agecom.  A inserção de

alunos  do  Departamento,  também  é  outra  alternativa  que  juntamente  com  as

anteriores, dispensaria investimentos financeiros na aquisição de equipamentos e

com folha de pessoal. Além de aliar os conteúdos teóricos à prática vivenciada na

própria  Universidade,  envolvendo  as  três  habilitações:  Jornalismo,  Radialismo  e

Publicidade e Propaganda.

Acreditamos  que  pela  dimensão  que  a  UERN atinge  enquanto  Instituição

acadêmica,  pelas  ações  que  desenvolve  em  meio  a  toda  a  comunidade  local,

regional  e  estadual  e,  por  sua  história  de  prestação  de  serviços  acadêmicos  e

sociais, há possibilidade concreta de se assegurar a existência de pauta necessária

para a produção diária de boletins informativos, ou seja, não corremos o risco de

faltar informação a ser abordada num programa radiofônico como o que propomos

neste trabalho. 

1 Referente ao radicalismo significam notas curtas, notícia de poucas frases. 
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Logo, ressaltamos a viabilidade da produção diária de conteúdos a partir do

material que elaboramos para mais quatro roteiros a serem utilizados nas edições do

programa UERN em Dia, que serão apresentados no decorrer do ciclo de veiculação

cotidiana para  uma semana no ar,  como pode ser  observado em anexo  a este

trabalho.  Essa  é  uma  das  finalidades  do  programa UERN  em  Dia.  Estamos

propondo e apresentando à Instituição a produção de um boletim de curta duração,

que terá como foco tornar públicas as ações desenvolvidas. 

A  produção  do  programa  poderá  ser  realizada  se  utilizando  a  estrutura

voltada para as notas jornalísticas (FERRARETTO, 2007), mas com uma linguagem

que o torne mais publicitário do que jornalístico, sendo, portanto, gravado e posto ao

ar, intercalando-se com a programação normal da emissora.  

O programa UERN em Dia deve ser apresentado diariamente, em uma ou

mais rádios de Mossoró e/ou do Estado. Para isso e, entendendo a viabilização

econômica podemos buscar algumas formas. Uma das maneiras para se viabilizar a

veiculação do programa,  pode ser  a  realização de parceria  entre  a UERN e as

emissoras  locais  ou  estaduais.  Em  Mossoró,  especificamente,  contamos  com

diversas  rádios  que  podem  atuar  como  parcerias;  temos  as  rádios  AM:  Rádio

Difusora, Rádio Rural, Rádio Libertadora e a Rede Potiguar de Comunicação, que

antes funcionava com o nome de Rádio Tapuyo; quanto às estações de FM temos:

Rádio Resistência – 93 FM, Rádio Educativa Santa Clara – 105 FM e Rádio TCM –

95 FM e a comunitária, Rádio Cidadania – 98 FM. E na região, podemos contar com

a parceria das Rádios AM Princesa do Vale em Assu/RN, Rádio Vale AM e Rádio

Comunitária  Luta  –  88  FM  em  Apodi/RN,  entre  outras,  nos  municípios  onde  a

Universidade esteja presente. Para isso, a Instituição UERN, através de sua divisão

de comunicação buscaria consolidar as parcerias.

Vemos o programa  UERN Em Dia como uma porta de entrada dos fatos à

casa  de  cada  ouvinte,  entre  os  quais  podem está  não  somente  a  comunidade

acadêmica, mas as pessoas das mais diversas formações, níveis de instruções e

profissões. Indivíduos que talvez nem saibam o significado da sigla UERN, mas que

podem  adquirir  tal  conhecimento  e  detalhes  sobre  suas  ações  escutando  o

Programa que será  de curto  espaço  de tempo,  mas  de  cunho  informativo  e  ao

mesmo  tempo  publicitário,  porque  tem  foco  principal  na  divulgação  da  UERN

enquanto instituição de ensino superior. Primamos na produção deste programa pela

informalidade da linguagem, pela dinâmica de organização voltada para a abertura
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de espaço envolvendo depoimentos das pessoas que estão inseridas nos assuntos

diários da UERN, e disso, provém à relevância social desta produção. 

Enquanto isso há ainda uma importância acadêmica, uma vez que se trata de

um projeto experimental cuja proposta de formatação destaca-se pelo ineditismo no

curso de Comunicação Social  da instituição,  podendo servir  de  inspiração,  tanto

para outras ideias, como também produto de consumo pela própria Universidade

utilizando-a como mais um meio de interagir com a comunidade em geral através de

uma programação num veículo tão popular, democrático e eficaz que é o rádio. 

Este trabalho contribui para que possamos, enquanto concluintes do curso de

Comunicação Social, estender e aprofundar o conhecimento acerca da produção de

programas de rádio, sendo pioneiros na inovação de uma ação comunicativa que

venha a beneficiar a UERN enquanto instituição pública de grande valor para o povo

do nosso Estado. 

3 OBJETIVOS

Neste trabalho, temos como objetivo geral demonstrar que o programa UERN

em Dia pode oferecer à comunidade, a oportunidade de saber sobre o cotidiano de

atividades que são desenvolvidas por uma das maiores e mais bem conceituadas
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instituições públicas de ensino superior do Estado, através do rádio – um meio de

comunicação de massa de caráter democrático e de acesso facilitado.

Especificamente,  pretendemos  organizar  uma  produção  radiofônica  com

duração  de  cinco  minutos,  na  qual  a  convite  dos  organizadores  do  programa,

pessoas  que  sabem  detalhes  sobre  o  dia  a  dia  da  UERN  dialoguem  com  os

locutores  e  nessa  conversa  os  fatos,  as  notícias,  os  projetos  e  pesquisas,  as

realizações diárias venham ser divulgadas. 

Ainda em caráter de objetivo específico, procuramos tornar públicas, ampliar

a abrangência de conhecimento popular sobre o que a UERN, enquanto instituição

que faz aniversário de 46 anos tem a oferecer ao povo do Estado, da região e do

Brasil. 

O Programa será disponibilizado em formato digital, para inclusão na internet,

podendo assim, ser acessado em um número maior de mídias, por qualquer pessoa,

visto que o objetivo maior é dar visibilidade à Instituição. Mais especificamente, é

também  intenção  que  seja  disponibilizado  no  site  da  UERN  (www.uern.br),

ampliando  assim  o  acesso  ao  seu  conteúdo  por  qualquer  pessoa  que  visite  o

referido ambiente virtual.  

4 O RÁDIO NA ATUALIDADE E A DINÂMICA DE SUA EVOLUÇÃO 

4.1 UM BREVE RELATO SOBRE A EVOLUÇÃO DO RÁDIO NO BRASIL 

O pioneiro a experimentar as ondas do rádio para transmissão de um evento

no  Brasil  foi  o  mestre  Edgar  Roquette-Pinto,  conhecido  como  o  pai  do  rádio
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brasileiro.  Isto  porque ele  “foi  capaz de antever  que aquele som seria capaz de

causar  uma  revolução  e  que  com  esta  nova  ferramenta  seria  possível  levar

educação a todos” (NEUBERGER, 2012, p. 15). A primeira experiência de Roquette-

Pinto com a produção de rádio se deu na Semana de Arte Moderna em 1922.

A primeira emissora de rádio foi instalada em Ribeirão Preto, pelos coronéis

da política e agricultores da cidade que, em 23 de dezembro de 1924 se reuniram e

fundaram a Rádio Clube do Brasil, de Ribeirão Preto, lançada por Elba Dias, ato que

popularizou  as  transmissões  radiofônicas  (FERRARETTO,  2007).  Isto  em  um

contexto  econômico  e  político  propiciado  pela  cultura  do  café,  no  qual  os

proprietários das fazendas cafeeiras eram os mandatários da sociedade (TINCANI,

2010). Observando os apontamentos teóricos que ilustram a consolidação do rádio

como veículo de comunicação de massa, seguimos as considerações de Ferrareto

(2007) que nos traz: 

 

O segundo passo para a massificação do rádio dá-se pela busca crescente
por  verbas  anunciantes.  Inicialmente  quase  amadora,  a  publicidade  é
institucionalizada em 1º de março de 1932, com o Decreto n° 21.111, que
estipula  o  máximo  de  10%  de  veiculação  comercial  sobre  toda  a
programação da emissora (FERRARETO, 2007, p. 21).  

O rádio já inicia suas atividades de comunicação de massa estabelecendo um

vínculo com a publicidade, criando assim, uma relação recíproca tão forte que até os

dias de hoje permanece, embora de outras formas, com uma produção bem mais

sofisticada e voltada para o acompanhamento ao avanço tecnológico. No entanto, é

importante colocar que naquele momento não se imaginava que o rádio iria evoluir

no Brasil de forma tão abrangente, conforme apregoa Neuberger (2012): 

Nas primeiras transmissões oficiais de rádio no Brasil, nos idos de 1922,
devido  às  dificuldades  técnicas  daquele  momento  incipiente, era
praticamente impossível vislumbrar um futuro próspero para este meio de
comunicação que mostra  seu poder  de superação a cada nova fase de
conquista tecnológica alcançada pela humanidade (NEUBERGER, 2012, p.
15).

Contudo,  depois  da  Rádio  Clube,  surgiram  outras  emissoras  e  estas  se

expandiram por todo o território nacional. Ferraretto (2007) afirma que a busca por

público  e  anunciantes  foi  tão  constante  e  intensa que  em pouco tempo o  rádio

brasileiro tornou-se um meio de comunicação de massa. 

Mas, a primeira emissora de rádio regular no Brasil foi a Rádio Sociedade do

Rio de Janeiro.  Segundo Taparelli  (2003),  com a possibilidade de funcionamento
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regulamentado, a expansão do rádio, principalmente a partir dos anos 1940 permitiu

a  ampliação de seu alcance e  de sua importância  na  divulgação dos fatos  que

ocorriam. O rádio passou a apresentar as notícias de tudo que ocorria no mundo,

inovou sua programação criando uma diversidade de programas para o ouvinte, o

que também estabeleceu uma espécie de competitividade entre as emissoras. 

Nos anos 40 a concorrência levou as emissoras a uma disputa inédita: a
audiência. Surgem as radionovelas, com o objetivo de criar um público fiel à
emissora, além de programas musicais, humorísticos, esportivos,  infantis,
femininos, brincadeiras de auditório, etc. (TAPARELLI, 2003, p. 19).

A percepção sobre a diversidade de atividades comunicativas que poderiam

ser desenvolvidas pelo rádio abriu caminhos para evolução do rádio brasileiro. As

emissoras  investiram  em  uma  programação  diversificada.  A  indústria  do  rádio

começa a atuar e nesse contexto surgem os fenômenos radiofônicos produzindo

cultura. Ferraretto (2007) destaca que, nesta oportuna expansão 

o primeiro grande fenômeno das indústrias culturais no país é sem dúvida a 
   Rádio Nacional do Rio de Janeiro, emissora inicialmente privada que o  
   governo federal encampa em 1940” FERRARETTO (2007, p. 22). 

O autor citado destaca que em um contexto histórico que perdurava mistura

de  fascismo  com  positivismo  castilhista,  essa  emissora  carioca  se  destaca

produzindo e comunicando mensagens que vão de encontro ao gosto do público

com o objetivo fixado em atingir o máximo de ouvintes e com isso ter um retorno

comercial abrangente. 

Essa expansão do rádio fez com que localidades mais distantes dos grandes

centros também viessem a ser contempladas com emissoras de rádio. Neuberger

(2012, p. 59) informa que “até a década de 1930, surgem emissoras em diversos

estados brasileiros:  Bahia,  Ceará,  Maranhão,  Minas  Gerais,  Pará,  Paraná,

Pernambuco,  Rio  de Janeiro,  Rio  Grande do Sul,  Santa Catarina  e São Paulo”.

Exemplifica o autor que, a Rádio Sociedade da Bahia foi inaugurada em 1924, dois

anos após a primeira experiência radiofônica no país, que se deu em 1922. Mesmo

assim, ainda segundo o autor,  no espaço de tempo entre 1932 a 1940,  o rádio

brasileiro viveu sua fase de estruturação, e foi nisso que a publicidade se inseriu

como companheira das emissoras, associação que ainda existe. 
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Historicamente,  essa  expansão  do  rádio,  associando  publicidade  e  uma

programação alicerçada na música, na dramaturgia, no jornalismo e nos programas

de  variedade,  além  de  incluir  em  seus  quadros  de  funcionários,  diversos

profissionais, entre os quais se destacavam músicos, atores, jornalistas, locutores,

publicitários, técnicos, entre outros permitiu viver-se no Brasil as décadas de ouro do

rádio,  denominada  de  ‘Era  do  Rádio’.  Trata-se  do  tempo em que  as  emissoras

radiofônicas  apresentavam  uma  programação  excepcional  e  o  público  ouvinte

atendia as expectativas das produções executadas (BITU e SANTOS, 2013). 

Quando  foi  introduzido  o  rádio  no  Brasil,  era  usado  como  meio  de

comunicação  que  levava  ao  povo  a  notícia  de  acontecimentos,  eventos  e  fatos

políticos, além de programas de entretenimento com músicas, apenas esse aparelho

que foi  inventado a partir  de estudos realizados pelo italiano Guglielmo Marconi,

nascido  em  1874  na  cidade  de  Bolonha  (KOCHHANN  et.  al,  2011).  Dos  seus

estudos deu-se prosseguimento à invenção da radiofusão e do rádio. A primeira com

significado voltado para a emissão dos sinais por meio de ondas eletromagnéticas; a

segunda,  o  meio  de  comunicação  que  utiliza  essas  emissões  (FERRARETTO,

2007). 

De  acordo  com  Taparelli  (2003)  A  evolução  dos  transmissores  e  dos

equipamentos  permitiu  que  o  mundo pudesse  ter  conhecimento  de  muitos  fatos

ocorridos milhões de quilômetros de distância, o que inseriu o rádio como um veículo

jornalístico. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, é um desses. 

A  Segunda  Guerra  Mundial  praticamente  estabelece  o  rádio  no  campo
jornalístico, face aos recursos de comunicação então existentes e ao fato de
a transmissão radiofônica superar  em agilidade qualquer  outro  meio.  Os
gravadores  magnéticos,  utilizando  um  fio  metálico,  representaram  um
recurso  apreciável  não  só  para  uso  das  forças  armadas,  como para  os
jornalistas que trabalhavam no rádio (TAPARELLI, 2003, p. 19).

O  rádio  no  contexto  brasileiro  foi  o  único  instrumento  de  comunicação

utilizado para transmitir todo e qualquer evento até 1950, quando surgiu a televisão

e passou-se a imaginar que ele iria ser dissipado como meio de comunicação. “Com

o surgimento  da televisão,  acreditava-se  que o  rádio  iria  acabar,  já  que o  novo

veículo que nascia, além do som, tinha também imagem” (PRATA, 2008, p. 1).

Vale ainda registrar que, como veículo que disseminava a comunicação no

país, o rádio brasileiro foi responsável pela transmissão dos mais diversos tipos de
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programas;  criou-se  um  sistema  radiofônico  controlado  por  Lei,  obrigado  a

concessões,  para  que  haja  a  permissão  de  se  instalar  uma  rádio  em  qualquer

localidade, cidade ou região. 

Os primeiros Decretos Legislativos referentes à consolidação de um sistema

radiofônico no Brasil  foram os seguintes: Decreto nº 20.047/31 e 21.111/32,  que

contribuíram para  o  surgimento  e  consolidação  de  uma  conjuntura  favorável  ao

rádio,  tornando a radiodifusão mais potente e eficaz, uma vez que o Decreto nº

16.657/24 as rádios eram tratadas apenas como projetos do tipo experimental, a lei

servia apenas para controlar o conteúdo e o caráter daquilo que era transmitido.

Depois da primeira legislação, inúmeros decretos foram criados e oficializados para

a concessão e controle  das atividades do rádio.  Um dos mais importantes foi  o

Decreto nº 52.795, que vigora desde 1963, mas que foi alterado no ano de 2012

para tornar os processos licitatórios para outorga dos serviços de radiodifusão mais

rápidos, já que até então eram muito morosos. Hoje, a norma que rege o sistema

radiofônico é a Lei nº. 10.610, de 2002 (CALABRE, 2003).  

Depois de sua expansão como veículo de comunicação, o rádio se tornou

espetáculo  massivo,  ou  seja,  se  transformou  em  um  meio  de  comunicação  de

massa, justamente porque as suas programações conseguem atingir, por meio das

ondas sonoras, os mais longínquos espaços, localidades e regiões, atingindo assim

um contingente de ouvintes muito numeroso (FERRARETTO, 2007). 

O que podemos perceber é que, em termos de cultura brasileira, o rádio foi e

ainda  é  responsável  pela  disseminação  da  comunicação  nos  mais  longínquos

espaços do extenso território brasileiro. De acordo com Tincani (2010), 

o rádio brasileiro teve grande influência e importância econômica e política
[...]  participou  da  consolidação  do  mercado  interno,  principalmente  na
criação  de  um mercado  de  consumo através  da  divulgação  de  marcas,
modismos e costumes (TINCANI, 2010, p. 36).

Essa importância dada ao rádio foi tão forte que ele teve seu momento de

glória como veículo de comunicação no Brasil. Segundo Ferraretto (2007), o apogeu

do rádio, considerado como a sua época de ouro, ocorreu por volta dos anos 40 do

século XX, quando a programação radiofônica se voltava para o entretenimento,

com  a  apresentação  de  programas  de  auditório,  radionovelas,  humorísticos  e

cobertura esportiva. É nessa época que a voz do rádio alcança predominantemente

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/2002/L10610.htm
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todas as áreas da população. Um nome que se sobressai na história da ascensão

do rádio como meio de comunicação é do empresário Assis Chateaubriand, dono do

maior conglomerado de comunicação brasileiro, do qual faziam parte a Rádio Tupi

do Rio de Janeiro.

Mas, o rádio também teve a sua época de decadência, fato que, segundo

Ferraretto (2007), se deu entre os anos de 1955 a 1970, a partir do surgimento da

televisão. Foi quando o veículo que somente atingia ao povo com a voz, passou a

ter  dificuldades  de  encontrar  anunciantes,  conseguindo  sobreviver  apenas  pelos

programas de auditório que apresentavam grandes artistas, embora alguns destes

também tenham se voltado para firmar contratos com a televisão. Porém, houve

uma reestruturação do rádio, quando do surgimento da frequência modulada, fato

que ocorreu entre os anos de 1970 a 1983, que se concentram em programação

jornalística, esportiva e com prestação de serviços à população. Por consequência

dessa renovação, o rádio encontrou outros meios de evolução com a organização de

redes  via  satélite.  Nessa  evolução,  conta-se  ainda  com  o  surgimento  de  uma

diversidade de tipos de rádio, algumas totalmente voltadas para o interesse do seu

contexto  de  criação,  uma  vez  que  surgem  as  rádios  educativas,  as  religiosas

(organizadas por igrejas) e as rádios comunitárias. Hoje, já é comum perceber a

presença das webradios.

Essa  forma  que,  parece  até  fugitiva,  da  radiofusão,  para  sobreviver  à

evolução  tecnológica  foi  uma  estratégia  importante  porque,  como  se  sabe,  na

atualidade,  é  evidente,  que  a  sua  presença  ainda  é  muito  forte  como  meio  de

comunicação. Toda a sua evolução se vincula exatamente a essas inovações pelas

quais  passaram a  tecnologia  e  os  dispositivos  de  transmissão,  bem como o consumo da

informação,  que  os  dias  atuais  é  vivenciado  de  forma  mais  dinâmica,  tanto  no  campo

individual quanto coletivo. Hoje, já é possível contar com a portabilidade dos aparelhos, com

dispositivos multiplataforma e outros instrumentos que permitem ao rádio continuar buscando

e encontrando a audiência (KOCHHANN et al., 2011).  

Em suma, a radiofusão tenta acompanhar a dinâmica do desenvolvimento tecnológico

no decorrer da história, e isto, certamente é o ideal a ser seguido, uma vez que, há nesse fazer

convergência midiática necessária para que a programação de rádio permaneça como uma das

personagens atualizadas  neste  novo cenário.  Este  que  se constitui  da  internet,  das  mídias

virtuais, dos sons e das imagens que se propagam com uma velocidade intensa.
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A potencialização do uso das tecnologias da informação e da comunicação
e este novo cenário configurado para os meios de comunicação fazem com
que o rádio contemporâneo se encontre em um marco,  que determinará
mais  uma  vez  uma  mudança  em  sua  concepção  e  em  suas  rotinas
(KOCHHANN et al., 2011, p. 404).  

Inserido nesse contexto, é indispensável que o rádio reformule sua estrutura e

busque também a inovação em suas produções. O certo é que o rádio não sumiu

como se pensou com o surgimento da televisão e parece que também não vai sumir

com a presença da internet.  O rádio continua em pleno século XXI;  passou por

mudanças, mas a voz emitida e ouvida através das ondas sonoras num espaço sem

fio  ainda  pode  ecoar  longe,  como  veículo  de  comunicação  das  massas,  e

exatamente por isso é tão importante. 

Os  números,  embora  se  saiba  que  não  representam  a  totalidade  do
universo  radiofônico,  dão  uma mostra  da  importância  de  se  conhecer  o
veículo e como ele é adotado pela população, uma vez que em 98% dos
domicílios há, pelo menos, um aparelho de rádio (NEUBERGER, 2012, p.
16).

Dessa forma, compreende-se que o rádio, apesar do advento de mídias como

a internet, da presença numerosa dos aparelhos celulares e smartphones, televisão

digital e outras tecnologias que permitem a comunicação em linha top, ainda é um

meio valorizado e escutado pela grande maioria dos brasileiros. Desde a sua criação

até  aqui,  “o  rádio  se  expandiu  até  se  tornar  um  meio  de  comunicação  quase

universal” (MCLEISH, 2001, p. 16). Isto permite compreender que, no Brasil, tanto

nos grandes centros quanto nas cidades interioranas, ainda persiste a cultura de

escutar o rádio, mesmo que não seja algo que aconteça durante o dia todo, mas há

programações que se destacam, dependendo da forma que é produzida, do tema

que é abordado e de como os produtores e locutores procuram adentrar ao contexto

do ouvinte para atraí-lo. 

4.2 O RÁDIO NO RIO GRANDE DO NORTE E O CONTEXTO RADIOFÔNICO EM

MOSSORÓ 

Segundo Bitu  e  Santos  (2013),  o  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  por

exemplo, teve suas primeiras rádios na década de 1940, ainda na chamada ‘Era do

Rádio’ e foram fixadas na capital do Estado, a cidade de Natal. Era uma época em
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que  a  cidade  vivia  o  fenômeno  da  migração  populacional,  em que  pessoas  do

interior  se  acumularam  em  um  espaço  urbano  sem  planejamento,  gerando  o

aumento da pobreza, e entre esta população o meio de comunicação mais utilizado

era o rádio.  A primeira rádio era chamada de Rádio Educadora de Natal (REN),

fundada de forma oficial no ano de 1942, tinham como objetivo principal transmitir

programas de caráter educativo e cultural. No entanto, esta característica apenas

permaneceu por dois anos, isto por que: 

[...] no ano de 1944, o jornalista Assis Chateaubriand incluiu, por meio dos
Associados, a REN entre o conglomerado da rede, passando a se chamar
Rádio  Poti.  A  rádio  passou  por  uma  grande  transformação  em  suas
instalações,  em  seus  equipamentos  e  até  em  sua  programação,  que
desviou seu cunho educativo para o popular (BITU e SANTOS, 2013,
p. 3).

Depois da Rádio Poti, outras surgiram para complementar o quadro de rádios

na capital potiguar. Entre estas a Rádio Nordeste e a Rádio Cabugi. A primeira foi

instalada com um transmissor de 10 KHW no ano de 1954 e por isso agitou o meio

radiofônico na época, a segunda foi pioneira em transmissões externas, tanto que no

ano de 2002 integrou-se à Rede Globo de Rádios e fixou-se como integrante do

Grupo  Cabugi  de  Comunicações  que  reúne  diversos  veículos  de  comunicação:

jornal, rádio e televisão. 

No caso de Mossoró, segunda maior cidade do Estado do Rio Grande do

Norte (RN), teve inaugurada sua primeira rádio, no início da década de 1950. Trata-

se da Rádio Difusora de Mossoró, uma estação de rádio AM (ZYJ 598 – 1170 KHZ)

que até hoje ainda atua como emissora radiofônica na cidade.  Desta forma, em

termos de comunicação usando o rádio, a cidade de Mossoró começa a atuar quase

no mesmo tempo em que a televisão surge no País.

Na cidade de Mossoró, contexto em que se situa a Universidade e os cursos

acadêmicos voltados para a Comunicação Social, mesmo a despeito do advento da

Internet  e  das  redes  sociais,  o  rádio  se  mantém  como  o  principal  meio  de

comunicação para uma grande parcela da população. Tanto do perímetro urbano

quanto da zona rural. Essa realidade é de fácil constatação, basta andar na cidade,

nos  pequenos  comércios,  nas  residências  e  perceber  que,  em  vários  locais  é

possível  percebermos  uma  programação  radiofônica  sendo  escutada.  Em  uma
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rápida passagem por alguns recantos da cidade se concluiu que não são poucos os

que cultivam o hábito de ouvir rádio. Continua se confirmando nesse contexto o que

diz Ferraretto (2007, p. 22) quando fala sobre as noções conceituais do rádio “a

radiodifusão sonora faz parte  da vida  de grande parte  da população,  adquirindo

caráter massivo”. 

Esse fenômeno acontece,  especialmente,  em comunidades rurais em que

seus habitantes sequer têm acesso a outros meios de comunicação como internet,

televisão e jornal. Para muitos camponeses o rádio continua sendo a fonte número

um de comunicação. 

Em  localidades  onde  nem  ao  menos  é  fornecida  energia  elétrica  para  o

consumo  básico,  seus  moradores  têm  no  rádio,  o  meio  exclusivo  de  acesso  a

música, utilidade pública e de recepção de informações do mundo externo. Uma

prova cabal de força inabalável do rádio, junto à população mossoroense, se pode

citar como exemplo, a última passagem pela cidade do ex-presidente da República,

Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes de fazer escala na cidade com destino ao município de Guamaré/RN,

na costa litorânea, Lula escolheu o rádio como único meio para se comunicar com a

população e, através de entrevista a um grupo de profissionais de Mossoró tratou de

questões políticas e administrativas.  A escolha deveu-se,  justamente,  ao fato de

reconhecer  que  o  rádio  chega  de  forma  mais  abrangente  à  população  do  que

qualquer outro meio de comunicação. 

Igualmente, constatamos a importância da radiodifusão através da prioridade

que a Prefeitura Municipal  e  o próprio  Governo do Estado dão na prestação de

contas de suas respectivas gestões.

Tanto a administração do atual prefeito Francisco José Lima Silveira Júnior –

e  isso  ocorria  nas  administrações  anteriores  –  quanto  na  do  governo  Rosalba

Ciarlini, fazem prestação de contas e divulgação de atos e ações administrativas por

intermédio de uma cadeia de emissoras de rádio, fazendo jus à ideia de que por

meio deste veículo é possível atingir um número maior da população. 

Outro  fator  que  corrobora  com  a  relevância  do  rádio  como  meio  de

comunicação  indispensável  a  milhares  de  pessoas,  é  o  grande  número  de

publicidades que são veiculadas a cada intervalo das emissoras locais.

E, as pastas comerciais das rádios de Mossoró são ocupadas não apenas por

publicidades  de  empresas  e/ou  instituições  locais.  Grandes  marcas  da  iniciativa
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privada e organismos governamentais  da esfera federal  também fazem parte  do

cast.2 de anunciantes. Nos momentos de transmissão, as sintonias se equivalem.

Assim como as emissoras de Frequência Modulada (FM), as de Amplitude Modulada

(AM)  são  utilizadas  como  importantes  canais  de  interação  entre  autoridades  e

população.

O que conseguimos diferenciar  são as  preferências  entre  os  ouvintes  por

gêneros como o policial, político, utilidade pública, musical. Todavia, ou no AM, ou

no FM, milhares de pessoas tem no rádio sua fonte de entretenimento, interação e

acesso a outras culturas. 

Dessa  forma  a  concorrência  pela  audiência  de  milhares  de  ouvintes,

diariamente, é cada vez mais intensa e acirrada pelas emissoras comerciais, AM e

FM,  que  operam  no  município  de  Mossoró,  porém,  com  alcance  em  outros

municípios e até noutros estados.

Na  faixa  AM,  Mossoró  conta  com  quatro  emissoras.  São  elas:  a  Rádio

Difusora,  que completará  em setembro 64 anos de existência,  a  Rádio Rural,  a

Rádio  Libertadora  e  a  Tapuyo  que  opera,  atualmente,  como  Rede  Potiguar  de

Comunicação (RPC).

Já o público ouvinte da programação das rádios FM dispõe de três sintonias

comerciais em Mossoró, que são: a Rádio Resistência – FM 93, Rádio Educativa

Santa Clara – FM 105 e Rádio TCM – FM 95. Cada uma dessas rádios procura

oferecer a melhor opção em programação para aumentar sua audiência.

Sejam em suas grades de programação normal,  ou através de coberturas

especiais e em momentos específicos e extraordinários como em registros de fatos

policiais ou políticos, o rádio só tem avançado.

Um  exemplo  concreto  dessa  realidade  é  a  instalação  de  uma  Rádio

Comunitária, a Rádio Cidadania – FM 98, que funciona com programação vinte e

quatro horas diárias, ampliando assim, o leque de opções para os ouvintes.

De olho no nicho virtual, as emissoras AM´s e FM´s de Mossoró, avançam na

ocupação de espaços na Internet. Através de seus respectivos sites, as rádios da

cidade buscam ampliar a audiência.

A despeito da crise financeira que tem atingido as empresas de comunicação

do  município  de  Mossoró,  assim  como  as  de  outros  segmentos,  o  setor  de

radiodifusão tem apresentando consideráveis avanços.

2 O termo tem origem na palavra “broadcasting” que significa transmissão de rádio e TV. 
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Um dos avanços na área da radiodifusão de Mossoró que pode ser citado é a

ampliação da cobertura jornalística implementada pelas FM’s, em especial, a Rádio

Resistência – 93 FM e a Rádio TCM – 95 FM.

A Rádio Resistência – FM 93 já opera com noticiários de hora em hora em

que é  apresentado  um resumo das  principais  notícias  do  momento.  Ao  mesmo

tempo,  a  emissora  também  atua  com  uma  unidade  móvel  acompanhando  as

ocorrências de áreas como a policial.

Concorrente da FM 93,  a  Rádio TCM – FM 95 também está aderindo ao

trabalho  jornalístico,  inclusive,  com  contratações  de  repórteres  que  atuam  nos

horários matutino e vespertino.

Outra marca da FM 95 é a cobertura ao vivo de eventos como o Mossoró

Cidade  Junina  e  a  Vaquejada  do  Porcino  Park  Center,  além  de  outros

acontecimentos da cidade que interessa a comunidade.

A  manutenção  do  departamento  de  jornalismo  exige  investimentos,  não

apenas  em  equipamentos  de  ponta  como,  igualmente,  na  contratação  de

profissionais preparados para esse tipo de cobertura.

Outra atuação que tem se destacado na programação diária  dessas duas

emissoras é na área de promoções diárias. A partir dos locutores em estúdio até a

circulação de repórteres que vão até a casa do ouvinte, com ações que acabam com

a distribuição de prêmios.

Tanto a FM 93 quanto a FM 95 tem investido na promoção e/ou realização de

shows  com  atrações  musicais  com  destaque  no  cenário  nacional.  Quase  que

mensalmente os ouvintes dessas duas rádios têm sido contemplados com alguma

novidade.

Em  algumas  das  promoções  as  emissoras  promotoras  oportunizam  que

alguns ouvintes, previamente sorteados, tenham acesso aos seus ídolos, antes ou

depois dos shows promovidos em Mossoró.

Igualmente, essas duas rádios também investem noutro setor que antes era

primazia das emissoras em sintonia AM, que é no departamento de esportes, com

atenção especial para as transmissões de jogos de futebol dos times locais.

Avançando,  tanto  a  FM  95  quanto  a  FM  93  realizam  até  coberturas  de

partidas de futebol realizadas noutras cidades. Até mesmo jogos de grandes times

do Rio de Janeiro e São Paulo ou até da Seleção Brasileira tem sido transmitidas

com equipes próprias.
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E de olho em uma fatia de audiência cada vez maior, como ocorre no livre

mercado  em  que  a  concorrência  dá  o  tom,  as  emissoras  da  sintonia  FM,  de

Mossoró, têm se destacado sempre pelas novidades apresentadas.

Para  não  perderem  os  avanços  das  FM’s,  as  rádios  AM’s  de  Mossoró,

também  procuram  oferecer  novidades  aos  seus  ouvintes.  Um  dos  setores

priorizados é o de coberturas dos processos eleitorais.

Buscando acirrar ainda mais a concorrência em termos de qualidade sonora,

as rádios Difusora, Libertadora, Rural e RPC, trabalham para fazerem migração para

o FM, o que lhes dará potencial para disputar com as Frequências Moduladas, já

existentes, em pé de igualdade, conforme oportuniza o Ministério das Comunicações

através de uma nova legislação.

Seguindo a tendência das rádios AM’s do Brasil, para colocar um fim ao ruído

e interferência de eletrodomésticos na recepção do sinal, a Difusora, Rural, RPC e

Libertadora  trabalham  para  migrar  para  uma  nova  faixa  de  FM  que  foi  criada

recentemente e começa a ser operada. 

4.2 OS FAZERES DO RÁDIO: A TÉCNICA E A PRODUÇÃO DE UM PROGRAMA  

O rádio, com toda a sua universalidade como meio de comunicação, quando

se fala em seus fazeres, ele tem características específicas. Em primeiro lugar, é

preciso considerar que, mesmo sendo um instrumento que utiliza apenas do áudio

para transmitir sua programação, ele estimula o pensamento do ouvinte. Por isso,

McLeish (2001, p. 1) o especifica como “um meio cego, mas que pode estimular a

imaginação, de modo que logo ao ouvir a voz do locutor o ouvinte tente visualizar o

que ouve, criando na frente a figura do dono da voz”. 

O  rádio  como  meio  de  comunicação  enumera  diversas  características.

Algumas delas o aproximam de outras mídias, outras o tornam diferente. Segundo

Ferraretto (2007),

por ser um meio tradicionalmente de comunicação de massa, o rádio possui
uma audiência ampla, heterogênea e anônima. Sua mensagem é definida
por  uma  media  de  gosto  e  tem,  quando  transmitida,  baixo  retorno
(feedback). [...] os recursos provêm da publicidade (à exceção, no caso do
rádio, da rede de emissoras educativas) FERRARETTO (2007, p. 23).
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É por isso que, há a necessidade de se considerar aspectos relevantes no

que  diz  respeito  aos  fazeres  que  permitem  a  produção  de  um  programa,  por

exemplo. É preciso compreender que, mesmo sem oferecer a visualização, o rádio

produz imagens; além disso, enquanto o locutor fala, milhões de pessoas podem o

estar escutando; no entanto, também fala especificamente para cada indivíduo que o

escuta  dependendo  do  que  a  pessoa  ache  que  necessita  ouvir;  permite  a

transmissão ao vivo numa velocidade maior e num processo melhor do que qualquer

outro veículo;  a transmissão e a escuta não têm fronteiras; trata-se de um meio

simples, que não demanda muitas pessoas para desenvolver uma programação; é

uma tecnologia barata; ensina, diverte, surpreende e prestas serviços de informação

das mais diversas formas e temas. Porém, é efêmero, o ouvinte tem que está atento

à programação no ínterim de sua apresentação (MCLEISH, 2001).

Todas essas características do rádio têm influência contundente na produção

de sua programação. Ainda mais quando se vive a dinâmica de mutação que ocorre

devido à informatização e o avanço tecnológico. No que diz respeito à produção de

um programa,  é  preciso  considerar  a  necessidade de se  repensar  o  veículo  de

comunicação ‘rádio’ dentro desse contexto de expansão do uso da informação, além

da mensagem que se quer tornar pública. E esta, de acordo com Ferraretto (2007)

apresenta-se com alguns condicionantes, ela mescla forma e conteúdo dentro do

espaço da situação de comunicação e isto ocorre pelo fato de existir a ausência de

alguns elementos e a presença de outros, o que gera alguns fatores condicionantes

para a produção de um programa, os quais são: “a capacidade auditiva do receptor,

a  linguagem radiofônica,  a  tecnologia  de  transmissão e  recepção empregada,  a

fugacidade, os tipos de público e as formas de recepção”. (FERRARETTO, 2007, p.

25). 

Compreendendo  que  para  a  produção  da  mensagem  radiofônica,  é

necessário  considerar  esses  fatores  condicionantes,  há  de  se  trabalhar  o

planejamento de um programa visualizando modelos que sejam inspirados a fim de

ocupar um lugar especial na atenção do ouvinte. Ferreratto (2007) coloca que, ao se

considerar  a  capacidade auditiva  do receptor  e  de  se  compreender  que o  rádio

trabalha  com  a  voz  humana,  tem-se  que  pensar  nesta  como  base  para  a

transmissão.  E  no  que  consta  de  se  produzir  a  linguagem  radiofônica,  o  autor

destaca que ela envolve exatamente o uso da voz, da música e dos efeitos sonoros,
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bem como do silêncio, numa combinação entre si, de diversas formas. Tudo isso se

associa às tecnologias de transmissão e recepção que são empregadas, o que inclui

a necessidade de se adaptar sons e sinais à mensagem. 

Visualiza-se, desta forma perceber o desafio de analisar suas rotinas, seu

público,  suas  estratégias  narrativas,  seus  suportes  de  transmissão  e,

especificamente, os gêneros radiofônicos (Lopez, 2010). 

Em se tratando de gêneros que são inseridos nas produções radiofônicas, o

radialista dispõe de vários,  ao propor a organização de um programa. Ferraretto

(2007)  apresenta alguns que são estritamente de cunho jornalístico:  a  notícia,  a

reportagem, a entrevista, o boletim, os programas de opinião. A recomendação do

autor no que se refere à técnica de produção de um programa de qualquer gênero é

que o texto a ser locucionado deve ter características adequadas ao rádio. Nesse

sentido orienta: “Dever ser mais claro e conciso que o do jornal ou o da televisão e

de outros veículos que possuem outros recursos” (FERRARETTO, 2007, p. 193).

Ainda  sobre  o  texto  de  um  programa  radiofônico,  McLeish  (2001)  o

caracteriza como uma fala armazenada, esta vai ser utilizada no momento em que o

locutor  a  utiliza  no  microfone.  O  cuidado  no  planejamento  e,  principalmente  na

edição se  volta  para  a  consideração de que  o  processo deve  dar  ao  ouvinte  a

impressão de que o radialista está falando com ele e não lendo um texto, mesmo

sendo ele apenas uma parte do processo de comunicação. 

No caso da produção de um programa radiofônico, em especial, no momento

da locução, percebe-se que sempre deve haver um roteiro que permita ao locutor ter

base sobre o que vai dizer, e às vezes, esse roteiro não é produzido por ele mesmo.

Portanto, é importante que seja um texto bem produzido, pontuado adequadamente

para que não haja dúvidas sobre a entonação e do sentido que vai se divulgado

publicamente. McLeish (2001, p. 61) alerta para esse detalhe dizendo que torna-se

complexo ao locutor se o roteiro não for claro. Isto porque “Já é difícil se sair bem

quando você está escrevendo algo que você mesmo vai ler, mais ainda quando se

escreve para outro ler”.

Tudo isso implica em se seguir uma sequência de edição conforme princípios

que  norteiam  a  produção  textual  da  forma  que  se  aplica  em  qualquer  tipo  de

comunicação. Para McLeish (2001), o primeiro a se considerar é o sentido do que se

quer transmitir ao ouvinte, ou seja, quais ideias vão ser disseminadas e como elas
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podem ser impressas por quem vai escutar o programa. Para isso, é preciso estudo

sobre os fatos e temas abordados, conhecimentos que possam ser transformados

em argumentos, pois, no rádio, quando a palavra é transmitida, nunca se sabe quem

está escutando o que está sendo dito. 

Compreendemos a partir do que é apresentado pelo autor, que a produção de

um programa radiofônico exige atenção, conhecimentos sobre o gênero que se quer

produzir e, além disso, sobre a escrita de textos, uma vez que, o roteiro do programa

precisa está adequadamente escrito, para que o locutor possa fazer a reprodução do

texto construindo o sentido da mensagem que realmente foi planejada. Por isso, as

edições do roteiro necessitam de gravações prévias, justamente para se observar

que sentido está sendo construído pelo locutor responsável pelo discurso falado. 

Isso  implica  compreender  também  que  um  programa  de  rádio  deve  ser

planejado e produzido pela importância de se tornar público, e que tenha sentido

para  conquistar  a  audiência.  Após  essa  observação,  passar  por  um  processo

metodológico  de  edição. McLeish  (2001)  apresenta  objetivos  relevantes  para  o

momento de edição de um programa de rádio: 

1) Rearranjar o material numa sequencia mais logica;
2) Retirar  aquilo  que  não  é  interessante  ou  que  é  repetitivo,  ou
tecnicamente inaceitável;
3) Compactar o material;
4) Criar  efeitos e produzir  novos arranjos de locução,  música,  som e
silêncio. MCLEISH (2001, p. 35)  

Percebemos que há, na técnica de produção de um programa radiofônico,

toda uma sequência de atividades que precisam ser consideradas. Uma delas é que

há um roteiro escrito a ser editado, revisto e reorganizado sempre, até que se atinja

a  forma  adequada  ao  gênero  que  se  escolheu  e  ao  caráter  da  programação

radiofônica. 

No caso dos boletins, que é o gênero de programa que se aproxima do que é

proposto  neste  trabalho,  de  acordo  com  Prado  (2006,  p.  9)  “são  pequenos

programas,  programetes  ou  ‘pílulas’  (dropes).  [...]  se  trata  de  um  programa  de

curtíssima duração, que pode durar alguns minutos ou até menos de um minuto”.

Acrescenta a autora supracitada que o tempo desses tipos depende do regimento

disposto por  cada emissora.  Diante disso,  fundamentados em Prado (2006),  nos

permitimos produzir o programa UERN em Dia, com cinco minutos de duração (5’),
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no qual já mencionamos sua viabilidade, em nossa justificativa, e iremos trazer mais

detalhes, na metodologia.

Enquanto  isso,  de  acordo  com  Ferrareto  (2007)  os  boletins  podem  ser

transmitidos  ao  vivo,  gravados  ou  podem ser  colocados  diretamente  no  ar,  nos

intervalos de outras programações. 

No boletim, podemos abordar qualquer assunto e ultimamente as emissoras

apostam muito nesse tipo de programa para divulgar temas que são pouco usuais

para este formato. É um espaço dedicado a colunistas e comentaristas, uma espécie

de crônica radiofônica (PRADO 2006). 

É um tipo vinculado ao caráter do gênero jornalístico e por isso, Ferraretto

(2007) recomenda que seja colocada em seu roteiro uma manchete ou chamada e

também  pode  ser  acrescido  de  entrevistas,  uma  vez  que  esta  funciona  como

ilustração ao boletim.

No que conta da edição desse tipo de programa, no que diz respeito à parte

sonora, Prado (2006, p. 9) recomenda que, “Se o material já está gravado, cabe ao

produtor editá-lo em vários ‘takes’ (ou sonoras) de menos de três minutos e espelhá-

las pela programação”. Vale aqui a ressalva de que o produtor de um programa de

rádio é peça importante. 

Ferraretto (2007, p. 285) afirma que “o produtor é, antes de qualquer coisa,

um planejador do programa que será levado ao ar, independente do tipo deste ou do

seu conteúdo”. Assim, percebe-se que se trata de um profissional que precisa ter

conhecimentos  sobre  o  assunto  do  programa,  bem como  sobre  o  próprio  fazer

radiofônico. O ideal é que seja alguém que tenha uma bagagem cultural extensa e

domine tantos os instrumentos da informação radiofônica quanto os da sonoplastia.

Para a produção de um programa de duração curta em rádio, como é o caso

do  boletim  ou  “pílula”,  Prado  (2006)  informa  que,  sendo  este  tipo  suscetível  à

abordagem de qualquer assunto, é preciso ainda ter em mente que tais programas

podem ser apresentados tanto ao vivo com cobertura externa, indo ao ar no exato

momento de sua apresentação, quanto ao vivo no estúdio ou direto de outro lugar. A

autora recomenda que, o rádio deve dá prioridade sempre a uma programação ao

vivo, mas, essa recomendação não proíbe que programas sejam gravados em casos

extremos de necessidades específicas por motivos justificáveis. 

A  autora  supracitada  recomenda  que,  no  caso  dos  programas  de  curta

duração é fundamentalmente importante o seu tempo, uma vez que, trata-se de um
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evento  comunicativo  que  nem  sempre  faz  parte  do  interesse  da  maioria  dos

ouvintes. Por isso, três minutos serão suficientes, e, plausíveis para um programa de

rádio. Finaliza dizendo que, a produção do programa deve valorizar ao máximo a

interatividade, podendo inclusive potencializar a participação do ouvinte no ato da

apresentação.

Nada  impede,  mesmo  que  seja  algo  em  desuso,  que  o  produtor  de  um

programa de rádio se valha da montagem de um roteiro para apresenta-lo. O roteiro

neste sentido significa a indicação das falas dos locutores e as inserções sonoras. É

uma  sequência  elaborada  que  permite  o  não  improviso  do  locutor  durante  a

apresentação. Mas, também serve como base para os operadores e sonoplastas

(FERRARETTO, 2007). 

O  mais  relevante  de  todas  essas  recomendações  é  que,  a  partir  delas

podemos  implementar  a  sequência  de  apresentação  de  um  programa  de  curta

duração  segundo  fundamentos  que  buscam nortear  de  forma  mais  aplicável  na

prática  a  ideia  de  transformar  o  conhecimento  pesquisado  e  reelaborado  em

informação radiofônica.
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5. METODOLOGIA 

5.1 O TIPO DE PESQUISA 

Considerando  que,  para  planejar  a  produção  do  programa  foi  preciso

desenvolver estudos teóricos acerca de nosso objeto de pesquisa, desenvolvemos

estudos que, conforme a sua natureza, fazem parte da pesquisa aplicada, que tem

como finalidade “gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigida à solução de

problemas específicos”  (SILVA e MENEZES,  2005,  p.  20).  O nosso estudo visa

elaborar  um  projeto  experimental  de  uma  peça  radiofônica,  e  nisto  se  envolve

verdades e interesses locais, como indicam as autoras mencionadas. 

Para  levantar  dados  teóricos  que  auxiliassem  na  produção  do  programa

UERN em Dia, foi preciso realizar abordagens teóricas e empíricas. Considerando

isso,  bem como  os  objetivos  e  técnicas  utilizadas,  percebemos  que  trata-se  de

pesquisas qualitativas indicadas dentro dos moldes dos estudos acadêmicos. 

Desta  forma,  com  base  nos  objetivos  da  pesquisa  ora  apresentada,

realizamos um estudo de campo exploratório, definido por Gil  (2002, p. 41) pode

“proporcionar  maior  familiaridade  com  o  problema,  com  vistas  a  torná-lo  mais

explícito [...] têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta

de  intuições”.  Ao  incluir  nesta  tipologia  procuramos  aprofundar  mais  os

conhecimentos  sobre  o  rádio  e  sua  dinâmica,  incluindo-se  leituras  sobre  a

possibilidade  de  se  produzir  um  programa  curto,  com  cunho  publicitário  e

informativo, sendo que, ao mesmo tempo dinâmico. 
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De acordo com os procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa realizada se

inclui em dois tipos: a bibliográfica e a documental. Primeiro, realizamos um estudo

em diversos materiais teóricos sobre o rádio, seus aspectos históricos e sobre a

diversidade de programas que podem ser produzidos mediante a sua função social

de  comunicar  e  interagir  com  uma  ampla  margem  de  ouvintes;  como  também

desenvolvemos um estudo em documentos da instituição para saber mais sobre a

história da UERN e que tipos de projetos nesta área, já haviam sido produzidos pela

instituição, além de pesquisas realizadas para obter dados sobre a sua história.

Quanto à abordagem, é uma pesquisa qualitativa, pois não lançamos mão de

interpretar o fenômeno utilizando-se de técnicas estatísticas sobre dados numéricos,

analisamos a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, onde o foco principal

é o processo de produção do programa e o seu significado para a instituição e para

os ouvintes (SILVA e MENEZES, 2005).

5.2 O UNIVERSO E OS SUJEITOS PESQUISADOS 

Os  dados  empíricos  que  servem  de  base  para  a  produção  do  programa

UERN em Dia foram levantados  a  partir  de  estudos  desenvolvidos  em acervos

documentais da UERN, quando tratamos de saber da sua história no Departamento

de Admissão e  Registro  Escolar  (DARE) e Pró-reitoria  de  Recursos Humanos e

Assuntos Estudantis (PRORHAE).

No que consta de investigações sobre programas radiofônicos já existentes

pela  Instituição,  entrevistamos,  pessoalmente  a  diretora  da  Agência  de

Comunicação (Agecom), Aglair Abreu, que constituiu-se em uma importante fonte

para a composição da pauta do programa. Além dela, também fazem parte do grupo

de sujeitos pesquisados o reitor Pedro Fernandes Ribeiro Neto, o ex-reitor da UERN,

padre  Sátiro  Cavalcante  Dantas  e  o  ex-aluno  da  Instituição  e  atual  prefeito  de

Mossoró, Francisco José Lima Silveira Júnior. 

5.3 INSTRUMENTOS DE COLETA 

Mediante  a  necessidade  de  se  realizar  uma  pesquisa  que,  conforme

abordagem qualitativa se pudesse obter dados sobre a UERN, e as formas de se
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comunicar com a sociedade, realizamos entrevistas diretamente com a diretora da

Agecom, Aglair Abreu. 

5.4 O PROCESSO DE PRODUÇÃO DO PROGRAMA 

A decisão de produzir o programa UERN em Dia é emitida e levada a caráter

de prática depois de uma série de reuniões, nas quais a ideia de contar a história e

divulgar as ações da UERN foi considerada uma forma de publicar o dia a dia da

instituição de uma forma que toda a sociedade tenha acesso às informações como

uma prestação de contas através de um dos mais eficientes meios de comunicação

que  é  o  rádio,  mas  de  caráter  dinâmico,  para  atrair  uma  diversidade  maior  de

ouvintes,  sem  a  marca  da  linguagem  acadêmica  e  sim  utilizando-se  de  uma

comunicação menos formal.

A proposta é a criação de um programa diário, com duração de cinco minutos

(5’), com o título de UERN em Dia. E como a UERN, agora em 2014 completa 46

anos, resolvemos no primeiro programa trazer apontamentos sobre sua história para

as novas gerações que não conhecem sua criação. O primeiro programa aborda

recortes da história da criação da Universidade, lutas e conquistas dos 46 anos da

UERN,  quadros  de  curiosidades  para  prender  a  atenção  do  ouvinte,  spots

divulgando o site da Instituição e ações como a instalação da futura TV Universitária;

e  os  entrevistados  sendo  introduzidos  pela  linguagem  informal  e  objetiva  dos

apresentadores, garantindo assim, a dinamicidade do projeto. 

Além desse programa piloto, elaboramos outras quatro edições que não serão

produzidos em áudio e apenas constam em anexo a este trabalho. O propósito da

redação das quatro edições extras é comprovar a viabilidade editorial e de produção

diária  do  projeto,  em  face  da  grande  demanda  de  ações  administrativas  da

Universidade. Dessa forma, se poderá alcançar para sua respectiva propagação,

tanto a área administrativa quanto os segmentos docentes e discentes. 

Contudo, no primeiro roteiro, ainda não tínhamos alcançado nosso objetivo.

Depois  de  pronto,  avaliado  e  discutido  pelo  grupo  e  pelo  professor  orientador,

percebemos que fugia do proposto, que era justamente apresentar um programa

dinâmico,  claro,  objetivo  e  atrativo  para  a  sociedade.  Pelo  contrário,  estava

cansativo  e  formal,  não  atendendo  ao  propósito  inicial  na  sua  dinâmica  e

informalidade. Assim, atendendo ao que é proposto por McLeish (2001), de que é
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preciso reeditar o texto do roteiro até que fique adequado ao que se quer transmitir

na mensagem radiofônica, revisamos o texto a fim de tornar a linguagem do mesmo

mais informal. 

A partir dessa ideia de informalizar o projeto, no segundo roteiro, procuramos

dinamizar o programa através da exclusão de informações como datas e leis, já que

tais dados poderiam transformá-lo em um programa puramente formal, “engessado”.

Ao contrário, buscamos assemelhá-lo a um programa de variedades. 

Também foi invertida a ordem, quando em vez de contar a história da origem

da UERN, nossa proposta passou a focalizar a Universidade na atualidade, com

ênfase nas conquistas alcançadas e nos projetos e metas pretendidas.  Para obter

informações  sobre  essa  parte,  como  já  relatamos,  entrevistamos  a  diretora  da

Agecom,  Aglair  Abreu,  que  constituiu-se  em  uma  importante  fonte  para  a

composição  da  pauta  do  programa.  Nessa  fase,  necessitamos  realizar  várias

entrevistas. 

Também foi possível entrar em contato com o DARE e o PRORHAE, através

de  e-mail  e  telefone,  onde  obtivemos  informações  sobre  o  número  de  alunos,

professores e funcionários da instituição, além do que foi pesquisado no site oficial

da UERN.

Salientamos  que,  especificamente,  para  a  produção  consideramos

informações que foram obtidas, tanto por meio de canais formais como informais.

Nos  canais  formais,  consideramos  fontes  como:  artigos  de  periódicos,  livros,

comunicações escritas em encontros científicos e demais materiais encontrados na

própria biblioteca da UERN, uma vez que, de acordo com Silva e Menezes (2005)

são estas que se incluem como canais formais da comunicação científica. Quanto

aos  canais  informais,  segundo  Silva  e  Menezes  (2005,  p.  14)  o  uso  se  dá  na

“interação efetiva entre os pesquisadores [...] não são oficiais nem controlados e são

usados  geralmente  entre  dois  indivíduos  ou  para  a  comunicação  em pequenos

grupos”, utilizou-se as várias conversas que tivemos nas visitas com os sujeitos de

pesquisa e soubemos de algumas ações atuais da UERN que são importantes, mas

que às vezes, a sociedade nem se dá conta de que existem.

Com essas informações em mãos, decidimos pela subdivisão do programa

em vinhetas de chamada de comercial e de retorno. Igualmente, inserimos dois spot
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´s3 de no máximo 15 segundos, cada. Assim, amplia-se a divulgação com chamadas

institucionais da UERN. Concomitantemente, procuramos marcar o programa por um

tom de informalidade no diálogo dos locutores/apresentadores. Este programa de

estreia conta a participação do reitor Pedro Fernandes Ribeiro Neto, que encerra a

primeira edição do UERN em Dia; e mais dois convidados. O esqueleto do Programa

foi elaborado e cronometrado, segundo o que diz Prado (2006), que o roteiro deve

está exatamente como o programa deverá ser apresentado, assim está exposto no

Quadro 1: 

Quadro 1: Abertura do Programa Uern em Dia

Tec: - Vinheta de Abertura(No ar o programa UERN em Dia, o informativo da Universidade do Estado Rio
Grande do Norte)
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 1:  -  Olá você,  que nos prestigia  com a sua audiência!  Eu sou Sandro Bianchy e estamos
começando o programa UERN em DIA! Olá Michele.
Loc  2:  -  Olá  Sandro,  Olá  você  da sintonia!  Eu  sou Michele  Fonseca  e diariamente estaremos
informando a você ouvinte, sobre os fatos da UERN, a Universidade do nosso Estado.
Loc 1: - E neste programa de estreia contamos com as participações do reitor fundador, Padre
Sátiro, do ex-aluno, prefeito Francisco José Júnior...
Loc 2: - Além é claro, do atual reitor Pedro Fernandes! 
Loc 1: - Voltamos em segundos!

Fonte: Editado pelos autores 

Também optamos pela interação entre dois apresentadores para o programa

UERN em Dia, o que imprime ainda mais dinamismo. Assim, nesta experiência, a

gravação é feita com a locução de Michele Fonseca (uma das autoras) juntamente

com  o  locutor/apresentador  Sandro  Bianchy.  Enquanto  os  ouvintes  esperam  a

participação dos convidados, os locutores fazem um diálogo dinâmico e apresentam

enfoques informativos breves sobre o desenvolvimento da UERN como Instituição.

Quanto às participações neste primeiro programa, representando os pioneiros da

instituição, o padre Sátiro Cavalcanti  Dantas sintetiza a luta empreendida por um

grupo de idealistas e abnegados, que contribuíram de forma decisiva para fundação

da UERN. Veja o discurso dos locutores no roteiro para esta parte no Quadro 2: 

3 Fonograma utilizado como peça publicitária em rádio, feita por uma locução simples ou mista (duas
ou  mais  vozes),  com ou  sem  efeitos  sonoros  e  música  de  fundo (DICIONÁRIO ESCOLAR DA
LÍNGUA PORTUGUESA, 2008). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%A7a_publicit%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fonograma
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Quadro 2: Diálogo inicial dos locutores do Uern em Dia

Tec: - Spot (Vem aí, a TV Universitária, o canal de televisão da UERN. Aguarde!).
Tec: - Vinheta (Você está ouvindo o programa UERN em Dia, o dia a dia da UERN em cinco minutos).
Tec: - Trilha Institucional 2 / Vai à BG
.....
Loc  2:  -  Você  sabia  que  a  UERN -  Universidade  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  está
comemorando 46 anos?
Loc 1: - Mas para se transformar neste verdadeiro celeiro educacional, a UERN teve o trabalho
decisivo de fundadores como o padre Sátiro Cavalcanti Dantas.
Loc 2: - E padre Sátiro conversa com o UERN em Dia, sintetizando como foi o início de toda a luta
em prol da Universidade.
                               TEC/GRAV: “Um fato muito...
                               GRAV/FIN: ... eis aí a realidade”.

Loc 1: - Padre Sátiro foi reitor da UERN entre agosto de 1985 a julho de 1987.
Fonte: Editado pelos autores 

Buscando  tornar  o  programa  mais  atrativo  e,  igualmente,  dinâmico,  foi

idealizado um quadro intitulado de Curiosidades, através do qual serão destacados

pequenos  detalhes  sobre  a  existência,  funcionamento  e  ações  da  Universidade.

Nesta parte,  também adotamos a sugestão de Prado (2006) quando sugere que

dentro de um roteiro de programa, especificamente no que se refere ao esqueleto

textual, se houver quadro, este deve ser apresentado, com todos os elementos que

o  compõem:  suas  devidas  vinhetas,  participações,  assunto  abordado  e  outros

detalhes  que  vão  ou  podem  ser  inseridos.  Por  isso,  referente  ao  que  vai  ser

abordado na curiosidade do primeiro programa  UERN em Dia,  apresentamos no

quadro 3:

Quadro 3: Diálogo referente à Curiosidade do Uern em Dia

Tec: - Vinheta: Curiosidade 
Tec: - Trilha 3 / Vai à BG
.....
Loc 2: - você sabia que o professor Pedro Fernandes Ribeiro Neto é o reitor mais jovem da história 
da UERN?
Loc 1: - Isso mesmo! Ele também foi o primeiro doutor da instituição.
Loc 2: - Estas e outras curiosidades você fica sabendo aqui, no UERN em Dia. 

Fonte: Editado pelos autores 

Outro Quadro também elaborado a partir da visão de Prado (2006) para este

programa é o que traz os ex-alunos ilustres da instituição e que ocupam papel de

destaque  na  sociedade  hodierna,  participa  o  prefeito  do  município  de  Mossoró,

Francisco José Lima Silveira  Júnior.  Ele  fala  da  experiência de  ter  estudado na
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UERN e a importância do aprendizado como aluno para sua formação acadêmica.

Vejamos no roteiro como fica a apresentação desta sequência de participação no

programa UERN em Dia. O Quadro 4 traz a demonstração desta parte: 

Quadro 4: Participação dos convidados do programa Uern em Dia

Loc 1: - Em instantes:
Tec: - Trilha 4 / Vai à BG
Loc 2: - Reitor Pedro Fernandes fala sobre os desafios de hoje para a UERN.
.....
Tec: - Spot 2 (Acompanhe o dia a dia da UERN através da Internet. Acesse: www.uern.br)
Tec: - Trilha Institucional
.....
Loc 1: - Graças ao trabalho de nomes como João Batista Cascudo Rodrigues, Sátiro Cavalcanti
Dantas,  Canindé  Queiroz,  Gonzaga  Chimbinho,  entre  outros,  não  são  poucos  os  alunos  que
passaram pela UERN e hoje se destacam na sociedade mossoroense.
Loc 2: - Um exemplo é o atual prefeito de Mossoró, Francisco José Júnior, que ressalta a 
importância da UERN, em sua formação:
                 TEC/GRAV: “Olha Michele... 
                 GRAV/FIN: ... dessa história”
                                

Fonte: Editado pelos autores 

Concluindo o roteiro do programa experimental  UERN em Dia conversamos

com  o  reitor  da  instituição,  Pedro  Fernandes  Ribeiro  Neto.  Como  de  praxe,  o

encerramento é feito sempre com a autoridade máxima do organismo em foco. Ele

trata sobre a prioridade da UERN na atualidade, com ênfase para as parcerias com

os governos municipal, estadual e federal a valorização da formação de recursos

humanos na instituição. A partir disso, já direcionamos o texto para a finalização do

programa,  então,  planejamos  a  apresentação  da  última  nota  do  programa,

entendendo  que,  conforme  Prado  (2006),  o  encerramento  da  programação

radiofônica vai depender do estilo pessoal de cada comunicador, e assim, cabe a ele

como planejar o encerramento. Desta forma, o texto referente a esta última nota é

apresentado no Quadro 5:   

Quadro 5: Última notícia do programa Uern em Dia

http://www.uern.br/
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.....
Loc 2: - Última Notícia
Tec: - Trilha 5 / Vai à BG
.....
Loc 1: - Não foi fácil a luta dos dirigentes da UERN nestes 46 anos de existência.
Loc 2: - Hoje, o atual reitor, professor doutor Pedro Fernandes, tem como prioridade a formação de
recursos humanos e o desenvolvimento regional, não é isso reitor?
                               
                                TEC/GRAV: “ Sim, a gente...
                                GRAV/FIN: ... ali inseridos”.

Loc 2: - Agradecemos ao Reitor Pedro Fernandes e lembramos que ele estará de volta amanhã,
trazendo novas informações sobre a UERN!

                             
Fonte: Editado pelos autores 

A participação final  do  reitor  Pedro  Fernandes Ribeiro  Neto  é  seguida do

encerramento do programa, marcado por  diálogo de despedida dos ouvintes por

partes dos dois apresentadores, conforme detalhado no Quadro 6: 

Quadro 6: Encerramento do programa Uern em Dia

Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 1: - Bem ouvinte, chegamos ao final do primeiro Uern em Dia.
Loc 2: - Outras notícias amanhã aqui, neste mesmo horário ou através do site www.uern.br
Loc 1: - Obrigado pela audiência e até amanhã!
.....
Tec: -  Vinheta de Encerramento(Termina agora,  o programa  Uern em Dia.  Voltaremos amanhã,  neste
mesmo horário, nesta mesma emissora)

Fonte: Editado pelos autores 

Ao encerrar  este  primeiro  programa,  percebemos que o  mesmo pode  ser

continuado, porque, além dessas três participações, a sequência do programa pode

ser  dada  a  partir  de  entrevistas  breves,  com  pessoas  que  foram  e  ainda  são

importantes para a Instituição. Podemos também dinamizar o programa UERN em

Dia, falando com pessoas que são beneficiadas com os projetos e ações da UERN,

cumprindo assim, a sua finalidade de trazer a público e de uma forma cada vez mais

ampliada,  o  significado  que  tem a  Universidade  no  cumprimento  de  sua  função

social formadora para a sociedade.

http://www.uern.br/
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante  ao  objetivo  de  criar  um  programa  que  pudesse  oferecer  à

comunidade em geral, a oportunidade de saber sobre a sequência de atividades que

são desenvolvidas  pela  instituição pública  UERN, empreendemos pesquisas que

foram  muito  importantes  para  formar  habilidades  que  são  indispensáveis  ao

indivíduo que pensa em ingressar no cotidiano de trabalho da comunicação social,

em especial quando se trata de trabalhar com a programação radiofônica, porque,

apesar  de  tantas  outras  mídias  existentes  hoje  devido  aos  constantes  avanços

tecnológicos o rádio tem se mantido como veículo de comunicação de massa, o que

o  torna  um  meio  complexo  de  ser  profissionalmente  trabalhado  em  suas

programações. 

Foi  possível  perceber,  a partir  de breves enfoques históricos,  que o rádio,

para  se  manter  com visibilidade  e  audiência  enquanto  veículo  de  comunicação,

necessita de profissionais que saibam planejar programas dinâmicos, atrativos, de

forma que contemplem o acompanhamento estético dado às outras mídias e que

têm resultados bastante positivos no que diz respeito ao uso, como é o caso da

internet, TV e outras. 

Essa constatação foi  de grande relevância para compreendermos que era

muito mais produtivo investir  num programa dinâmico, transmitido com linguagem

mais informal e com pouco tempo de apresentação. A produção do programa foi

bastante relevante no sentido de oferecer conhecimentos e de ampliar o que já se

tinha em mente. A princípio, a visibilidade era em uma produção informativa, mas,

aos poucos descobrimos que, o cunho jornalístico, necessariamente implica em um

texto de linguagem mais elaborada, que envolve a sistemática propriamente dita do

gênero. Daí perceber que seria melhor mudar alguns elementos, justamente porque
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a pretensão era elaborar um programa mais dinâmico, para chamar a atenção de

uma demanda maior de ouvintes. 

A criação dessa dinâmica programática que exige objetividade, concisão e

clareza proporcionou aprender mais sobre a produção radiofônica. A experiência se

alargou mediante os estudos desenvolvidos. 

Além  do  mais,  todas  essas  vivências  foram  proporcionadas  para  que

pudéssemos  investir  em  mais  estudos  e  reflexões,  analisarmos  melhor  as

possibilidades  e  verificarmos  que  a  hipótese  de  ampliação  das  demandas  de

ouvintes  é  muito  mais  provável  quando  utilizamos  aspectos  mais  informais  na

produção radiofônica. 

Dessa  forma  foi  que  conseguimos  atingir  o  objetivo  de  organizar  uma

produção radiofônica de curta duração, especificamente de cinco minutos (5’), com a

perspectiva de que por meio dela o ouvinte saiba detalhes sobre o cotidiano da

UERN, uma vez que, o diálogo entre os locutores permite que sejam publicados

fatos, notícias, projetos e programas que a referida Instituição desenvolve no tempo

atual e assim se ampliar o conhecimento da sociedade em geral sobre a mesma. 

Por  se  tratar  de  um  programa  que  exige  a  dinâmica  em  sua  produção,

ressalta-se que, a sua atualização é uma ação constante, o que leva a compreender

que, a metodologia de produção do programa registrado neste trabalho pode ser

modificada,  ampliada,  com  elementos  melhorados  ou  até  dizimados  em  outros

estudos que por ventura venham a ser vivenciados com o mesmo fim. 
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APÊNDICES

Roteiros de Produção do Programa Uern em Dia 



48

ROTEIRO 1: PROGRAMA UERN EM DIA

Tec: - Vinheta de Abertura (No ar o Programa UERN em Dia, o informativo da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte)
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 1: - Olá você, que nos prestigia com sua audiência! Eu sou Sandro Bianchy e 
estamos começando o programa UERN em Dia! Olá Michele!
Loc 2: - Olá Sandro, Olá você da sintonia! Eu sou Michele Fonseca e diariamente 
estaremos informando a você ouvinte, sobre os fatos da UERN, a Universidade do 
nosso Estado.
Loc 1: - E neste programa de estreia contamos com as participações do reitor 
fundador, Padre Sátiro, do ex-aluno, Francisco José Júnior...
Loc 2: - Além é claro, do atual reitor Pedro Fernandes! 
Loc 1: - Voltamos em segundos!
.....
Tec: - Spot (Vem aí, a TV Universitária, o canal de televisão da UERN. Aguarde!).
Tec: - Vinheta (Você está ouvindo UERN em Dia, o dia a dia da UERN em cinco minutos)
Tec: - Trilha II / Vai à BG
.....
Loc 2: - Você sabia que a UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
está comemorando 46 anos?
Loc 1: - Mas para se transformar neste verdadeiro celeiro educacional, a UERN teve 
o trabalho decisivo de fundadores como o padre Sátiro Cavalcanti Dantas.
Loc 2: - E padre Sátiro conversa com o UERN em Dia, sintetizando como foi o início 
de toda a luta em prol da Universidade.

TEC/GRAV: “Um fato muito...
GRAV/FIN: ... eis aí a realidade”.

Loc 1: - Padre Sátiro foi reitor da UERN entre agosto de 1985 a julho de 1987.
.....
Tec: - Vinheta: Curiosidade.
Tec: - Trilha III / Vai à BG
.....
Loc 2: - Você sabia que o professor Pedro Fernandes Ribeiro Neto é o reitor mais 
jovem da história da UERN?
Loc 1: - Isso mesmo! Ele também foi o primeiro doutor da instituição.
Loc 2: - Estas e outras curiosidades você fica sabendo aqui, no UERN em Dia. 
.....
Loc 1: - Em instantes:
Tec: - Trilha IV / Vai à BG
Loc 2: - Reitor Pedro Fernandes fala sobre os desafios de hoje para a UERN.
.....
Tec: - Spot 2 (Acompanhe o dia a dia da UERN através da Internet. Acesse: www.uern.br)
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 1: - Graças ao trabalho de nomes como João Batista Cascudo Rodrigues, Sátiro
Cavalcanti Dantas, Canindé Queiroz, Gonzaga Chimbinho entre outros, não são 

http://www.uern.br/
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poucos os alunos que passaram pela UERN e hoje se destacam na sociedade 
mossoroense.
Loc 2: - Um exemplo é o atual prefeito de Mossoró, Francisco José Júnior, que 
ressalta a importância da UERN, em sua formação:     
                 

TEC/GRAV: “Olha Michele... 
GRAV/FIN: ... dessa história”.

.....
Loc 2: - Última Notícia
Loc 1: - Não foi fácil a luta dos dirigentes da UERN nestes 46 anos de existência.
Loc 2: - Hoje, o atual reitor, professor doutor Pedro Fernandes, tem como prioridade 
a formação de recursos humanos e o desenvolvimento regional, não é isso reitor?

TEC/GRAV: “Sim. A gente...
GRAV/FIN: ... ali inseridos”.
 

Loc 2: - Agradecemos ao Reitor Pedro Fernandes e lembramos que ele estará de 
volta amanhã, trazendo novas informações sobre a UERN!
.....
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 1: - Bem pessoal, chegamos ao final do primeiro UERN EM DIA.
Loc 2: - Outras notícias amanhã aqui neste mesmo horário ou através do site 
www.uern.br
Loc 1: - Obrigado pela audiência e até amanhã!
.....
Tec: - Vinheta de Encerramento (Termina agora o programa UERN em Dia. Voltaremos 
amanhã neste mesmo horário, nesta mesma emissora).

http://www.uern.br/
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ROTEIRO 2: SEGUNDO PROGRAMA UERN EM DIA

Tec: - Vinheta de Abertura
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 1: - Olá gente! Olá Michele Fonseca
Loc 2: - Olá Sandro Bianchy, Olá você da escuta! Está no ar mais uma edição do 
programa UERN em DIA.
Loc 1: - Hoje é terça-feira, 8 de julho de 2014. 
Loc 2: - Vamos aos destaques de hoje: 
Loc 1: - CONSEP aprova adesão da UERN ao ENEM/SISU.
Loc 2: - Coordenação do Curso de Especialização em Gestão Ambiental prorroga 
inscrições.
Loc 1: - Detalhes, em instantes.
.....
Tec: - Spot: Vem aí, a TV Universitária, o canal de televisão da UERN. Aguarde!
Tec: - Vinheta: Você está ouvindo o programa UERN em Dia, o dia a dia da UERN 
em cinco minutos.
Tec: - Trilha Institucional II / Vai à BG
.....
Loc 2: - A coordenação do Curso de Especialização em Gestão Ambiental publicou 
aditivo com a prorrogação das inscrições para uma terceira turma.
Loc 1: - As inscrições podem ser realizadas de 20 a 31 de julho, através do e-mail 
esp.ga3uern@gmail.com
Loc 2: - A seleção dos candidatos será realizada nos dias 08 e 09 de agosto de 
2014, através da Análise do Currículo e Entrevista.
Loc 1: - O resultado da seleção será divulgado no dia 11 de agosto de 2014.
.....
Tec: - Vinheta: Curiosidade.
Tec: - Trilha III / Vai à BG
.....
Loc 2: - Você sabia que a UERN tem o maior programa de extensão do Estado?
Loc 1: - Estamos falando do CAPACITA SUAS, um projeto responsável pela 
capacitação de 167 municípios, através de cinco polos.
Loc 2: - Estas e outras curiosidades você fica sabendo aqui, no UERN em Dia.
.....
Loc 1: - A seguir:
Tec: - Trilha IV / Vai à BG
Loc 2: - Reitor Pedro Fernandes fala sobre a nova forma de ingresso a UERN.
.....
Tec: - Spot 2: Acompanhe o dia a dia da UERN através da Internet. Acesse: 
www.uern.br. 
Tec: - Vinheta Voltamos a apresentar 
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 1: - O CONSEP - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - aprovou por 18 
votos a favor, a adesão da UERN, ao ENEM/SISU.

http://www.uern.br/
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Loc 2: - A partir de agora, a instituição passará a adotar o ENEM como única forma 
de ingresso para todos os cursos, já no primeiro semestre de 2015. 
Loc 1: - É o que informa o Reitor Pedro Fernandes:

TEC/GRAV:
GRAV/FIN:

 
Loc 2: - O estudante Paulo André de Souza, do Colégio Mather Christi, diz como 
avalia o novo método de ingresso à Universidade do nosso Estado:

TEC/GRAV:
GRAV/FIN:

Loc 1: - Cleyde Diniz, aluna da rede pública de ensino é outra que comemora a 
decisão:

TEC/GRAV:
GRAV/FIN:

Loc 2: Depois de aprovar internamente as normas para o novo ingresso, a UERN 
assinará termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU).
Loc 1: - A adesão permitirá a participação dos alunos nas políticas de assistência 
estudantil como FIES, PROUNI, Ciências Sem Fronteiras e outros programas do 
governo federal.
.....
Loc 2: - Última Notícia
Tec: - Trilha V / Vai à BG
.....
Loc 1: - Realizada anualmente pelo Departamento de Economia da UERN, a II 
Semana de Economia acontece de 28 de julho a 01 de agosto.
Loc 2: - O evento é uma oportunidade de promover a integração entre a comunidade
acadêmica e a população, além de divulgar as atividades de pesquisa e estudos 
realizados por alunos e professores.
Loc 1: - Mais informações pelo telefone 3315-2200 ou através do e-mail: 
dec@uern.br
.....
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 2: - Bem pessoal, o UERN em Dia fica por aqui.
Loc 1: - Outras notícias amanhã aqui neste mesmo horário ou através do site 
www.uern.br
Loc 2: - Obrigado pela audiência e até amanhã!
.....
Tec: - Vinheta de Encerramento
.....

 

http://www.uern.br/
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ROTEIRO 3: TERCEIRO PROGRAMA UERN EM DIA

Tec: - Vinheta de Abertura
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 1: - Olá ouvinte, hoje é quarta-feira, 9 de julho de 2014. Olá Sandro!
Loc 2: - Olá Michele, olá você que nos escuta!
Loc 1: - Vamos às manchetes de hoje:
Loc 2: - Assembleia Legislativa garante apoio ao pleito de equivalência salarial da 
UERN.
Loc 1: - Pró-Reitoria de Extensão promove curso de Musicografia Braille.  
Loc 2: - Em instantes, os detalhes.
.....
Tec: - Spot (Vem aí, a TV Universitária, o canal de televisão da UERN. Aguarde!).
Tec: - Vinheta (Você está ouvindo UERN em Dia, o dia a dia da UERN em cinco minutos)
Tec: - Trilha Institucional II / Vai à BG
.....
Loc 1: - Abertas as inscrições para o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado 
Profissional em Letras
Loc 2: - Serão ofertadas 49 vagas.
Loc 1: - Os interessados tem de 21 de julho a 19 de agosto para efetuar sua 
inscrição através do site www.comperve.ufrn.br 
Loc 2: - O valor da inscrição é de R$ 50.
Loc 1: - A prova será aplicada no dia 7 de setembro.
.....
Tec: - Vinheta: Curiosidade.
Tec: - Trilha III / Vai à BG
.....
Loc 2: - Você sabia que a UERN é a única Universidade que tem uma lei reservando
cotas para portadores de necessidades especiais?
Loc 1: - Então, fique sabendo! A novidade, que passou a valer em 2014, 
disponibiliza 5% das vagas a este público.
Loc 2: - Estas e outras curiosidades você fica sabendo aqui, no UERN em Dia. 
.....
Tec: - Trilha IV / Vai à BG
.....
Loc 1: - Reitor destaca apoio da Assembleia Legislativa para aumento salarial dos 
servidores da UERN.
Loc 2: - A seguir
.....
Tec: - Spot 2 (Acompanhe o dia a dia da UERN através da Internet. Acesse: www.uern.br). 
Tec: - Vinheta Voltamos a apresentar 
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....

http://www.uern.br/
http://www.comperve.ufrn.br/
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Loc 1: - O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Motta, garantiu 
apoio da Casa, na votação da equivalência salarial prevista no Plano de Cargos e 
Salários da instituição. 
Loc 2: - A ADUERN – Associação dos Docentes da UERN - enaltece o apoio em 
favor da Instituição, conforme o presidente da entidade, professor Valdomiro Morais.

TEC/GRAV:
GRAV/FIN:

Loc 1: - A reivindicação representa um aumento de 57,53% nos salários, segundo 
destaca, o Reitor Pedro Fernandes:

TEC/GRAV:
GRAV/FIN: 

Loc 2: A expectativa das categorias é que o Governo do Estado elabore o projeto 
ainda neste semestre, para o envio à Assembleia Legislativa e implantação em 
2015.
.....
Loc 1: - Última Notícia
Tec: -  Trilha V / Vai à BG
.....
Loc 2: - A Pró-Reitoria de Extensão promove curso de Musicografia Braille no 
período de 31 de julho a 02 de agosto.
Loc 1: - A coordenação será do Conservatório de Música D’alva Stella, em parceria 
com a Diretoria de Apoio à Inclusão.
Loc 2: - O valor da inscrição é de R$ 30,00. 
Loc 1: - Outras informações pelo telefone 3315-2125.
.....
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 2: - Final do programa UERN em Dia.
Loc 1: - Outras notícias amanhã ou a qualquer momento através do site www.uern.br
Loc 2: - Obrigada pela audiência e até lá!
.....
Tec: - Vinheta de Encerramento
....

http://www.uern.br/
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ROTEIRO 4: QUARTO PROGRAMA UERN EM DIA

Tec: - Vinheta de Abertura
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 1: - Olá pessoal! Hoje é quinta-feira, 10 de julho de 2014. Olá Michele!
Loc 2: - Olá Sandro! Olá Gente! Começa agora o programa UERN em Dia
Loc 1: - Confira hoje:
Loc 2: - UERN fará auditoria na folha de pessoal da Prefeitura de Areia Branca.
Loc 1: - Pessoas com necessidades especiais têm 5% de vagas garantidas.
Loc 2: - Voltamos já!
.....
Tec: - Spot (Vem aí, a TV Universitária, o canal de televisão da UERN. Aguarde!).
Tec: - Vinheta (Você está ouvindo UERN em Dia, o dia a dia da UERN em cinco minutos)
Tec: - Trilha Institucional II / Vai à BG
.....
Loc 1: - O Departamento de Educação e Programa de Pós-Graduação em Ensino do
Campus Avançado Maria Eliza de Albuquerque Maia, realiza a V Semana de 
Estudos, Teorias e Práticas Educativas (SETEPE).
Loc 2: - O evento, já consolidado, acontecerá entre os dias 15 a 17 de outubro, em 
Pau dos Ferros. 
Loc 1: - Nesta edição, a SETEPE aborda o tema “O ensino na sociedade 
contemporânea: tensões e perspectivas”.
.....
Tec: - Vinheta: Curiosidade.
Tec: - Trilha III / Vai à BG
.....
Loc 2: - Você sabia que 70% dos alunos da UERN são da Rede Pública?
Loc 1: - Fique por dentro! Estas e outras curiosidades você fica sabendo aqui, no 
UERN em Dia. 
.....
Loc 2: - Daqui a pouco:
Tec: - Trilha IV / Vai à BG
Loc 1: - Folha de pagamento do município de Areia Branca será analisado pela 
UERN
.....
Tec: - Spot 2 (Acompanhe o dia a dia da UERN através da Internet. Acesse: 
www.uern.br)
Tec: - Vinheta Voltamos a apresentar 
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 2: - Este ano, 5% das vagas da UERN passaram a ser destinadas às pessoas 
com necessidades especiais. 
Loc 1: - E quem traz os detalhes é o Diretor da Comperve, a Comissão Permanente 
de Vestibular, José Egberto Mesquita:

http://www.uern.br/
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TEC/GRAV:
GRAV/FIN:

Loc 2: - A conquista veio por meio da aprovação da Lei Estadual 9.696, no dia 25 de 
fevereiro de 2013.
.....
Loc 1: - Última Notícia
Tec: - Trilha V / Vai à BG
.....
Loc 2: - A UERN fará análise de conformidade da folha de pagamento e capacitação
de servidores em licitação pública do município de Areia Branca. 
Loc 1: - O previsão da entrega da auditoria é de 90 dias. Além disso, a comissão da 
UERN também fará um censo dos servidores, como explica o Reitor Pedro 
Fernandes:

TEC/GRAV:
GRAV/FIN:
  

Loc 2: - A comissão da auditoria é formada por professores, alunos e técnicos 
administrativos dos Departamentos de Economia, Contábeis e Administração. 
Loc 1: - Já para o censo serão contratados 30 alunos que de diversos cursos. 
.....
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 2: - Fim de Programa!
Loc 1: - O UERN em Dia volta amanhã!
Loc 2: - Obrigada pela audiência e até lá!
.....
Tec: - Vinheta de Encerramento
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ROTEIRO 5: QUINTO PROGRAMA UERN EM DIA

Tec: - Vinheta de Abertura
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 1: - Olá gente! Hoje é sexta-feira, 11 de julho de 2014. Olá Sandro Bianchy.
Loc 2: - Olá Michele Fonseca, olá ouvinte! Está no ar o programa UERN em Dia.
Loc 1: - Confira os destaques desta sexta:
Loc 2: - FESTUERN 2014 será realizado em Outubro.
Loc 1: - UERN firma convênio para atender população pelo SUS  
Loc 2: - Detalhes a seguir.
.....
Tec: - Spot (Vem aí, a TV Universitária, o canal de televisão da UERN. Aguarde!).
Tec: - Vinheta (Você está ouvindo UERN em Dia, o dia a dia da UERN em cinco minutos)
Tec: - Trilha Institucional II / Vai à BG
.....
Loc 1: - O Núcleo de Educação a Distância abre inscrições para a seleção de 
Tutores a Distância e Presencial com atuação no curso de Letras – Licenciatura em 
Língua Portuguesa.
Loc 2: - As inscrições seguem até o dia 30 de julho.
Loc 1: - A prova escrita será realizada no dia 03 de agosto, em Mossoró e São 
Gonçalo do Amarante.
Loc 2: - O resultado será divulgado no dia 20 de agosto.
.....
Tec: - Vinheta: Curiosidade.
Tec: - Trilha III / Vai à BG
.....
Loc 1: - Você sabia que 94% dos professores da Rede Pública Municipal de 
Mossoró são formados pela UERN, podendo esse dado chegar a 100% em alguns 
municípios?
Loc 2: - Estas e outras curiosidades você fica sabendo aqui, no UERN em Dia. 
.....
Loc 1: - Em instantes:
Tec: - Trilha IV / Vai à BG
Loc 2: - UERN firma convênio para atender população pelo SUS
.....
Tec: - Spot 2 (Acompanhe o dia a dia da UERN através da Internet. Acesse: www.uern.br)
Tec: - Vinheta Voltamos a apresentar
.....
Loc 1: - Os mossoroenses podem usufruir agora de mais um excelente benefício.
Loc 2: - A UERN em parceria com a Prefeitura de Mossoró e o Ministério da Saúde, 
está atendendo a população pelo SUS na Faculdade de Medicina.
Loc 1: - A dona de casa Elita Pereira da Silva, assistida pelo programa, fala dos 
benefícios recebidos:

TEC/GRAV:
GRAV/FIN:

http://www.uern.br/
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Loc 2: - O ambulatório da Faculdade de Medicina realiza por mês, cerca de 300 
atendimentos, em diversas especialidades.
.....
Loc 1: - Última Notícia
Tec: - Trilha V / Vai à BG
.....
Loc 2: - A décima edição do FESTUERN – o Festival de Teatro da UERN – acontece
entre os dias 13 a 20 de outubro, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado.
Loc 1: - O projeto tem como objetivo unir arte e educação, além de proporcionar a 
criação de grupos teatrais permanentes nas escolas públicas do Estado, como relata
o Reitor Pedro Fernandes:

TEC/GRAV:
GRAV/FIN:   
                         

Loc 2: - Este ano, o FESTUERN vem com o tema “Teatro Nordestino”, 
homenageando o escritor Ariano Suassuna, falecido recentemente.
.....
Tec: - Trilha Institucional / Vai à BG
.....
Loc 1: - Final do programa UERN em Dia.
Loc 2: - Mas, você pode continuar bem informado através do www.uern.br
Loc 1: - Um ótimo final de semana pra você!
Loc 2 - E até segunda-feira!
.....
Tec: - Vinheta de Encerramento

http://www.uern.br/
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ROTEIRO 6: PRIMEIRO FORMATO DO PROGRAMA UERN EM DIA – CITADO NA
PÁGINA 31

TEC: - Vinheta de abertura – Uern Hoje
.....
Loc: - Bom dia, Saldanha.
Spk: - Bom dia, Michele.
Loc: - Hoje é quinta-feira, 5 de junho de 2014
Loc: - Está no ar o programa Uern Hoje!
Spk: - A História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte passada em 
revista.
.....
Loc: - Neste primeiro programa vamos começar falando sobre a fundação da Uern.
Spk: - A seguir, os detalhes: 
.....
Tec: - Spot Uern 1
Tec: - Vinheta Estamos Apresentando.
.....
Loc: - A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) completa, em 
2014, 46 anos.
Loc: - É uma instituição pública brasileira de ensino superior mantida pelo governo 
do estado do Rio Grande do Norte.
Loc: - Fundada no ano de 1968, sediada na cidade de Mossoró, a Uern é hoje a 
segunda maior universidade estadual da região Nordeste.
.....
Loc: - A Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte (FURRN) foi 
criada pela Lei Municipal Nº 20/68, de 28 de setembro de 1968, assinada pelo 
prefeito Raimundo Soares de Souza.
Spk: - O objetivo era implantar a instituição progressivamente e manter a 
Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN).
Loc: - Mas, o sonho de dotar Mossoró de uma instituição de ensino superior teve 
início com a implantação da Faculdade de Ciências Econômicas de Mossoró 
(FACEM), em 1943.
Spk: - O fundador da Uern, padre Sátiro Cavalcanti Dantas sintetiza a luta pela 
concretização desse sonho educacional.
                                TEC/GRAV:
                                GRAV/FIN: 
.....
Loc: - A seguir.
Spk: - Grupos da União Caixeral e da União Universitária Mossoroense se uniram 
para fundação da Uern.
.....
Tec: - Spot Uern 2 
Tec: - Voltamos a Apresentar
.....
Loc: - Um grupo de idealistas da União Caixeiral se uniu a União Universitária 
Mossoroense, entidade fundada em 1955.
Spk: - O presidente dessa entidade era o professor João Batista Cascudo 
Rodrigues, que veio a ser o primeiro reitor da Uern.
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Loc: - O resultado desses esforços, culminou, com a Lei Municipal n.º 41/63, de 5 de
dezembro de 1963, sancionada pelo prefeito Antônio Rodrigues de Carvalho, 
criando a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica (FUNCITEC) 
que, em 1968, foi transformada em FURRN pelo então prefeito Raimundo Soares de
Souza. 
Loc: - Após a transformação da FUNCITEC em FURRN, o então governador do 
Estado, Monsenhor Walfredo Gurgel, autorizou o seu funcionamento como 
instituição superior, através do Decreto Estadual n.º 5.025, de 14 de novembro de 
1968.
.....
Loc: - Em 19 de fevereiro de 1973, o então prefeito Jerônimo Dix-huit Rosado Maia 
segmentou a administração da Instituição. 
Spk: - Dessa forma, a FURRN passou a ser gerida por um presidente, a quem cabia 
as atividades burocráticas e a captação de recursos financeiros, e a URRN, por um 
reitor, incumbido das ações acadêmicas. 
Loc: - Esse modelo administrativo vigorou por alguns anos, voltando mais tarde uma 
só pessoa a gerir, juntamente com os conselhos superiores, a mantenedora 
(FURRN) e a mantida (URRN).
.....
Loc: - Um dos passos mais importantes para a continuidade da Instituição foi dado 
no dia 8 de janeiro de 1987. 
Spk: - Nesta data, o governador Radir Pereira, através da Lei nº 5.546, estadualizou 
a FURRN, que já contava com o Campus Universitário Central e os Campi 
Avançados de Assu, Patu e Pau dos Ferros.
Loc: - A luta pela estadualização uniu todos os segmentos acadêmicos e vários 
setores da comunidade com destaque para o então prefeito Jerônimo Dix-huit 
Rosado Maia, que fez, em seu segundo mandato como prefeito, a doação do 
patrimônio da FURRN ao Estado, e o reitor Sátiro Cavalcanti Dantas, que comandou
o processo em um momento de grave crise.
.....
Loc: - Outro passo importante na história da URRN foi o seu reconhecimento pelo 
Conselho Federal de Educação.
Spk: - O ato aconteceu em sessão realizada no dia 4 de maio de 1993, conforme 
Portaria Ministerial n.º 874, de 17 de junho de 1993, e Decreto n.º 83.857, de 15 de 
agosto de 1993, do ministro Murílio de Avellar Hingel.
Loc: - Em 29 de setembro de 1997, o governador Garibaldi Alves Filho, através da 
Lei Estadual n.º 7.063, transformou a Universidade Regional do Rio Grande do Norte
em Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, mantendo, no entanto, a sigla 
URRN.
.....
Loc: Em 15 de dezembro de 1999, o Governo do Estado, através da lei n.º 7.761, 
alterou a denominação de Universidade Estadual do Rio Grande do Norte para 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN.
Spk: - Essa medida implicou na alteração, também, da denominação da 
mantenedora, passando de Fundação Universidade Regional do Rio Grande do 
Norte para Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-FUERN, 
através do decreto nº 14.831, de 28 de março de 2000.
Loc: - Graças ao trabalho de nomes como João Batista Cascudo Rodrigues, Sátiro 
Cavalcanti Dantas, Canindé Queiroz, Gonzaga Chimbinho e muitos outros, não são 
poucos os alunos que passaram pela instituição e hoje se destacam na comunidade.
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Spk: - Um exemplo é o prefeito de Mossoró, Francisco José Júnior, que é um ex-
aluno da instituição.
Loc: - Ao Uern Hoje, o prefeito fala da importância que a instituição teve para sua 
história:
                               TEC/GRAV
                               GRAV/FIN: 
.....
Loc: - O atual reitor da Uern, professor Pedro Fernandes, destaca o significado da 
ação dos fundadores e das autoridades que contribuíram para que a instituição 
chegasse ao atual estágio:

                                TEC/GRAV:
                                GRAV/FIN:  
.....
Loc: - O programa Uern Hoje, volta amanhã.
Spk: - Na próxima edição, vamos falar sobre os avanços da instituição.
.....
Loc: - Obrigado pela audiência!
Spk: - E até lá!
.....
Tec: - Vinheta de Encerramento
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