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RESUMO

A Rádio Universitária FM 107,9 MHz possui caráter educativo e 
está vinculada à Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), 
operando a partir da Universidade Federal do Ceará. A pesquisa da 
qual resulta esta monografia abrange a primeira gestão da direção 
executiva da emissora, desde 1981, o ano de sua inauguração, até 
1983, quando os professores Clóvis Catunda, Marcondes Rosa e 
Rodger Rogério deixaram seus cargos diretivos. O levantamento de 
dados foi realizado através do método de história oral, ou seja, 
entrevistas com reitor e diretores à época, além de funcionários, 
colaboradores e bolsistas que participaram da rotina da instituição 
durante aqueles anos. A partir desses testemunhos, conciliando 
perspectivas diversas, foi composto um retrato do desenvolvimento 
inicial da identidade institucional da emissora, conceito construído a 
partir das reflexões de autores como Anthony Giddens, Sílvia 
Penteado, Zygmunt Bauman e Stuart Hall. Ao delinear a formação 
da identidade institucional, foi possível compreender a maneira 
como as mudanças no cenário político nacional têm afetado a rotina 
da Rádio Universitária e as contribuições que os projetos pessoais 
de todos aqueles que lá trabalham ou trabalharam estão entrelaçados 
ao projeto original. As próximas páginas contêm um relato das 
articulações anteriores à criação da Rádio Universitária e de seu 
funcionamento entre 1981 e 1983, detalhando o processo que 
resultou na programação musical e jornalística de então. O trabalho 
também contribuiu para a compreensão das peculiaridades de uma 
rádio pública e educativa, no que diz respeito à formação de quadros 
profissionais e à relação desse tipo de emissora com o poder. 

Palavras-chave: História, Identidade Institucional, Educação Não-
formal, Radiojornalismo, Rádio Universitária. 
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ABSTRACT

Rádio Universitária FM 107,9 MHz is an educational radio station, 
property of the Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), 
which broadcasts diectly from Universidade Federal do Ceará. This 
monograph is the result of a research that covers the station’s first 
three years, from 1981, when it was founded, to 1983, the year 
during which professors Clóvis Catunda, Marcondes Rosa e Rodger 
Rogério left their positions as directors. The data was obtained 
through the oral history method, which consists on interviews with 
the rector and the directors at the time, staff members, collaborators 
and scholars who took part in the institution’s routine during those 
years. These stories, which reconcile diverse perspectives, compose 
a portrait of the initial development of Rádio Universitária’s 
institutional identity, a concept that was built based on the ideas of 
authors such as Anthony Giddens, Sílvia Penteado, Zygmunt 
Bauman and Stuart Hall. Drawing the formation of the institutional 
identity made it possible to understand the way changes in the 
national political scene resounded in the radio’s routine and how the 
people who have worked or still work there intertwine their personal 
paths with the original project. The following pages report the initial 
moves that led to Rádio Universitária’s foundation and its routine 
between the years of 1981 and 1983, detailing the process that 
resulted in the musical and journalistic radio programming back 
then. This research also contributes to the understanding of the 
peculiarities of a public, educational radio station, in what concerns 
the professional education of its staff and the correlation between 
this kind of radio station and the government. 

Keywords: History, Institutional Identity, Nonformal Learning, 
Radiojournalism, Rádio Universitária. 
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1 Introdução 

 Durante muitos anos, quando meu pai me buscava no colégio, a noite só caía, para 

mim, quando a Ave Maria Sertaneja tocava às seis horas em ponto na Rádio Universitária. 

“Quando batem as seis horas/de joelhos sobre o chão/o sertanejo reza a sua oração...”, cantava 

o vozeirão de Luiz Gonzaga, tingindo a noite da cidade com as cores do sertão.  

Logo depois, vinha Nelson Augusto, com a Programação do Ouvinte, em que quase 

nunca faltavam pedidos de músicas de Raul Seixas, Elis Regina, Belchior. Entre dedicatórias 

e saudações, o locutor sempre mandava abraços para o pessoal do Bar do Rogério e ficávamos 

imaginando onde era aquele bar, de audiência tão fiel quanto a nossa (soube depois que ficava 

no bairro Presidente Kennedy e até hoje tenho vontade de visitá-lo). Eu nem imaginava que, 

um dia, a Rádio Universitária seria meu objeto de pesquisa e que sua história me fascinaria 

tanto. Hoje, quando penso nisso, faz todo o sentido.   

Quando escolhi cursar Comunicação Social, foi pela Rádio Universitária que conferi o 

gabarito da primeira fase do vestibular. Um ano depois, naquela mesma emissora, tive minha 

primeira oportunidade profissional, como assistente de produção dos programas Todos os 

Sentidos e Sem Fronteiras: Plural pela Paz, descobrindo, junto à vocação para o jornalismo, 

uma paixão pelo rádio.   

Ao longo de 2007, passei a conhecer a rotina da emissora, algo que, como ouvinte, 

havia imaginado várias vezes. E, nessa rotina, conheci também pessoas e suas histórias 

marcantes, todas com um ponto em comum: a Rádio Universitária. Era fascinante ouvi-las 

contar tudo aquilo que tinham vivido na emissora e como haviam trazido para dentro dela um 

pedaço de si. Não tive dúvidas no momento de escolher o que pesquisar durante a graduação: 

a monografia era o pretexto ideal para ouvir mais daquelas histórias. 

Buscando material de embasamento para a pesquisa, encontrei poucos trabalhos sobre 

a Rádio Universitária e quase todos tratavam de programas específicos, não da emissora em 

si. Essa constatação me motivou ainda mais a seguir com meu objetivo. Afinal, como um 

lugar com tantas histórias poderia continuar no silêncio?  

Escolhi me aprofundar sobre o período que abrange os anos de 1981 a 1983, pois foi 

então que se afinou a interação da emissora com a Universidade Federal do Ceará e com a 

fundação privada à qual é formalmente ligada, a FCPC (Fundação Cearense de Pesquisa e 

Cultura); além disso, nessa época, percebemos com clareza até que ponto o Estado interferiu 
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sobre o destino da Rádio. Também alguns dos programas mais tradicionais da grade de 

programação foram criados nesses anos e vários dos atuais profissionais chegaram ali ainda 

estudantes, como bolsistas. 

 Enfim, tendo como fio condutor o conceito de identidade institucional, procurei 

colocar nestas páginas um pouco da riqueza narrativa que pude ouvir ao longo de dois anos de 

pesquisa. Espero, com isso, contribuir com o trabalho de outras pessoas que, assim como eu, 

se sentirem fascinadas pela Rádio Universitária e desejarem mergulhar em sua história no 

futuro.  



11 

2 Uma rádio, muitas vozes: a heteroglossia no estudo da 
história da Rádio Universitária FM 107,9 MHz 

2.1 Pesquisa histórica para além dos arquivos 

A Rádio Universitária faz parte do cotidiano da Universidade Federal do Ceará há 

mais de 28 anos, no entanto, restaram, nos arquivos da instituição, poucos documentos 

referentes aos seus primeiros passos. Da mesma forma, as matérias nos jornais se atêm a 

efemérides e acontecimentos pontuais. No caso das pesquisas acadêmicas, os estudos têm se 

voltado, geralmente, para programas específicos ou para a grade de programação como um 

todo, não para a própria rotina da emissora. 

 O enfoque desta monografia é diferente dos mencionados acima, visto que se interessa 

justamente pelos acontecimentos que tiveram lugar no cotidiano da Rádio, na busca por 

entender seus reflexos na vida de funcionários, ouvintes, colaboradores e todos aqueles que, 

em algum momento, foram tocados pelas ondas da emissora. Na ausência de material prévio 

sobre o assunto, foi preciso recorrer a uma metodologia que privilegiasse a autonomia e a 

procura por novos dados. 

A história oral, que pode ser definida como “a história escrita com a evidência 

acumulada de uma pessoa viva, de preferência àquela do documento escrito” (PRINS, 1992, 

p. 163), atende à demanda por novas fontes. Essa metodologia está na gênese da pesquisa 

histórica e se apóia justamente em um dos fatores, que, segundo Anthony Giddens, é parte 

essencial da experiência moderna, seja registrando-a, seja significando-a: a linguagem.  

Virtualmente toda experiência humana é mediada – pela socialização e em particular 
pela aquisição da linguagem. A linguagem e a memória estão intrinsecamente 
ligadas, tanto ao nível da lembrança individual quanto ao da institucionalização da 
experiência coletiva. Para a vida humana, a linguagem é o meio original e principal 
de distanciamento no tempo e no espaço, elevando a atividade humana além da 
imediatez da experiência dos animais. A linguagem, como diz Lévi-Strauss, é uma 
máquina do tempo, que permite a reencarnação das práticas sociais através das 
gerações, ao mesmo tempo em que torna possível a diferenciação do passado, 
presente e futuro. A palavra falada é um meio, um traço, cuja evanescência no tempo 
e no espaço é compatível com a preservação do significado através de distâncias no 
tempo e no espaço por causa do domínio humano das características estruturais da 
linguagem. (GIDDENS, 2002, p. 28-29) 
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O processo de documentação escrita, que vem de longa data no continente europeu, 

surgiu das fontes orais. Segundo Paul Thompson, “os primeiros textos históricos escritos 

remontam provavelmente a três mil anos. Eles fixavam a tradição oral existente sobre o 

passado distante e, gradualmente, passaram também a registrar as crônicas do presente” 

(THOMPSON, 1992, p. 51). Ainda no século XVIII, os documentos escritos passaram a ser 

utilizados pelos historiadores, no que o autor considera “um enriquecimento positivo da 

produção histórica” (THOMPSON, 1992, p. 56). Muitos pesquisadores começaram a 

trabalhar na redação de biografias e até mesmo de narrativas ficcionais, com base em 

entrevistas com sujeitos da época ou que houvessem vivenciado o acontecimento que os 

estudiosos desejavam enfocar. Assim, as fontes orais eram vertidas para o papel, passando ao 

status de fontes orais secundárias. 

A utilização de estatísticas, censos e relatórios se firmou no século XIX, quantificando 

os indivíduos em uma realidade macro e auxiliando teóricos como Marx e Engels, que “em 

geral recorreram consideravelmente tanto a sua própria experiência direta, quanto a relatórios, 

escritos e orais, provindos de seus inúmeros correspondentes e visitantes” (THOMPSON, 

1992, p. 64). Entretanto, o uso exclusivo de fontes publicadas, sem qualquer trabalho de 

entrevista, realizado por Marx ao redigir O Capital, abriu um novo precedente de primazia de 

fontes escritas. 

Isso não extinguiu, contudo, o uso de fontes orais. O próprio socialismo científico de 

Marx e Engels criou, no final do século XIX, um movimento de pesquisadores rumo à 

observação participante da vida proletária, revalorizando a testemunha ocular, fosse ela o 

pesquisador ou os indivíduos que cruzavam seu caminho. Muitos trabalhos também 

trouxeram a tendência de utilizar fontes escritas e orais, que se apoiavam mutuamente, 

procedimento que teria continuidade no século XX. 

As barreiras de classe e a ascensão do profissionalismo levaram os historiadores a 

voltar-se cada vez mais para os documentos, até mesmo à procura de transcrições que 

substituíssem a busca por novas fontes orais. Thompson constata que “exatamente a 

fecundidade da produção de fontes orais secundárias tornou mais possível, em meados do 

século XIX, que um grande historiador escrevesse sem utilizar qualquer ‘documento vivo’” 

(THOMPSON, 1992, p. 74). 

O uso de fontes escritas, documentais, foi sacramentado na Alemanha, com a 

profissionalização do historiador pela Academia. Leopold Von Ranke é tido como o principal 

expoente desse período, pregando o caráter insubstituível dos documentos. Mesmo no século 
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XIX, já havia críticas à chamada escola documental ou rankeana. Muitos consideravam que 

ela se atinha a minúcias, esquecendo o panorama mais amplo da história. Também acusavam 

os historiadores documentais de possuírem uma “credulidade espontânea” em tudo aquilo que 

fosse documento, à revelia do contexto. 

 Thompson é da opinião de que, se já eram pertinentes na época, essas críticas fazem 

ainda mais sentido hoje, quando “as comunicações mais importantes entre as pessoas não se 

fazem mais por meio de documentos (se é que algum dia se fizeram) mas sim oralmente, em 

contato direto ou por telefone” (THOMPSON, 1992, p. 82) e em que “os registros perderam 

sua inocência (se é que algum dia tiveram); sabe-se, agora, que eles têm um valor potencial 

como propaganda futura” (THOMPSON, 1992, p. 82). 

Isso não significa que as fontes orais sejam isentas de influências externas e tragam 

dados totalmente fidedignos. Como resume Jan Vansina, “[As fontes orais] corrigem as outras 

perspectivas, assim como as outras perspectivas as corrigem” (VANSINA apud PRINS, 1992, 

p. 166). Afinal, cada tipo de fonte possui peculiaridades, fazendo com que o pesquisador que 

utiliza um espectro mais amplo de fontes possa compará-las e, assim, suprir as deficiências 

particulares apresentadas por cada uma delas.  

A força da história oral é a força de qualquer história metodologicamente 
competente. Vem da extensão da inteligência com que muitos tipos de fonte são 
aproveitados para operar em harmonia. Essa também não é uma obrigação que paira 
assimetricamente sobre os historiadores orais como praticantes de uma arte menor. 
Eu observei anteriormente que o deslocamento de uma cultura pós-alfabetizada, 
recente, global e eletronicamente oral e visual esvazia a autoestima profissional da 
historiografia tradicional orientada por documentos. Todos os historiadores são 
iguais diante desse desafio. 
(PRINS, 1992, p. 194) 

Em relação aos escritos, as fontes orais apresentam diferenças que os historiadores 

tradicionais consideram deficiências. Fontes orais não são fisicamente testáveis, sua forma 

não é fixa, nem está associada a uma cronologia precisa. Para tais historiadores, é difícil 

conceber que “o tempo serial não é o único tipo de tempo que os homens utilizam, e há outras 

coisas além da mudança para explicar” (PRINS, 1992, p. 171). Além disso, eles consideram a 

história oral autoindulgente, por se centrar na percepção individual do narrador. Mas o que há 

de errado em ver a história pelos olhos do indivíduo comum? Como afirma Thompson, é 

possível enriquecer a compreensão de um contexto sócio-histórico com as perspectivas dos 

que vivenciaram a época: 
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Não há dúvida de que existe o perigo de as fontes orais, utilizadas isoladamente, 
estimularem a ilusão de um passado quotidiano em que fiquem esquecidos tanto os 
entrechoques da narrativa política da época, quanto as pressões invisíveis da 
mudança econômica e estrutural, exatamente porque elas raramente influem nas 
lembranças dos homens e mulheres comuns. É essencial situá-las nesse contexto 
mais amplo. Como vimos, porém, as fontes orais podem auxiliar-nos a compreender 
como se constitui aquele contexto. Além disso, acenam com a promessa de avançar 
nessa compreensão de modo fundamental. (THOMPSON, 1992, p. 329) 

 Baseando-se em Vansina, Prins subdivide essa metodologia. Para ele, existem dois 

tipos de história oral: a reminiscência pessoal, que se adequa ao conceito de história oral 

inicialmente proposto (um relato obtido junto a uma fonte viva), e a tradição oral, com dados 

que atravessam gerações e não pertencem a uma pessoa em particular, mas a uma cultura. 

Neste trabalho, as fontes orais se baseiam em reminiscências pessoais, profundamente 

entrelaçadas a histórias de vida. 

A reminiscência pessoal proporciona um enfoque na interação individual das pessoas 

com a história, apreendendo a dimensão social pelas mudanças e permanências no cotidiano, 

com “uma atualidade e uma riqueza de detalhes que de outra maneira não podem ser 

encontradas” (PRINS, 1992, p. 192). 

Nesse panorama, a reminiscência pessoal é uma ferramenta importante e, muitas 

vezes, definidora até mesmo da credibilidade de uma historiografia, como exemplifica o 

autor: “Nenhum historiador da alta política moderna, tendo base nos registros públicos, pode 

esperar ser lido com confiança, se as fontes orais (e, pode-se acrescentar, as fontes 

fotográficas e filmes) não tiverem sido empregadas” (PRINS, 1992, p. 194). 

A afirmação de Prins se aplica também à história da Rádio Universitária, permeada de 

variáveis políticas e sociais ao longo de seus 28 anos de existência. São detalhes que a pouca 

documentação do período inicial, estudado nesta monografia, por vezes não registra, mas que 

permanecem vívidos na memória daqueles que já estavam na emissora quando ela fazia suas 

transmissões inaugurais.  

Assim, temos uma historiografia mais rica e repleta de nuances graças à utilização de 

fontes orais e escritas, estas últimas representadas por matérias publicadas nos principais 

jornais do período, além de ofícios, contratos, declarações e estatutos expedidos pela ou para a 

universidade. Afinal, por mais que um texto traga apenas uma faceta do acontecimento, ela 

dialoga com a maneira como cada indivíduo guarda na mente uma vivência peculiar dos 

eventos, captados por uma perspectiva própria. 
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2.2  Os labirintos da reminiscência pessoal 

 Por que escolher a história oral para narrar a trajetória de uma emissora pública de 

rádio? Thompson considera que “toda história depende, basicamente, de sua finalidade social” 

(THOMPSON, 1992, p. 20). Essa finalidade social pode variar de acordo com os indivíduos e 

seus interesses. Alguns acadêmicos estudam acontecimentos pontuais desvinculados do resto 

da história, “insistindo apenas na busca do conhecimento pelo conhecimento” (THOMPSON, 

1992, p. 20). Regimes e ideologias apropriam-se da história para justificar seus atos, sejam 

eles guerras, revoluções ou o domínio exercido por uma camada social sobre a outra. Os 

políticos fazem uso dos símbolos e da grandiosidade dos acontecimentos e personagens 

passados para arrebanhar eleitores. Mas há uma finalidade social mais ampla que todas as 

mencionadas acima: 

Por meio da história, as pessoas comuns procuram compreender as revoluções e 
mudanças por que passam em suas próprias vidas: guerras, transformações sociais 
como as mudanças de atitude da juventude, mudanças tecnológicas como o fim da 
energia a vapor, ou a migração pessoal para uma nova comunidade. De modo 
especial, a história da família pode dar ao indivíduo um forte sentimento de uma 
duração muito maior de vida pessoal, que pode até mesmo ir além de sua própria 
morte. Por meio da história local, uma aldeia ou cidade busca sentido para sua 
própria natureza em mudança. E os novos moradores vindos de fora podem adquirir 
uma percepção das raízes pelo conhecimento pessoal da história. Por meio da 
história política e social ensinada nas escolas, as crianças são levadas a compreender 
e a aceitar o modo pelo qual o sistema político e social sob o qual vivem acabou 
sendo como é, e de que modo a força e o conflito têm desempenhado e continuam a 
desempenhar um papel nessa evolução. (THOMPSON, 1992, p. 21) 

A história oral interage com essa finalidade social. Thompson acredita que é por isso 

que muitos historiadores conservadores a rejeitam, por acreditar que ela serve a um tipo de 

história menos “nobre”, menos tradicional. Entretanto, essa metodologia não tem uma 

finalidade fixa. Apesar de conter várias possibilidades, ela está a serviço dos propósitos do 

pesquisador: 

A história oral não é necessariamente um instrumento de mudança; isso depende do 
espírito com que seja utilizada. Não obstante, a história oral pode certamente ser um 
meio de transformar tanto o conteúdo quanto a finalidade da história. Pode ser 
utilizada para alterar o enfoque da própria história e revelar novos campos de 
investigação; pode derrubar barreiras que existam entre professores e alunos, entre 
gerações, entre instituições educacionais e o mundo exterior; e na produção da 
história – seja em livros, museus, rádio ou cinema – pode devolver às pessoas que 
fizeram e vivenciaram a história um lugar fundamental, mediante suas próprias 
palavras. (THOMPSON, 1992, p. 22) 
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O autor relata que, durante o século XIX, a história focava basicamente nos grandes 

acontecimentos e nos trâmites políticos e administrativos oficiais: “O tempo histórico dividia-

se segundo reinados e dinastias” (THOMPSON, 1992, p. 22). Isso ocorria tanto porque essa 

era a perspectiva considerada relevante pelos historiadores, como devido ao fato de eles só 

terem então acesso a materiais de natureza oficial, visto que apenas pesquisavam documentos 

escritos.  E, “quanto mais um documento fosse pessoal, local ou não-oficial, menor a 

probabilidade de que continuasse a existir. A própria estrutura de poder funcionava como um 

grande gravador, que modelava o passado a sua própria imagem” (THOMPSON, 1992, p. 23). 

Essa realidade persistiu mesmo com o advento dos cartórios, responsáveis pela documentação 

civil e individual, e com a tendência à compilação de escritos pessoais, geralmente de 

personagens abastados. Pouco se preservou dos documentos da classe operária, e os ricos 

continuaram sendo quase a única voz na história. 

Mesmo na atualidade, o indivíduo comum é representado apenas como dado estatístico 

de apoio a uma história administrativa, ainda baseada em documentos escritos. Thompson 

defende a importância do emprego de fontes orais para mudar esse quadro: 

No sentido mais geral, uma vez que a experiência de vida das pessoas de todo tipo 
possa ser utilizada como matéria-prima, a história ganha nova dimensão. (...) os 
historiadores orais podem escolher exatamente a quem entrevistar e a respeito de 
que perguntar. A entrevista propiciará, também, um meio de descobrir documentos 
escritos e fotografias, que, de outro modo, não teriam sido localizados. A fronteira 
do mundo acadêmico já não são mais os volumes tão manuseados do velho catálogo 
bibliográfico. Os historiadores orais podem pensar como se eles próprios fossem 
editores: imaginar qual a evidência de que precisam, ir procurá-la e obtê-la. 
(THOMPSON, 1992, p. 25) 

Ao longo desta pesquisa, percebemos o quanto isso é verdadeiro: não era incomum 

que os entrevistados trouxessem consigo recortes de jornais, cópias de roteiros antigos e 

fotografias e, a partir do mote oferecido por esses resquícios, iniciassem sua narrativa. Esses 

recursos amparam a memória, aproximando os eventos passados do presente. Tal associação é 

explicitada por falas como a da jornalista Fátima Leite, que está na emissora desde a fundação 

do setor de jornalismo:  

Eu tenho tentado, assim, propositadamente, reunir alguma coisa [da Rádio 
Universitária]. Você vai ficando, vai guardando. Eu tenho muita coisa ali guardada, 
que tá tudo grampeado, faz é anos que eu grampeei. Por exemplo, a Rádio teve um 
tempo em que ela elegeu o diretor artístico. Aí, a papelada, terminava a eleição, e o 
pessoal não guardava. (...) Aí, eu terminei descobrindo que eu tenho um bocado de 
coisa. Hoje em dia, eu tenho alguns projetos [guardados]: projeto de cobertura do 
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vestibular pelo setor de jornalismo, projeto de reestruturação da programação 
jornalística, essas coisas todas eram documentadas, né? E eu gostava de guardar. 
(MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES LEITE, depoimento de 8/6/2008) 

Vemos que, até no simples ato de listar os resquícios acumulados, Fátima Leite já 

inicia o processo de rememorar alguns momentos vividos na emissora, como a eleição para 

diretor artístico e os projetos implantados no seu setor. Esse processo peculiar de recordação é 

uma das distinções que Thompson faz entre a tradição oral e a reminiscência pessoal, 

chamada por ele de memória imediata:  

  

Em relação à memória imediata, o passado está muito mais perto do que na tradição. 
Para cada um de nós, nosso modo de vida, nossa personalidade, nossa consciência, 
nosso conhecimento constroem-se diretamente com nossa experiência de vida 
passada. Nossas vidas são a acumulação de nossos passados pessoais, contínuos e 
indivisíveis. E seria meramente fantasioso sugerir que a história de vida típica 
pudesse ser em grande medida inventada. Uma invenção convincente exige um 
talento imaginativo excepcional. O historiador deve enfrentar esse tipo de 
testemunho direto não com uma fé cega, nem com um ceticismo arrogante, mas com 
uma compreensão dos processos sutis por meio dos quais todos nós percebemos, e 
recordamos, o mundo a nossa volta e nosso papel dentro dele. Apenas com um 
espírito sensível assim é que podemos esperar aprender o máximo daquilo que nos é 
relatado. (THOMPSON, 1992, p. 194-195) 

 Para o autor, a reminiscência pessoal depende tanto de fatores externos, como o 

contexto sociocultural em que foi produzida a memória, quanto de mecanismos internos, a 

exemplo da forma como um evento fica marcado em nossa personalidade ou os caminhos 

percorridos pela mente para resgatá-lo. 

 Amparada em seus estudos na área da Psicologia Social, Ecléa Bosi é da mesma 

opinião e analisa a reminiscência pessoal como um processo de retorno à vivência que gerou a 

memória, enquanto ela é recontada: 

Ouvindo depoimentos orais constatamos que o sujeito mnêmico não lembra uma ou 
outra imagem. Ele evoca, dá voz, faz falar, diz de novo o conteúdo de suas 
vivências. Enquanto evoca ele está vivendo atualmente e com uma intensidade nova 
a sua experiência. (BOSI, 2003, p. 44)      

  

 Para Bosi, esse processo de fazer emergir um contexto anterior através da narrativa 

oral traz consigo uma série de variáveis externas ao indivíduo, que são absorvidas por ele. 

Isso vale, principalmente para a memória que envolve fatos políticos: 

A lembrança de certos momentos públicos (guerras, revoluções, greves...) pode ir 
além da leitura ideológica que eles provocam na pessoa que os recorda. Há um 
modo de viver os fatos da história, um modo de sofrê-los na carne que os torna 
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indeléveis e os mistura com o cotidiano, a tal ponto que já não seria fácil distinguir a 
memória histórica da familiar e pessoal. (BOSI, 1994, p. 464) 

Isso é bastante perceptível em diversas recordações dos entrevistados, que entrelaçam 

a Rádio Universitária às próprias vivências políticas e trajetórias pessoais. Um exemplo 

interessante está na contextualização da época de funcionamento da emissora durante a 

ditadura, feita pela atual diretora de programação, Leovigilda Bezerra: 

(...) as Reitorias eram a personificação do regime político do país em cada 
universidade. Aí, junto ao começo da Rádio, vieram todas as maiores lutas políticas 
dos estudantes da UFC, dos professores, dos servidores. Foi nessa época a história 
da passeata da meia que eu te falei, que foi a maior passeata do movimento 
estudantil. Levamos muito tiro de borracha e mangueirada de mijo e gás 
lacrimogêneo e muitas prisões. Tudo isso caminhava junto com o início da Rádio, 
tudo repercutia lá, né? A música que a gente ia escolher pra tocar, a gente disfarçava 
as intenções dos programas, por causa da censura. Aqui, dentro da Reitoria, tinha 
um prédio do SNI [Serviço Nacional de Informações, órgão coletor de dados sobre 
lideranças políticas criado pelo regime militar em 1964], onde a gente era fichado, 
tinha o nomezinho lá do povo subversivo e tal. Essa história de andar de jeans, 
cabeludo, de ser maconheiro, veado, que falavam que a gente era, era por conta da 
ditadura. Qualquer pessoa que não seguisse aquele padrãozinho, direitinho, 
abotoadinho, limpinho, cabelinho curto, era subversivo, era maconheiro, era 
comunista, era desequilibrado. (LEOVIGILDA BEZERRA, depoimento de 
28/05/2007)   

 Também é possível perceber, na fala da entrevistada, um uso recorrente da primeira 

pessoa do plural, evidenciando a sensação tida por ela de que muitos outros membros do 

grupo de funcionários mais antigos da emissora, estudantes à época desses acontecimentos, 

compartilham de suas impressões. Por trás disso, está uma complexa interação entre a 

memória grupal e a individual, que dialogam constantemente enquanto o indivíduo narra seu 

passado. 

A força da evocação pode depender do grau de interação que envolve: eventos de 
repercussão restrita diferem, em sua memorização, dos que foram revividos por um 
grupo anos a fio. Mas uns e outros sofrem de um processo de desfiguração, pois a 
memória grupal é feita de memórias individuais. Conhecemos a tendência da mente 
de remodelar toda experiência em categorias nítidas, cheias de sentido e úteis para o 
presente. Mal termina a percepção, as lembranças já começam a modificá-la: 
experiências, hábitos, afetos, convenções vão trabalhar a matéria da memória. Um 
desejo de explicação atua sobre o presente e sobre o passado, integrando suas 
experiências nos esquemas pelos quais a pessoa norteia sua vida. O empenho do 
indivíduo em dar um sentido à sua biografia penetra as lembranças com um “desejo 
de explicação”. (BOSI, 1994, p. 419) 

 Assim, a memória grupal fortalece as recordações individuais, do mesmo modo que 

cada recordação individual transporta para as narrativas coletivas traços pessoais de cada um 

dos narradores. Afinal, cada indivíduo vive o momento a seu modo e reflete sobre ele, 
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posteriormente, a partir de uma carga própria de convicções e vivências. É essa interação 

repleta de nuances que origina aquilo que conhecemos como heteroglossia. 

2.3  Uma rádio, muitas vozes 

A gama de indivíduos cujas trajetórias se cruzaram com a da Rádio Universitária ao 

longo dos últimos 28 anos é um dos fatores mais desafiantes ao pesquisarmos sua história. 

Podemos dividi-los em três grupos: aqueles que atuaram de maneira pontual na emissora, 

levados a ela por circunstâncias específicas, e depois se afastaram, caso de muitos diretores 

executivos e colaboradores; aqueles cujas decisões possuíram um papel tangencial no 

desenvolvimento da emissora, devido ao cargo que exerciam na universidade, como reitores e 

pró-reitores de Extensão; e aqueles que entraram na Rádio em seus primeiros anos e 

permanecem ali, o que aconteceu com muitos estudantes que, entre 1981 e 1983, eram 

bolsistas da Rádio Universitária e, à medida que foram amadurecendo profissionalmente, 

assumiram outros postos, constituindo grande parte da atual equipe. 

Em todos os casos, essas pessoas possuem testemunhos valiosos a agregar à história da 

Rádio, e a diversidade de formas como vivenciaram ou vivenciam seu cotidiano apenas 

enriquece a narrativa. Esse é um dos diferenciais positivos da história oral, conforme ressalta 

Bosi: “a história que se apóia unicamente em documentos oficiais não pode dar conta das 

paixões individuais que se escondem atrás dos episódios” (BOSI, 2003, p. 15). 

E, dada a presença, em cada narrativa, de elementos tão subjetivos quanto as paixões, 

não é incomum que, em alguns momentos, as memórias convirjam ou entrem em conflito. A 

esse processo um tanto dialético de constituição de uma história a partir do entrelaçamento de 

vozes variadas e opostas denomina-se heteroglossia.

 Segundo Burke, a heteroglossia é um recurso fundamentalmente literário, adaptado às 

narrativas históricas de modo a demonstrar a variedade de nuances presentes em um fato: 

O objetivo do exercício é precisamente mostrar, e também estabelecer, as diferenças 
de pontos de vista entre o passado e o presente, a Igreja e o Estado, o negro e o 
branco, os desentendimentos e a luta para impor definições particulares da situação. 
(BURKE, 1992, p. 337) 
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 Assim, aquele velho ditado de que a história é escrita pelos vencedores pode 

finalmente cair por terra, visto que não há apenas uma história, mas várias, dependendo da 

perspectiva. A melhor maneira do historiador demonstrar isso é ouvindo diversas fontes, 

pertencentes a campos diferentes dentro do seu objeto. 

 No caso desta pesquisa sobre a Rádio Universitária, ouvimos desde o professor Paulo 

Elpídio de Menezes Neto, o reitor em exercício à época da fundação da emissora, até aqueles 

que começaram como bolsistas ou ajudantes. Como se verá adiante, o cotidiano destes 

últimos era de constante aprendizado e diálogo com os profissionais mais experientes da casa, 

o que contribuiu para o fato da Rádio desempenhar um papel tão central em sua formação 

profissional. 

 Visto que cada um dos entrevistados ocupava posições distintas na hierarquia da 

emissora e vivia momentos pessoais diferentes à época, é de se esperar que seus relatos 

tragam aspectos particulares e perspectivas diversas. 

Grande mérito dos depoimentos é a revelação do desnível assustador de experiência 
vivida nos seres que compartilharam a mesma época; a do militante penetrado de 
consciência histórica e a dos que apenas buscaram sobreviver. Podemos colher 
enorme quantidade de informações factuais mas o que importa é delas fazer emergir 
uma visão do mundo. (BOSI, 2003, p. 19) 

  

 Esse “desnível” das experiências faz de cada testemunho uma peça no quebra-cabeça 

da história da emissora. Afinal, por mais que as lembranças íntimas de cada indivíduo 

também sejam bem vindas nas entrevistas, o mote dos encontros ainda é a vivência da Rádio 

Universitária. Essa vivência é o fio condutor entre tantas histórias de vida. Thompson 

explicita tal relação: 

A vida individual é o veículo concreto da experiência histórica. Além disso, a 
evidência, em cada história de vida, só pode ser plenamente compreendida como 
parte da vida como um todo. Porém, para tornar possível a generalização, temos que 
extrair a evidência sobre cada tema de uma série de entrevistas, remontando-a para 
enxergá-la de um novo ângulo, como que horizontalmente em vez de verticalmente; 
e, ao fazê-lo, atribuir-lhe um novo significado. (THOMPSON, 1992, p. 302) 

  

Assim, a história de uma instituição não é constituída apenas de datas oficiais, mas das 

experiências das pessoas que vivenciam sua rotina, preservando-a ou modificando-a. Isso se 

torna ainda mais claro no conceito de identidade institucional. 
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3 Identidade institucional: tessitura de identidades 

3.1  Transformações no conceito de identidade 

 História oral e identidade se relacionam mais intrinsecamente do que poderíamos 

imaginar. A reminiscência pessoal, que consiste basicamente em uma narrativa, não é apenas 

a matéria prima da pesquisa através da metodologia da história oral. Além de lançar novas 

luzes sobre o passado, ela está no cerne da própria identidade no presente, como defende 

Giddens: 

(...) a questão existencial da auto-identidade está mesclada com a natureza frágil da 
biografia que o indivíduo “fornece” de si mesmo. A identidade de uma pessoa não 
se encontra no comportamento nem – por mais importante que seja – nas reações 
dos outros, mas na capacidade de manter em andamento uma narrativa particular. 
(GIDDENS, 2002, p. 55-56) 

 Assim, enquanto a história oral se sustenta na capacidade do indivíduo de recordar e 

atribuir significado a eventos passados da sua vida, a identidade depende da própria 

construção dessa narrativa. Entretanto, esse é um conceito bastante recente de identidade, 

essencialmente pós-moderno. Nem sempre os teóricos pensaram dessa forma. 

 Stuart Hall reconstitui o caminho conceitual percorrido até a noção de sujeito 

moderno, afirmando que “a idéia de que as entidades eram plenamente unificadas e coerentes 

e que agora se tornaram totalmente deslocadas é uma forma altamente simplista de contar a 

estória do sujeito moderno” (HALL, 2002, p. 24). Afinal, essa é uma trajetória que abrange 

um “nascimento” em um momento histórico e, ao longo das mudanças, chega mesmo a uma 

“morte” dessa noção de sujeito, da qual surge o sujeito pós-moderno. 

 Podemos determinar o Renascimento, com o humanismo no século XVI e o 

Iluminismo no século XVIII, como a época em que o sujeito moderno foi gerado, por 

representarem uma ruptura com conceitos fundamentais do passado, como o da ordem pré-

determinada e divina das coisas. Após essa ruptura, o indivíduo passou a predominar sobre a 

estrutura, mudando-a de acordo com suas conveniências. É então que surge a noção de 

individualismo como a adotamos hoje. 
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 John Locke colocava o indivíduo como soberano, graças à sua racionalidade. “Ele 

(sic) era o ‘sujeito’ da modernidade em dois sentidos: a origem ou ‘sujeito’ da razão, do 

conhecimento e da prática; e aquele que sofria as conseqüências dessas práticas – aquele que 

estava ‘asujeitado’ a elas” (HALL, 2002, p. 28). 

 A consciência do poder criador e do potencial do ser humano, surgida no 

Renascimento, levou a dúvidas sobre a posição do indivíduo perante Deus e a ordem do 

universo. Para Hall, “o fato de que o sujeito moderno ‘nasceu’ no meio da dúvida e do 

ceticismo metafísico nos faz lembrar que ele nunca foi estabelecido e unificado como essa 

forma de descrevê-lo faz sugerir” (HALL, 2002, p. 26-27). 

 O autor atribui a mudança do conceito de sujeito do Iluminismo para o conceito de 

sujeito sociológico ao aumento da complexidade das estruturas sociais: 

Mas à medida em que as sociedades modernas se tornavam mais complexas, elas 
adquiriam uma forma mais coletiva e social. As teorias clássicas liberais de governo, 
baseadas nos direitos de consentimento individuais, foram obrigadas a dar conta das 
estruturas do estado-nação e das grandes massas que fazem uma democracia 
moderna. As leis clássicas da economia política, da propriedade, do contrato e da 
troca tinham de atuar, depois da industrialização, entre as formações de classe do 
capitalismo moderno. (...) O cidadão individual tornou-se enredado nas maquinarias 
burocráticas e administrativas do estado moderno. (HALL, 2002, p. 29-30) 

 Porém, essa mudança conceitual não ocorreu em todos os campos: o indivíduo do 

Iluminismo, soberano, ainda é o que prevalece nos discursos econômicos e jurídicos. Também 

o dualismo entre mente e matéria no sujeito cartesiano regeu a divisão das ciências humanas 

entre a Psicologia e as demais disciplinas. Nas Ciências Sociais, afirma-se uma “reciprocidade 

estável entre ‘interior’ e ‘exterior’” (HALL, 2002, p. 32) que define o sujeito sociológico. 

 Hall enxerga uma teia de influências que gerou o conceito de sujeito pós-moderno. Ele 

considera, por exemplo, que foi a arte moderna que prenunciou a transição para esse sujeito, 

ao retratar “a figura do indivíduo isolado, exilado ou alienado, colocado contra o pano-de-

fundo da multidão ou da metrópole anônima e impessoal” (HALL, 2002, p. 32), aquele que já 

se fragmentou e não sente pertencer integralmente a nenhuma instituição moderna. 

 Outro dos elementos essenciais para a construção do sujeito pós-moderno foi o 

pensamento marxista, que redimensionou suas potencialidades em relação ao humanismo:  

(...) os indivíduos não poderiam de nenhuma forma ser os “autores” ou agentes da 
história, uma vez que eles podiam agir apenas com base em condições históricas 
criadas por outros e sob as quais eles nasceram, utilizando os recursos materiais e de 
cultura que lhes foram fornecidos por gerações anteriores.  (HALL, 2002, p. 34-35) 
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 O homem não paira sobre o social, alterando-o ao seu bel prazer, nem, pelo contrário, 

está à sua mercê, mas é fato que depende de fatores históricos muito mais profundos, que 

muitas vezes lhe fogem ao controle. 

 A teoria psicanalítica de Freud e seus sucessores, como Jacques Lacan, contribui para 

erodir o sujeito uno e imutável, erguendo o sujeito pós-moderno:  

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do 
nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela 
permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo 
formada”. (...) Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, 
deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. A 
identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como 
indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de nosso 
exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. 
Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a “identidade” e construindo 
biografias que tecem as diferentes partes de nossos eus divididos numa unidade 
porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado de plenitude. (HALL, 2002, p. 
38-39) 

A identidade se mostra como a satisfação de uma pulsão, enquanto sua fragmentação 

pode ser entendida como os fatores que impedem a concretização dessa fantasia. 

 Uma terceira teoria essencial é a do lingüista Ferdinand de Saussure, que considera a 

língua como “um sistema social e não um sistema individual” (HALL, 2002, p. 40). Os 

significados estão sempre em mudança, dependendo de sua função social e, “apesar de seus 

melhores esforços o/a falante individual não pode, nunca, fixar o significado de uma forma 

final, incluindo o significado de sua identidade” (HALL, 2002, p. 41). Muitos significados são 

apreendidos em oposição a outros, pelo que não são: “noite” não é “dia”, assim como “eu” 

não é “o outro”. Assim, podemos resumir: 

(...) o significado é inerentemente instável: ele procura o fechamento (a identidade), 
mas ele é constantemente perturbado (pela diferença). Ele está sempre escapulindo 
de nós. Existem sempre significados suplementares sobre os quais não temos 
qualquer controle, que surgiram e subverteram nossas tentativas para criar mundos 
fixos e estáveis. (HALL, 2002, p. 41) 

 Michel Foucault também dá sua contribuição ao teorizar sobre os regimes 

disciplinares, em que o indivíduo está imerso desde meados do século XIX. Suas ideias sobre 

o assunto são resumidas por Hall: “quanto mais coletiva e organizada a natureza das 

instituições da modernidade tardia, maior o isolamento, a vigilância e a individualização do 

sujeito individual” (HALL, 2002, p. 43). E a individualização é predicado do sujeito pós-

moderno. 
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 Por fim, outro fator importante é o ideário dos chamados “novos movimentos sociais”, 

surgidos nos anos 1960, com os movimentos estudantis, contraculturais, antibelicistas, em 

defesa dos direitos civis e revolucionários dos países subdesenvolvidos. Eles foram 

importantes por não se enquadrar em nenhuma das formas políticas já praticadas – nem o 

liberalismo, nem o tal socialismo real –, por também considerar os fatores subjetivos 

envolvidos na política, por suspeitar da burocracia, pela fragmentação em diversas causas, 

sem o componente – antes tido como unificador – das classes sociais. 

(...) cada movimento apelava para a identidade social de seus sustentadores. Assim, 
o feminismo apelava às mulheres, a política sexual aos gays e lésbicas, as lutas 
raciais aos negros, o movimento antibelicista aos pacifistas, e assim por diante. Isso 
constitui o nascimento histórico do que veio a ser conhecido como a política de 

identidade – uma identidade para cada movimento. (HALL, 2002, p. 45) 

Permeado por tantos fatores, surge o sujeito pós-moderno, fragmentado, emergindo de 

“mudanças estruturais e institucionais” (HALL, 2002, p. 12), que põem em xeque as noções 

estabelecidas, pois “dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes 

direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas” 

(HALL, 2002, p. 13) e assumimos identidades diferentes para situações diferentes. 

Essa, no entanto, é uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que o meio influencia 

o comportamento do indivíduo, este também exerce a capacidade de modificar o contexto em 

que está inserido, “pois as circunstâncias sociais não são separadas da vida pessoal, nem são 

apenas pano de fundo para ela. Ao enfrentar problemas pessoais, os indivíduos ativamente 

ajudam a reconstruir o universo da atividade social à sua volta” (GIDDENS, 2002, p. 18-19). 

No caso do objeto em questão, a Rádio Universitária, essa relação se faz presente nas 

narrativas dos indivíduos que vivenciaram ou vivenciam o cotidiano da emissora. Como 

apontado no capítulo anterior, as reminiscências pessoais são marcadas tanto pelo contexto 

social quanto pela perspectiva particular do indivíduo, que envolve desde acontecimentos 

íntimos até a experiência de participar ativamente de um momento histórico. Mas de que 

forma todas essas identidades individuais, fruto de uma série de mudanças históricas e 

conceituais, se articulam em um panorama maior, de uma instituição? 
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3.2  Histórias que se cruzam 

Apesar de não pertencer diretamente à Universidade Federal do Ceará1, a Rádio 

Universitária é reconhecida como uma emissora inserida no cotidiano dessa instituição, algo 

que se percebe nas histórias de seus funcionários – muitos deles formados pela UFC –, nas 

notícias veiculadas em sua programação jornalística, no perfil de seus colaboradores – a 

maioria deles professores da universidade – e também nas decisões administrativas, sejam 

elas tomadas no interior da emissora ou vindas do centro político da universidade, a Reitoria. 

Essa forte presença da Academia na rotina da Rádio é um dos traços que a 

caracterizam, de modo que pensar o processo de formação da identidade no interior da UFC 

auxilia na compreensão da identidade da própria Rádio Universitária. 

Sílvia Penteado destaca o papel do poder nessa reflexão. A relação entre poder e 

identidade é marcada por três fatores: o caráter produtivo, a representação e a narrativa. 

O caráter produtivo surge a partir das diferenças entre os indivíduos que compõem a 

universidade, algo que espelha as diferenças sociais existentes na sociedade como um todo. 

A relação entre identidade e poder como uma atividade produtiva destaca seu 
aspecto político de possibilidade de diferentes e divergentes construções, num 
processo contínuo de constituição do indivíduo como sujeito de determinado tipo e 
de seu múltiplo posicionamento no interior das diversas divisões sociais. 
(PENTEADO, 1998, p. 20) 

Já a representação leva a questionamentos sobre a maneira como os diversos grupos 

sociais estão representados dentro da universidade e sobre as relações com o contexto 

histórico e os valores coletivos e individuais com a organização da universidade. 

A participação de grupos na universidade encontra um espaço para além dos limites 
do seu universo restrito de significados e poder. Nesta interação, mediada por 
referenciais da leitura do mundo – o conhecimento sistematizado, o saber popular, o 
senso comum... – os sujeitos, intersubjetivamente, constroem e reconstroem a si 
mesmos, produzindo relações entre si e com a realidade, assim como, pela ação 
(individual e social), transformam a realidade num processo multiplamente cíclico, 
que contém em si as faces da continuidade e da construção. (PENTEADO, 1998, p. 
45) 

 A terceira relação entre identidade e poder se define no campo da narrativa. Por 

narrativa, a autora entende que “a estrutura do discurso de uma organização, as relações com 

                                                
1 Estudaremos os motivos do vínculo indireto entre a Rádio Universitária e a UFC mais adiante. 
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os sistemas e, em geral, com os mundos construídos em nível coletivo podem descrever uma 

situação de ambigüidade articulada com os projetos pessoais de seus agentes” (PENTEADO, 

1998, p. 21).  

Assim, através de tais narrativas, “a universidade pode firmar identidades diferentes 

daquelas fixadas pelas narrativas hegemônicas. Pode romper a trama que liga as formas 

dominantes de contar histórias à produção de identidades e subjetividades sociais” 

(PENTEADO, 1998, p. 21). 

Da mesma forma como a ideia do sujeito portador de uma identidade una e imutável 

caiu por terra, já não podemos pensar a universidade ou qualquer outra instituição como um 

organismo em que todos os indivíduos envolvidos perseguem os mesmos fins e que esses fins 

sejam os objetivos oficiais. 

Em uma perspectiva da organização da entidade, o racionalismo, que visa à 
maximização dos resultados, assume que os membros partilham valores e metas. 
Quando se tem uma visão dinâmica da organização, são as atividades, as estratégias 
e as relações que proporcionam o ponto de partida para a análise, evidenciando que 
os projetos dos membros de uma organização podem ser múltiplos. (PENTEADO, 
1998, p. 49) 

O comportamento dos indivíduos em uma organização pode tanto ser racional e 

comunitário quanto ambíguo e individualista, sem levar em conta metas conjuntas. Não é 

necessário assumir que todos os fins sejam partilhados. 

Hall concorda com essa perspectiva: 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do discurso 
que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e 
institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas específicas, 
por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, elas emergem no interior do 
jogo de modalidades específicas de poder e, são, assim, mais o produto da marcação 
da diferença e da exclusão do que o signo de uma unidade idêntica, naturalmente 
constituída, de uma “identidade” em seu significado tradicional – isto é, uma 
mesmidade que tudo inclui, uma identidade sem costuras, inteiriça, sem 
diferenciação interna. (HALL, 2000, p. 109) 

Como se pode perceber, a rotina de uma instituição passa, inevitavelmente, pelas 

rotinas de uma gama de indivíduos, com todas as suas particularidades. Assim, falar em 

identidade institucional, conceito proposto por Penteado, é falar em uma pluralidade de 

identidades individuais articuladas entre si e com um projeto institucional. A identidade 

institucional “nos leva a histórias cruzadas, esconde negociações de sentido, choques de 

temporalidade em constante processo de transformação” (PENTEADO, 1998, p. 105). 
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Compreendida a aplicação desse conceito no interior da universidade, é hora de nos 

debruçarmos sobre suas peculiaridades, quando aplicado a um veículo de comunicação 

surgido no meio acadêmico, como a Rádio Universitária. 

3.3  Identidade institucional nos meios de comunicação 

Os meios de comunicação desempenham um papel importante na pós-modernidade. 

Para autores como Giddens, eles são uma peça-chave no processo de significação dos eventos 

que marcam nossa época: 

Muitos dos eventos relatados no noticiário, por exemplo, podem ser experimentados 
pelo indivíduo como exteriores e remotos; mas muitos também se infiltram na 
atividade diária. A familiaridade gerada pela experiência transmitida pela mídia 
pode talvez, com freqüência, produzir sensações de “inversão da realidade”: o objeto 
ou evento real, quando encontrado, parece ter uma existência menos concreta que 
sua representação na mídia. Além disso, muitas experiências podem ser raras na vida 
cotidiana (como o contato direto com a morte e os moribundos) são encontradas 
rotineiramente nas representações midiáticas; o enfrentamento dos fenômenos reais 
em si é psicologicamente problemático. (...) Em suma, nas condições da 
modernidade, os meios de comunicação não espelham realidades, mas em parte as 
formam. (GIDDENS, 2002, p. 31-32) 

 Assim, além de influenciada internamente pelas identidades individuais dos que vivem 

seu cotidiano, como acontece com as universidades, a Rádio Universitária, sendo um meio de 

comunicação, relaciona-se com centenas de outras identidades individuais, que a buscam para 

construir significados para a própria realidade. São os receptores, que interagem com a sua 

programação. Como resultado, temos que “a experiência canalizada pelos meios de 

comunicação, desde a primeira experiência da escrita, tem influenciado tanto a auto-

identidade quanto a organização das relações sociais” (GIDDENS, 2002, p. 12). 

 Conhecendo a origem do meio que estamos estudando, o rádio, podemos compreender 

melhor como esse processo ocorre na Rádio Universitária.  

Quando de sua implantação no Brasil, o rádio era um veículo considerado elitista, pois 

só os mais abastados podiam pagar pelos aparelhos receptores e contribuir com doações para 

manter as emissoras. Ortriwano afirma que, apesar disso, ele “nasceu como um 

empreendimento de intelectuais e cientistas e suas finalidades eram basicamente culturais, 

educativas e altruísticas” (ORTRIWANO, 1985, p. 14), finalidades estas traduzidas em 

difusão de informação e cultura para todos, em um processo de educação não-formal. 
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 Na década de 1930, o rádio se massificou, graças à abertura das emissoras para a 

publicidade, que passou a sustentar suas atividades, no lugar dos próprios ouvintes. 

Entretanto, esse processo teve conseqüências profundas: 

Com o advento da publicidade, as emissoras trataram de se organizar como 
empresas para disputar o mercado. A competição teve, originalmente, três facetas: 
desenvolvimento técnico, status da emissora e sua popularidade. A preocupação 
“educativa” foi sendo deixada de lado e, em seu lugar, começaram a se impor os 
interesses mercantis. (ORTRIWANO, 1985, p. 15) 

 Nisso refletiram o acirramento da competição pela audiência, essencial para se obter 

anunciantes. Na busca por superar os concorrentes, as rádios contrataram profissionais mais 

especializados, aprimoraram-se tecnicamente, inventaram uma linguagem radiofônica mais 

simples e direta. 

 O impulso dado pela publicidade, somado às atenções do governo getulista2, preparou, 

segundo Ortriwano, as emissoras para entrar na “era de ouro do rádio”, na década seguinte. 

Então, os astros radiofônicos incorporaram-se à luta pela audiência e cada estação tinha seu 

rei ou rainha. O radiojornalismo também se fortificou nessa época, com a criação de 

programas como Repórter Esso, Grande Jornal Falado Tupi e Matutino Tupi. 

 Na década de 1950, com o surgimento da TV, a época de glória do rádio se esvaiu, 

dando início a uma série de transformações, visando à sobrevivência do veículo: 

Aos poucos ele [o rádio] vai encontrando novos rumos. No início, foi reduzido à 
fase do vitrolão: muita música e poucos programas produzidos. Como o faturamento 
era menor, as emissoras passaram a investir menos, tanto em produção quanto em 
equipamento e pessoal técnico e artístico. O rádio aprendeu a trocar os astros e 
estrelas por discos e fitas gravadas, as novelas pelas notícias e as brincadeiras de 
auditório pelos serviços de utilidade pública. Foi se encaminhando no sentido de 
atender às necessidades regionais, principalmente ao nível da informação. Começa a 
acentuar-se a especialização das emissoras, procurando cada uma delas um público 
específico. Já não era mais possível manter produções tão caras quanto as do período 
anterior: a especialização vai se acentuando cada vez mais, principalmente nas 
grandes cidades. (ORTRIWANO, 1985, p. 21-22) 

                                                
2 Getúlio Vargas exerceu a Presidência da República em dois períodos: de 1930 a 1945, em caráter ditatorial, e 

de 1951 a 1954, quando foi eleito democraticamente. Aqui, estamos nos referindo ao primeiro período, quando 

Vargas tomou posse – inicialmente, em caráter provisório e, em seguida, eleito indiretamente pelo Congresso 

Nacional – após a Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha e, a partir de 1937, deu origem ao Estado 

Novo. O rádio desempenhou papel de destaque no projeto de poder getulista, mesclando entretenimento a 

pronunciamentos de Vargas. Essa postura incluiu a criação de um programa oficial do governo, A Hora do 

Brasil, que, com o nome de Voz do Brasil, vai ao ar diariamente desde 22 de julho de 1935 até os tempos atuais. 
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 A portabilidade, viabilizada pelo transistor – invenção de 1947 que popularizou os 

radinhos de pilha – foi uma forte aliada, dando um diferencial positivo para o rádio em 

relação à TV. Assim, “das produções caras, com multidões de contratados, o rádio parte para 

uma comunicação ágil, noticiosa e de serviços” (ORTRIWANO, 1985, p. 22), que pode ser 

acessada a qualquer hora e em qualquer lugar. 

 As FMs tiveram um início curioso, conforme narra Ortriwano: 

Ainda no decênio de 60, começam a operar as primeiras emissoras em FM – 
freqüência modulada. Inicialmente fornecem “música ambiente” para assinantes 
interessados em ter um background que parecesse apropriado ao tipo de ambiente, 
“desde melodias suaves para hospitais e residências até música alegre e estimulante 
para indústrias e escritórios” (Revista Veja, 1969, p. 65). Nos últimos anos, as 
emissoras FM têm sido as responsáveis por uma ebulição no meio que o rádio não 
conhecia desde o surgimento da televisão, no início dos anos 1950. (ORTRIWANO, 
1985, p. 23) 

  

Essas estações reforçaram a estratégia de certas AMs, como a Rádio Tamoio3, de 

serem exclusivamente musicais. 

  Em compensação, as rádios jornalísticas também cresceram, especialmente nas duas 

décadas seguintes: 

As emissoras voltadas para a informação ampliaram ainda mais seus serviços, 
intensificando o uso das unidades móveis de transmissão, com participação cada vez 
maior do repórter ao vivo, dizendo onde está, o horário, improvisando suas falas. 
Em 1980, a Rádio Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, parte para uma programação 
baseada na dinâmica dos fatos, com informação ao vivo, aproximando-se da rádio 
all news nos moldes norte-americanos, em que as notícias constituem o “prato de 
resistência”. (ORTRIWANO, 1985, p. 24) 

  

Os anos 1980 foram marcados, também, por inovações tecnológicas, como o uso do 

CD a partir de 1982, a AM com som estéreo e os sistemas de comunicação por satélite. 

A especialização das rádios, que se dividiram em jornalísticas e musicais, fez nascer o 

conceito de rádio de mobilização, criado por Artur da Távola. A Rádio Universitária se 

enquadra no primeiro conceito, como podemos ver: 

O rádio de mobilização procura tornar o ouvinte participante da transmissão, 
mantendo um ritmo sempre dinâmico. O jornalismo é incentivado e o critério da 
“proximidade” ganha destaque, com o noticiário tendendo para assuntos locais e 
para a prestação de serviços à comunidade. (ORTRIWANO, 1985, p. 30) 

                                                
3 Quando fechou as portas, a carioca Rádio Tamoio, através da Universidade de Fortaleza (Unifor), doou seu 
acervo de 60.000 discos para a Rádio Universitária, em 1990.  
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 A intenção de ser uma rádio de mobilização está presente já no regimento da Rádio 

Universitária, aprovado em 1980 pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) – 

entidade privada à qual a Rádio é formalmente ligada –, e se traduz, em grande parte, no 

caráter de emissora pública e educativa: 

Art. 3º. A emissora dedicar-se-á, sem finalidades comerciais, a uma programação de 
caráter sócio-educativo-cultural, perseguindo, sobretudo, os seguintes objetivos: 

a) estimular, na Comunidade, a memória e o registro das manifestações culturais do Ceará, 
no intuito de gerar soluções criativas para a resolução dos problemas comunitários, em 
consonância com a tradição cultural; 

b) provocar, na Comunidade, por meio da informação e do debate crítico, sobre os problemas 
que a afligem ou os eventos  a que ela assiste, atitudes de reflexão e criatividade que a 
induzam a mudanças de comportamento; 

c) prestar à população, principalmente à carente sob o prisma sócio-educativo, informações 
sobre técnica e condutas de utilidade social, produzidas com a orientação de especialistas 
das Instituições de Ensino Superior do Estado Ceará. (FCPC, 1980) 

Para executar tais objetivos, o Regimento da emissora estabeleceu uma hierarquia de 

instâncias decisórias no seu interior, que compreende um Conselho Diretor4, um Conselho de 

Programação e três Setores Especializados. 

O Conselho Diretor era presidido pelo diretor executivo da Rádio Universitária, 

indicado, por sua vez, pelo reitor da UFC. Na época, a função era exercida pelo professor 

Clóvis Catunda, que detalha o funcionamento dessa instância:  

Na realidade, o Conselho Diretor da Rádio Universitária deveria ser composto por 
membros da universidade e membros de outras universidades. (...) Nessas 

                                                
4 As obrigações do Conselho Dirertor são descritas pelo Regimento:  

At 7º. São Competências do Conselho Diretor: 
a) exercer, nos termos deste Regimento, a administração dos serviços específicos da 

Emissora; 
b) elaborar planos gerais e plurianuais de ação administrativa da Emissora, submetendo-os à 

aprovação da Secretaria Executiva e do Conselho Curador da Fundação; 
c) emitir normas disciplinadoras do funcionamento interno da Emissora; 
d) realizar a seleção e a avaliação do pessoal técnico e administrativo da Emissora, fazendo a 

Secretaria executiva da Fundação indicações para fins de contratação ou rescisão 
contratual; 

e) manifestar-se, quer pela apresentação de propostas quer pela emissão de pareceres, nos 
casos de administração de pessoal da Emissora, junto à Secretaria Executiva da Fundação; 

f) manter informada a Secretaria Executiva da Fundação sobre as atividades desenvolvidas 
no âmbito da Emissora, oferecendo subsídios à elaboração de relatórios e de propostas 
orçamentárias a serem encaminhadas ao Conselho Curador da Fundação; 

g) assessorar a Secretaria Executiva da Fundação na elaboração e execução de projetos de 
crescimento quantitativo e qualitativo da entidade, no que tange a serviços de radiodifusão; 

h) cumprir e fazer cumprir este Regimento, o Estatuto da Fundação e a legislação pertinente 
em vigor. (FCPC, 1980) 
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instituições, é obrigado você ter a direção e o Conselho Diretor.  Esse Conselho 
Diretor é uma espécie de fiscalização do funcionamento, dá um peso, digamos 
assim, intelectual à instituição. Então, isso é normal em todas as rádios, ter esse 
conselho. Dele, é tirado o administrador, o diretor executivo. Na época, era eu. Era o 
que executava mesmo o projeto, projeto de instalação, de programação... Só que 
esse projeto de programação deveria ser avalizado pelo Conselho Diretor, você 
apresentava. Realmente, a gente trabalhava junto, era uma equipe. (CLÓVIS 
COELHO CATUNDA FILHO, depoimento de 24/06/2008) 

Também era o diretor executivo quem presidia o Conselho de Programação, 

composto, por sua vez, de cinco docentes vinculados à Rádio, seja como colaboradores, seja 

como funcionários, e escolhidos pelo secretário da FCPC. O Conselho de Programação 

também possuía funções bastante definidas: 

Art. 9º. São competência do conselho de Programação: 
a) definir a filosofia de ação pedagógico-cultural da Emissora, estabelecendo-lhe as linhas de 

programação e submetendo-as ao Conselho Diretor; 
b) programar e executar, com assistências dos setores especializados, cursos de natureza tele-

educativa; 
c) promover a articulação entre a emissora e as comunidades acadêmicas das Instituições de 

Ensino Superior que participem da programação da Emissora; 
d) promover estudos e propor medidas que objetivem a divulgação, a expansão e a qualidade 

maior do sistema de radiodifusão; 
e) assessorar a administração da Emissora, em seus diversos níveis, em assuntos relacionados 

com a educação e a cultura; 
f) exercer outras atividades inerentes à sua natureza, decorrentes de normas a serem emitidas 

pelo Conselho Diretor. (FCPC, 1980) 

Por fim, os três Setores Especializados, subordinados ao Conselho Diretor, são o Setor 

de Produção, o Setor de Apoio Técnico e o Setor de Engenharia. O Setor de Produção está 

diretamente responsável pela programação diária, realizando programas e garantindo que 

sejam transmitidos nos horários corretos. O Setor de Apoio Técnico abrange a manutenção do 

acervo da emissora, a catalogação do seu material histórico, como gravações de programas 

veiculados e o auxílio logístico ao Setor de Produção e aos colaboradores. Já o Setor de 

Engenharia dedica-se aos aspectos tecnológicos da emissora, desde a manutenção do 

equipamento até a assessoria ao Conselho Diretor em decisões de caráter técnico.   

 A definição dessas instâncias esclarece a ligação que Penteado estabelece entre 

identidade e poder. Percebemos que não só a Rádio Universitária possuía instâncias decisórias 

internas, cada uma com a responsabilidade de concretizar determinados fins, mas também que 

essas instâncias estavam subordinadas a outras, pertencentes à UFC ou ao Estado, algo 

bastante nítido no fato da função de diretor executivo ser um cargo de confiança. Ortriwano 

traduz a maneira como esses mecanismos de poder se fazem presentes no cotidiano do veículo 

de comunicação e interagem com os projetos pessoais de cada funcionário: 
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(...) as variáveis que interferem na determinação dos critérios de seleção dos 
conteúdos dos programas – e, no caso do jornalismo, da informação que será dada a 
conhecer ao público –, envolvem aspectos múltiplos, interdependentes entre si, 
abrangendo o macro e o microambiente social em que a emissora está situada. Esses 
diversos grupos de pressão acabam determinando comportamentos específicos, tanto 
a nível da empresa como do profissional que nela exerce sua atividade. 
(ORTRIWANO, 1985, p. 111)  

 Vamos estudar de que forma isso ocorreu nos primeiros anos de funcionamento da 

emissora, período essencial para compreender sua realidade atual. 
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4 Do papel às ondas do rádio 

4.1  Articulações iniciais 

A Rádio Universitária entrou no ar, em caráter experimental, no dia 21 de setembro de 

1981, Dia do Rádio e do Radialista. Entretanto, as articulações que viabilizaram o projeto 

aconteciam, pelo menos, desde o segundo semestre letivo de 1979, quando foi realizado o 

Seminário Geral da Universidade Federal do Ceará, com o tema “Uma tentativa de 

administração solidária”. 

Implantado de maneira progressiva, através de campanhas de sensibilização e reuniões 

preliminares nos departamentos e centros acadêmicos, o Seminário Geral tinha como meta 

restabelecer a gestão participativa na UFC, “permitindo campo para a exercitação do jogo 

democrático não-oficial” (UFC, 1981, p. 8), quando a abertura política da ditadura militar 

estava apenas começando. Os dilemas financeiros, estruturais e didáticos da universidade 

deviam ser debatidos por todos os seus segmentos, que também poderiam lançar soluções e 

novos projetos. O professor Marcondes Rosa de Sousa, assessor do reitor Paulo Elpídio de 

Menezes Neto à época, assinala a demanda que, exteriorizada no seminário, se concretizaria 

na Rádio Universitária dois anos mais tarde: 

O que todo mundo disse é que a universidade não podia ficar nos jardins medievais. 
A Universidade tinha que fazer da sua extensão um laço de diálogo em dupla-mão – 
isso aqui foi dito nesse Seminário – com a sociedade. Foi na época em que o Brasil 
todo estava pensando nos projetos com as periferias urbanas, com o meio rural... Aí, 
eu disse o seguinte: “Nós precisamos de um canal que seja forte para esse diálogo 
em dupla-mão: dizer pra sociedade valores, mas também ouvir de lá pra cá. Que a 
ciência não fosse uma coisa que os príncipes colocassem lá, nem a educação, mas 
que o saber popular também estava gerando conhecimento”. Então, conversa vai, 
conversa vem, a gente chegou à conclusão de que um dos mecanismos maiores seria 
uma rádio. (MARCONDES ROSA DE SOUSA, depoimento de 17/03/2008) 

De acordo com Merayo Pérez (2008), o rádio é tido como um meio de comunicação de 

massa peculiar. Enquanto transmite uma mesma mensagem a todos os seus receptores, 

também consegue tornar essa mensagem pessoal, graças a características técnicas, como a 

portabilidade dos rádios de pilha, e à maneira como sua audição pode ser conciliada com o 

cotidiano do ouvinte. 
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Como projeto de extensão para uma universidade que almejava aprofundar seu vínculo 

com a sociedade, então, a ideia, que partiu do professor Rodger Rogério, tinha potencial. Para 

o professor de Ciências Políticas Paulo Elpídio de Menezes Neto, que havia acabado de 

assumir a Reitoria, a criação da emissora também representou uma chance de deixar um 

marco de sua gestão, apesar das contingências financeiras. 

Como nós vivíamos um período de crise, as restrições financeiras para as 
universidades públicas federais eram muito grandes e nos restou esse exercício de 
politização interna, de proporcionar à comunidade universitária e mesmo ao público 
da cidade algumas especulações sobre coisas que as rádios não tocavam – e nem os 
jornais sequer. Questões literárias, entrevistas com escritores, até mesmo no plano 
político, mas não no plano político partidário, de discutir as alianças do governo, 
mas de discutir os programas de governo – e isso a Rádio fez bastante, com muita 
insistência, com muita competência, dentro das suas limitações. (PAULO ELPÍDIO 
DE MENEZES NETO, depoimento de 24/03/2008)  

A universidade possuía um canal AM que poderia ser implantado. Porém, o grupo 

formado pelos professores Marcondes Rosa, Rodger Rogério e Clóvis Catunda, 

remanescentes do núcleo de discussão iniciado no Seminário Geral e que resultaria na Rádio 

Universitária, planejava uma programação focada na educação não-formal, algo que 

contrariava o que a legislação da época entendia por usos válidos para uma AM universitária, 

que consistiam basicamente em aulas para o 1º e 2º graus.  

Um canal FM estaria livre da obrigatoriedade das aulas. À época, havia uma 

concessão para FM educativa disponível, e o grupo submeteu seu projeto à avaliação do 

governo. No entanto, pouco depois, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará entregou uma 

proposta semelhante. O reitor Paulo Elpídio de Menezes conta como o impasse foi resolvido: 

Sabíamos que não levaríamos a melhor, provavelmente o canal ia ser concedido ao 
Governo do Estado, o que, pra nós, não era uma solução adequada, era uma solução 
muito política. Naquele tempo, a estrutura das ações culturais no Estado era muito 
incipiente, a Secretaria de Cultura tinha sido criada há pouco tempo, enfim, não 
inspirava confiança que se fosse fazer um trabalho sério. Eu resolvi, então, partir pra 
uma outra direção: fui diretamente ao Virgílio [Távora, governador do Ceará à 
época] e expus a situação, que já havia uma demanda nossa e que seria injusto que o 
Governo do Estado ficasse com o canal. E a reação foi inesperada: ele concordou e 
achou que o Estado não tinha nem meios pra assegurar uma rádio de boa qualidade, 
embora o projeto estivesse sendo tocado pelo Eduardo Campos, que era secretário 
de Educação e um escritor reputado, pessoa com quem eu me dava muito bem. E 
isso, em um primeiro momento, causou uma certa indisposição entre a Secretaria de 
Cultura e a universidade, mas logo passaria. E o Virgílio concordou. O fato é que 
nós obtivemos a autorização: autorização no Conselho de Cultura e depois 
autorização na Radiobrás. Mas precisava de uma última aquiescência formal do 
governador, isso era vital, havia uma inquietação muito grande, uma insatisfação 
muito grande da parte da Secretaria de Cultura e o governador estava no meio dessas 
pressões. E eu fui um dia falar com ele, me recordo bem, eram seis horas da manhã. 
Ele me recebeu na casa dele – ele ainda no quarto de dormir – e eu tinha levado um 
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ofício, em que ele pedia formalmente a concessão da rádio para a universidade, 
como governador do Estado. E ele assinou ali, ainda brincou comigo e disse: “Olhe, 
veja lá o que essa rádio vai fazer comigo! Eu sei que vocês muito em breve vão 
começar a falar mal de mim.” (PAULO ELPÍDIO DE MENEZES NETO, 
depoimento de 24/03/2008) 

O passo seguinte era criar um documento legal que desse suporte às intenções do 

grupo fundador. Elaborado em 7 de outubro de 1980, o Regimento da Rádio Universitária é 

deliberadamente confuso, porém dentro dos padrões jurídicos, de modo a facilitar a 

negociação com o Governo Federal e conseguir autonomia na realização do projeto. 

Marcondes Rosa, que, por ser bacharel em Direito, comandou a redação, esclarece: “Nós 

driblamos todo mundo, certo? Quer dizer, em lei, eu notei o seguinte: você tem que 

magnificar as coisas grandes e negociar as pequenas. (...) Aquilo que era consenso, a gente 

colocava e, depois, as partes pequenas deixava pra negociar” (MARCONDES ROSA DE 

SOUSA, depoimento de 17/03/2008).  

Diante da proibição de uma universidade federal controlar uma emissora de rádio, o 

Regimento vinculava a Rádio Universitária à Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura 

(FCPC), órgão de caráter privado criado em 1977 para captar recursos e financiar projetos da 

universidade. Além disso, o documento deliberava sobre a criação de um Conselho Diretor, 

que seria composto por representantes de diversas universidades, dissipando de vez a suspeita 

de que a UFC seria a única instituição a fazer uso da Rádio.  

Na prática, a diretoria ficou a cargo de Marcondes Rosa, Rodger Rogério e Clóvis 

Catunda, este último tendo assumido como o primeiro diretor executivo da emissora.  

A gente chamava de diretor executivo, diretor de cultura e diretor de educação. Eu 
seria o diretor de cultura, que tratava da programação da Rádio propriamente, o 
Marcondes foi o diretor de educação. E, aí, ele cuidava mais em colocar no ar um 
pouco do pensamento da Rádio e isso se refletia nos debates que tinha na 
programação. (RODGER ROGÉRIO, depoimento de 22/03/2008) 

A divisão de atribuições se adequava às aptidões de cada um. Clóvis Catunda, 

professor que havia feito uma experiência pioneira com aulas televisionadas no Departamento 

de Física da UFC, tinha prática e interesse na implantação de projetos de radiodifusão 

educativa. Rodger Rogério regressava de um período de docência no Departamento de Física 

da Universidade de São Paulo (USP), durante o qual também havia gravado, em 1972, o disco 

coletivo Meu corpo minha embalagem todo gasto na viagem, primeiro registro fonográfico do 

grupo que ficaria conhecido como Pessoal do Ceará, composto por artistas como Téti, 

Ednardo, Tânia Araújo, Augusto Pontes, Fagner e Dedé Evangelista. A experiência o inseriu 
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não só no meio musical cearense como no nacional, o que facilitaria o contato com as dezenas 

de artistas que visitaram a Rádio ainda em seus primeiros anos. Marcondes Rosa, como 

professor do Departamento de Letras, lidava com questões da educação em seu cotidiano, 

além de conhecer os bastidores da política, o que o habilitava a articular discussões 

radiofônicas sobre o assunto. 

O envolvimento com a política também tornou Marcondes Rosa o interlocutor natural 

junto ao governo. Quando ele apresentou o projeto ao Governo Federal, o intelectual baiano 

Eduardo Portella estava à frente da pasta de Educação e Cultura. Segundo o professor, o 

ministro “tinha se encantado com uma universidade se infiltrando na sociedade por um 

mecanismo não convencional, que era uma rádio” (MARCONDES ROSA DE SOUSA, 

depoimento de 17/03/2008) e deu seu aval para a criação da emissora. Pouco depois, devido a 

crises internas que se somaram à sua origem política de esquerda, Portella foi destituído e, em 

seu lugar, o general Rubem Ludwig foi nomeado ministro da Educação e Cultura.  O novo 

ministro “se entusiasmou pela Rádio e, ao invés de mandar parar, ele fez questão de vir para o 

lançamento” (MARCONDES ROSA DE SOUSA, depoimento de 17/03/2008). 

A inauguração da Rádio Universitária FM 107,9 MHz ocorreu em uma data 

emblemática: 15 de outubro de 1981, Dia do Professor. 

No dia da inauguração, eu tava lá. Foi até no auditório Castello Branco [Auditório 
da Reitoria]. Quem leu a abertura foi o Everardo Sobreira, o locutor. Tava o reitor, 
tava o representante do presidente, tava o Edson Queiroz, tava o Jorge Amado5. 
Vieram muitos convidados. Eu ficava só olhando de longe, nas brechinhas. Entre as 
caixas de som, tinha umas brechinhas, e eu ficava lá. Foi à noite, a inauguração, teve 
um coquetel. (ANTÔNIO CARLOS LIMA, depoimento de 22/03/2008) 

O evento foi transmitido ao vivo do Auditório da Reitoria e contou com segurança 

reforçada, devido à possibilidade de ocorrer um protesto organizado por estudantes. Aquela 

noite de inauguração, com a presença de autoridades e sob um clima de expectativa, foi o 

resultado de um diálogo nem sempre harmonioso com o poder, porém constitutivo da 

identidade institucional, que começou a se formar antes mesmo da Rádio existir de fato, ao 

mesmo tempo em que tornou essa existência algo mais próximo do concreto. 

A construção da identidade institucional integra efeitos contraditórios: estruturas, 
sistemas de legitimação e práticas de poder são incorporados, num sentido que se 
ajusta ao da dominação social global; projetos individuais e coletivos são 
mobilizados, dando sentido às trajetórias institucionais. (PENTEADO, 1998, p. 108) 

                                                
5 No caso de Jorge Amado, é possível que Lima esteja confundindo as datas. O escritor baiano esteve no 
Auditório da Reitoria em outro evento organizado pela Rádio Universitária, algum tempo depois. 
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Além das negociações em nível externo, a emissora enfrentou conflitos no interior da 

universidade que delinearam sua identidade institucional. A narrativa acima pode dar a 

impressão de que as negociações iniciais para viabilizar a Rádio eram de conhecimento 

comum à época. No entanto, segundo o reitor Paulo Elpídio, desde o início houve um cuidado 

para conduzi-las sem alarde:  

Nós estávamos ainda no último governo militar. Eu tinha medo de que, se a coisa se 
espalhasse, que a Rádio ia ser concedida para a Universidade Federal [do Ceará]... 
Ora, a Universidade Federal tinha fama de antro de subversivos. E eu disse: “Essa 
gente [os apoiadores do regime] vai encontrar um meio de impedir isso”. Nós 
tínhamos conseguido demover o Virgílio [Távora], mas os grupos militares na 
cidade, que apoiavam a revolução, eram muito fortes. Dentro da própria 
universidade, havia muitos professores ligados à revolução. Houve episódios 
lamentáveis de denúncias na universidade, de professor contra professor. Enfim, são 
coisas que são até um pouco tristes de lembrar, mas que ocorreram. Então, 
mantivemos o projeto em sigilo até quando veio a autorização. (PAULO ELPÍDIO 
DE MENEZES NETO, depoimento de 24/03/2008)  

Eventualmente, a notícia da implantação da Rádio Universitária alcançou a 

comunidade acadêmica e, nesse primeiro momento, angariou opositores. 

A comunidade universitária não aceitou bem a Rádio imediatamente. Eu me lembro 
de colegas da Física que disseram que não gostaram, que eu estava “metido” nessa 
história de uma rádio pra universidade. O próprio professor Martins Filho [primeiro 
reitor da UFC], ele também não ficou satisfeito com o fato do [reitor] Paulo Elpídio 
montar uma rádio na universidade. Ele achava que rádio não era coisa pra 
universidade. Um certo preconceito, eu acho, com o popular, porque o rádio 
realmente é uma coisa muito popular, tanto quanto ou até mais que a televisão. Teve 
isso. A Academia, de certa forma, teve uma resposta negativa com relação à Rádio. 
(RODGER ROGÉRIO, depoimento de 22/03/2008) 

O curso de Comunicação Social se manifestou particularmente contrário à iniciativa, 

por entender que a emissora deveria servir como laboratório para o departamento, no que 

discordava da Reitoria. 

Eu resisti, não porque eu julgasse que não caberia o curso de Comunicação ter uma 
rádio-laboratório, mas porque era um canal com um objetivo mais amplo, não era só 
um laboratório. Era uma rádio. A primeira rádio cultural do Ceará, uma FM não-
comercial. (...) Queriam que a Rádio, inclusive, fosse instalada no curso de 
Comunicação Social e dirigida por alunos e professores. (PAULO ELPÍDIO DE 
MENEZES NETO, depoimento de 24/03/2008)  

O estabelecimento da emissora na Reitoria, em um corredor anteriormente ocupado 

por setores administrativos, que foram transferidos para o campus do Pici, tinha como 
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intenção evitar ainda mais conflitos e reforçar o controle por parte da administração da 

universidade. O prédio não era a sede pretendida pelos diretores, mas a convivência, no 

mesmo espaço, entre dois projetos tão díspares quanto o de uma rádio e o de um centro 

burocrático gerou inovações para ambos. 

Eu queria que a Rádio fosse fora da Reitoria, do prédio da Reitoria. Eu queria que a 
Rádio fosse onde é hoje, que, na época, era o Projeto Rondon, ou então numa casa 
de estudantes que tinha ali na esquina da pracinha da Gentilândia. Eu lembro que o 
Paulo Elpídio disse: “Eu não quero mexer nem com os estudantes nem com os 
militares, os coronéis. Então, deixa aqui dentro, porque dá um certo status pra Rádio 
e ninguém vai reclamar”. E assim foi feito. Mas era um problema, porque eu achava 
que a Reitoria era um palácio e, pra abrigar uma rádio... Uma rádio é uma coisa 
popular. A Reitoria exige um certo vestuário que a Rádio não exigiria. Bom, foi 
feito assim e aconteceram algumas coisas interessantes. O João do Valle, por 
exemplo, pra entrar na Rádio, o Paulo Elpídio teve que descer e dizer que ele podia 
entrar sem sapato, porque ele estava descalço. Foi numa programação que a gente 
fez pra Concha Acústica e o João do Valle foi a estrela do espetáculo. Outra coisa: a 
Concha Acústica tava desativada há anos e a Rádio conseguiu ativá-la. (RODGER 
ROGÉRIO, depoimento de 22/03/2008) 

  

Petrúcio Maia, Miúcha, David Duarte, Calé Alencar, Téti, Fábio Júnior, Gonzaguinha, 

Dominguinhos, Marinês e Moraes Moreira estão entre os muitos artistas que visitaram a 

emissora já durante seus primeiros anos. Dessa e de outras formas, a atividade da Rádio 

deixava de ter como único fim a transmissão de mensagens e passava a interagir com a rotina 

da universidade, interação que Merayo Pérez define da seguinte forma: 

(...) un proceso participativo de creación y distribución de información conducente a 
una comprensión recíproca, un acuerdo solidário y una acción transformadora 
emprendida en común, donde el componente protagonista deja de ser el mensaje 
para pasar a ser la información. (MERAYO PÉREZ, 11/03/2008, p. 7)  

 Tudo isso sem esquecer as relações humanas que permeiam a informação, como 

veremos adiante. 
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4.2  Uma janela aberta 

Os primeiros anos de funcionamento da Rádio Universitária foram marcados pela 

busca por definir os rumos futuros da emissora, um trabalho que o então diretor Clóvis 

Catunda percebe ter se estendido até o presente: 

Nessa época, a gente já discutia a filosofia da Rádio, como era que nós íamos 
implantar esta rádio, qual seria a nossa grade de programação, o que era que nós 
queríamos atingir com isso, certo? Então, nessa época, a gente tava discutindo isso, 
antes da instalação. E daí nasceu a grade de programação da Rádio, que ainda hoje 
ela mantém muita coisa. E a filosofia é praticamente a mesma, por mais que tenha 
mudado a direção, a espinha dorsal da Rádio ela mantém perfeitamente. (...) A 
espinha dorsal era caracterizada, primeiro, do regional para o universal, que era o 
lema da própria universidade. Então, a gente se prendia muito às coisas regionais, 
por exemplo, foi criado o programa Reouvindo o Nordeste, que foi um programa 
bem – e dolorosamente – trabalhado, porque o [José] Rômulo saía com um gravador 
enorme, nas costas, no bagageiro de um ônibus, e se danava aí pelo interior pra 
gravar coisas realmente regionais, como cantores, sanfoneiros; contatos, por 
exemplo, com o Patativa do Assaré lá mesmo, na região dele. E foi fazendo esse 
levantamento da cultura popular, né? (...) Nós tínhamos também a intenção, dentro 
dessa nossa programação, de dar ênfase às nossas necessidades, aos nossos 
problemas regionais, como, por exemplo, o problema da água. Foi desenvolvida 
uma programação especial, dentro da Rádio Universitária, durante muito tempo, 
sobre água: entrevistas com especialistas, campanhas sobre a água. E outras 
campanhas que a gente via, na época, que era de interesse da população. Agora, a 
grande característica da Rádio Universitária, que é uma característica bastante 
própria, é de uma rádio cultural. (CLÓVIS COELHO CATUNDA FILHO, 
depoimento de 24/06/2008) 

O vínculo que se almejava estabelecer com a sociedade, a identificação com as 

produções cearenses, a amplificação do alcance para além dos muros da universidade: tudo 

isso está sintetizado no slogan que a Rádio Universitária adota desde a sua fundação: “a 

sintonia da terra”. Rodger Rogério também encontra uma relação entre essa frase e a situação 

vivida pela emissora em seus primeiros anos:  

Tem um conceito na Física, que é o conceito de amplificação: quando dois sistemas 
vibram em freqüências iguais, essa vibração se amplifica. Então, a idéia era o quê? 
Se a gente conseguir sintonizar a população, a Rádio vai ecoar isso. (...) Quando 
dois sistemas vibram na mesma freqüência, a intensidade da vibração vai aumentar 
indefinidamente e vai se sustentar, mesmo que tenha – e é até bom que tenha – 
forças contrárias, porque senão ela estoura: vai amplificando, amplificando, acaba 
perdendo a força, até que se exaure. Mas, se tem forças contrárias, ela consegue uma 
amplitude de vibração grande por conta disso. Daí aquele slogan que a gente usou, 
que é “a sintonia da terra”, a freqüência da terra, dessa terra aqui, desse veículo aqui. 
De certa forma, aconteceu isso, porque a Rádio funcionava não sei como! (risos) 
(RODGER ROGÉRIO, depoimento de 24/03/2008) 
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A escassez de verbas para a UFC como um todo foi um fator que influenciou 

diretamente o estabelecimento da emissora. Para contornar essa dificuldade, foi preciso 

recorrer a iniciativas que não se enquadravam totalmente nos trâmites legais, cuja lentidão as 

emperraria, mas também não tinham caráter ilegal. Expedientes assim permitiram que a Rádio 

contratasse profissionais renomados no meio radiofônico, apesar da ausência de recursos 

específicos para a área. 

Não se tinham condições de trazer muitos profissionais. O Almir Pedreira e o 
Guilherme Netto foram contratados porque nós tínhamos uns cargos em comissão 
naquela época. Houve muita reação dentro da universidade porque eu tirei muita 
coisa dos meios da administração. Por exemplo, esses cargos em comissão 
geralmente eram para departamentos administrativos e eu dei para a Rádio, 
exatamente pra conseguir trazer alguns profissionais competentes e experientes. 
(PAULO ELPÍDIO DE MENEZES NETO, depoimento de 24/03/2008) 

Também se fez necessário racionar recursos no momento de adquirir os equipamentos, 

sem os quais a Rádio não poderia começar a transmitir. 

A gente trabalhava com o que tinha. Deixa eu só te dizer: pra comprar os 
equipamentos da Rádio Universitária,  foi um sacrifício grande demais. Um 
microfone não tinha no comércio. Você tinha que ou mandar dar um jeito de 
comprar em São Paulo ou ir a [Manaus]. Nesse tempo, tinha muito material bom em 
Manaus, porque lá eles tinham facilidade de comprar material estrangeiro mais 
barato, devido à Zona Franca de Manaus. Então, inclusive, eu fui lá, comprar 
equipamento. Comprei vários equipamentos pra Rádio Universitária – de estúdio, 
microfones, gravadores... (CLÓVIS COELHO CATUNDA FILHO, depoimento de 
24/06/2008)  

Para manipular os aparelhos, foram contratados os operadores de áudio Eduardo 

Coqueiro, Antônio Carlos Gomes, Francisco de Assis Lima e Pedro Manuares. A chefia do 

departamento técnico da emissora ficou a cargo de Paulo Roberto Frazão, profissional 

experiente que já havia trabalhado na gravadora RCA Victor e era tido por muitos como um 

verdadeiro artista da sonoplastia. Na Rádio, ele fez escola, como testemunha o operador de 

áudio Antônio Carlos Lima, irmão de Assis Lima: “Ele me ensinou muita coisa, foi um dos 

melhores professores que eu peguei” (ANTÔNIO CARLOS LIMA, depoimento de 

22/03/2008). 

Além dos operadores de áudio, outros profissionais foram contratados para implantar o 

projeto. Locutores experientes como Almir Pedreira, Baman Vieira, Fernando Rodrigues e 

Everardo Sobreira foram os primeiros a dar voz a boa parte dos programas, seguindo as 

concepções do diretor artístico Guilherme Netto, que ingressava na Rádio após ter trabalhado 

por muitos anos como diretor, produtor e até cantor em outras emissoras. A servidora da UFC 
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Dóris Sampaio, que possuía experiência com radiodramaturgia na Rádio Dragão do Mar, foi 

remanejada do sistema de bibliotecas para a coordenação do setor de apoio técnico da Rádio 

Universitária, que englobava a discoteca e o arquivo de gravações da própria emissora, 

enquanto Marta Lopes cuidava da produção. 

Sem esquecer o conceito de extensão como diálogo com a sociedade, procurou-se 

construir uma grade de programação que abrangesse várias esferas de interesse ao longo do 

horário de funcionamento da emissora, das 6 horas às 23 horas, para atingir ouvintes com 

perfis diferentes, além de agregar novos estilos àqueles já conhecidos por cada público: 

Tinha o Matinata, que era uma coisa de acordar, músicas suaves. A Rádio acho que 
entrava às 6 horas no ar, com o Matinata. Depois, o comentário do Marcondes – não 
tô lembrando se acompanhado de um noticiário. Depois, tinha o Reouvindo o 
Nordeste. Depois, tinha o Brasil em Todos os Tempos. Aí, sim, o noticiário do 
meio-dia, o jornal da Rádio, com crônicas e com comentários políticos. (...) O 
[Carlos] Pontes fazia o comentário político e o departamento de jornalismo produzia 
todo o noticiário, que ganhou prêmios muitos. (...) Aí, depois do noticiário, tinha um 
programa de música instrumental, chamado – no início, era Teclados Bem 
Temperados (...) e, depois, ele virou Cordas, Bandas e Metais, que era depois do 
noticiário, 11 horas, meio-dia, até às 2 horas da tarde. Às 2 horas da tarde, começava 
um programa chamado É Preciso Cantar. E, depois do É Preciso Cantar, tinha acho 
que já o Pessoal do Ceará – não me lembro bem, não. E, aí, o Fim de Tarde, que 
toda vida teve. O Nelson [Augusto] criou a Programação do Ouvinte logo depois – 
no início, não tinha; esse era um horário acho que do noticiário. E, à noite, o 
programa diário era o Música Erudita. E não me lembro: aí, tinha, cada dia, um 
programa variado. (JOSÉ RÔMULO MESQUITA MARTINS, depoimento de 
17/03/2008) 

A multiplicidade de áreas de conhecimento que a UFC abrigava em seus 

departamentos mostrou-se imprescindível para a manutenção de tantos programas diferentes. 

Muitos docentes se tornaram colaboradores, trazendo para a emissora seus conhecimentos e 

interesses. Entre eles, estavam os professores do departamento de Física Dedé Evangelista, 

Heliomar Abraão Maia e José Maurício de Oliveira Matos.  

Uma vez, num encontro de rádios oficiais, a gente disse: “Nós temos um enorme 
corpo de produção, que seriam os professores da universidade”. E, realmente, os 
professores que se aproximaram da Rádio foram bem aceitos e foram explorados, de 
certa forma. (risos) Inclusive, com suas discotecas, que a Rádio não tinha discos. E a 
Rádio foi tocada muito inicialmente por conta de professores que toparam produzir 
programas, elaborar listas de músicas etc. (RODGER ROGÉRIO, depoimento 
concedido em 24/03/2008) 

No entanto, para dar coesão à grade, era necessário que os programas possuíssem um 

formato que atendesse às especificidades técnicas do rádio, conhecimento especializado que 

cabia aos profissionais da área transmitir.  
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Everardo Sobreira já havia construído uma carreira como locutor e noticiarista na 

rádio AM Iracema e na TV educativa, quando foi convidado para trabalhar na Rádio 

Universitária. Ele e outros profissionais experientes foram contratados pelo então reitor da 

UFC com um propósito bem claro:  

O reitor Paulo Elpídio, quando foi instalar a Rádio Universitária, convidou a mim, 
ao Almir Pedreira – que era outro nome no rádio –, ao Baman Vieira e ao Fernando 
Rodrigues – se eu não me engano, esse era paraense. (...) E nós quatro éramos os 
profissionais que íamos dar uma dimensão profissional à Rádio Universitária, que 
era acadêmica, mas precisava ter uma feição de rádio, que nem sempre se tem. 
(EVERARDO SOBREIRA, depoimento de 24/6/2008) 

Dessa forma, Everardo e seus colegas tinham como missão ensinar a bolsistas e 

colaboradores como organizar os conhecimentos especiliazados de cada um na linguagem 

radiofônica, o idioma universal que todos falariam na emissora, potencializando o valor das 

colaborações e suprindo as deficiências da estrutura inicial.  

Todo mundo era dono da sua discoteca, trazia o disco, né? Tinha programa de jazz 
famoso, programa de música erudita também. Cada qual fazendo com o seu. Você 
pegava as suas coisas de casa e levava pra Rádio Universitária, que, naquele tempo, 
era pequena, tava começando, não tinha uma discoteca ainda que pudesse ter tanta 
coisa. (...) E aí a gente [profissionais da área] entrou nessa de orientar de como fazer 
um roteiro de programa de rádio, porque conteúdo você tem. Como dizia minha avó, 
“o jeito de espalhar no papel” nós fomos – não ensinar –, mas nós fomos dizer como 
fazia. (EVERARDO SOBREIRA, depoimento de 24/6/2008)

Além de locutor, Everardo Sobreira foi coordenador do núcleo de jornalismo da 

emissora, no início de sua estruturação. Durante sua gestão, procurou imprimir sobriedade e 

autonomia ao noticário, em um processo que envolvia uma apuração independente feita pela 

equipe, não se limitando a reproduzir o que saía em outros veículos de comunicação. 

Nessa época, a jornalista Fátima Leite era estudante do curso de Comunicação Social e 

chegava à Rádio, como bolsista, após um período no setor de relações públicas da UFC6. Ela 

aponta um diferencial na cobertura que era feita pelos integrantes do núcleo de jornalismo:   

A gente, de certa forma, foi, no decorrer do tempo, acompanhando a criação do setor 
de informação da Universitária, que, desde o seu início, sempre teve o diferencial, 
né? A gente sempre teve uma relação mais estreita com as entidades de classe, com 
as organizações populares, a gente sempre teve esse comprometimento com as 
questões mais gerais da sociedade. (...) Eu acho que nem sempre são temáticas que 
interessam aos veículos de comunicação da iniciativa privada (...), e a gente, na 
universidade, de certa forma, tem mais liberdade de cobrir, acompanhar esse tipo de 

                                                
6 Atualmente, esse setor equivale à Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da 
universidade. 
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movimento. (MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES LEITE, depoimento de 
8/6/2008)  

O caráter público da emissora revela-se na escolha das fontes e das pautas, além de 

permanecer no tratamento que a notícia recebe ao ser finalizada. Segundo Ortriwano, esse 

constitui um entre os muitos filtros por que passa a informação, antes de ser noticiada, filtros 

que abrangem as esferas pessoal, profissional, social e institucional. 

A angulação com que a mensagem é elaborada é também um processo de seleção: 
após passar por todos os filtros, a notícia selecionada para ser transmitida tem ainda 
selecionados os conteúdos que a constituem. Assim, o fato estará presente, mas 
poderá ser apresentado com diferentes enfoques e grau de importância dentre as 
demais notícias selecionadas. (ORTRIWANO, 1985, p. 108-109) 

Lúcia Helena Arraes de Alencar Pierre ingressou na Rádio Universitária em 1981, 

quando cursava o último ano de Comunicação Social na UFC, para trabalhar como bolsista de 

produção jornalística. Ela traduz de que forma esse tratamento se manifestava no cotidiano do 

noticiário da emissora:  

O que a gente tinha de diferente das outras rádios é que a gente não procurava o 
sensacionalismo, esse negócio de divulgar na hora de qualquer jeito, muita coisa de 
polícia. Não, a gente fazia reportagens mesmo, matérias maiores, bem cuidadas, não 
era só o factual. (LÚCIA HELENA ARRAES DE ALENCAR PIERRE, depoimento 
de 27/05/2008) 

Merayo Pérez define o que é uma rádio pública, ao demarcar as diferenças entre a sua 

cobertura jornalística e a de uma emisora comercial, percebidas na prática por Fátima Leite e 

Lúcia Helena: 

Una radio que facilite a los oyentes la formación de una conciencia propia sobre el 
ejercicio de su ciudadanía. Su finalidad será, por tanto, brindar toda la información 
suficiente y apropiada para que los individuos puedan procesarla con base en su 
contexto sociocultural de modo que se genere así una opinión pública que permita 
actuar y modificar en su caso esa realidad. Esta radio atenderá a los aspectos de 
interés social que la radio comercial desatiende porque no resultan rentables o 
ideológicamente estratégicos (…). (MERAYO PÉREZ, 19/03/ 2008, p. 7) 

Isso é possível porque, apesar de disputar a preferência do ouvinte com outras 

estações, a rádio pública não possui a preocupação de converter essa audiência em cotas 

publicitárias. Não que a estrutura burocrática e financeira do Estado, responsável por mantê-la 

em funcionamento, não cobre um preço, principalmente no cotidiano administrativo. 

Entretanto, a ausência de interesses comerciais permitiu, ao menos, inovações como a 
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implantação de um núcleo de jornalismo prolífico, algo incomum em emissoras de freqüência 

modulada (FM).  

Simplesmente, a Rádio rompeu com o conceito absurdo de FM no Brasil. Por quê? 
Porque o conceito de FM é um conceito equivocado ainda hoje: que FM é pra tocar 
música e blábláblá é com rádio AM. Não tem nada a ver. Isso foi uma questão 
puramente de mercado. Se é bom pra tocar música, faz um vitrolão, que pega. (...) 
Tecnologicamente, a FM era ótima pra tocar música, e o rádio AM era chiando, com 
os LPs. Esse é um ponto central. (...) E também tinha uma tradição anterior, né? O 
FM era usado pra circuito de som mesmo, som ambiente e tal, e, no máximo, usado 
pra link: tinha uma rádio AM que queria mandar o som do estúdio pro transmissor, 
aí usava a FM como link, o cara se dava o luxo de ter um canal FM pra fazer um 
link. (...) Então, a Rádio entrou fazendo um noticiário às 7 horas da manhã, se 
chamava Rádio Almanaque (...); 11h30 tinha o Meio-Dia de Notícias, meia hora de 
noticiário; 1h30 da tarde, tinha o Opinião, uma super-entrevista diária; 6h30 da 
tarde, Jornal da Noite, que, inicialmente, nós colocamos às 11h30 da noite e depois 
puxamos pras 6h30 da noite. E tinha, nos finais de semana, um grande debate, 
Centro de Debates, um super debate, polêmico, muito legal. E tinha um programa de 
ciência, que, aliás, a Rádio Universitária, eu acho, tinha pioneirismo nisso. O Ítalo 
Gurgel era a pessoa que fazia o programa de ciência. (...) E comentários. Tinha um 
artigo de literatura, com o Carlos Dounge, um comentário diário do Guilherme Netto 
sobre esporte, um comentário do Marcondes Rosa também. Depois, eu comecei a 
fazer um comentário dentro do jornal das 11h30, abria o jornal e entrava uma 
espécie de editorial, mandando lenha em muitas coisas, né? (...) Então, era um pouco 
isso. Era uma rádio de muito jornalismo, e um jornalismo de circulação, que ia 
cobrir os fatos, enfim, que tomava posição em relação às coisas, de reportagens 
diárias. (...) Além, evidentemente, de situações do tipo sai um plano econômico. 
Então, a gente montava uma estrutura rápida ali: trazia o comentarista, trazia o 
jornalista, a gente passava o dia inteiro jogando informação.  Então, era um 
jornalismo muito forte. (NONATO LIMA, depoimento de 26/5/2008) 

Os comentários demonstravam a diversidade do pensamento político existente na 

emissora. Enquanto o diretor Marcondes Rosa emitia opiniões de cunho moderado sobre os 

acontecimentos políticos, Nonato Lima, que tinha um posicionamento de esquerda, opinava 

de acordo com os próprios ideais no editorial de um jornal da emissora, o qual, em tese, 

deveria ser uma vitrine para a postura da Rádio, mas que, ao invés disso, acabava deixando 

clara a heterogeneidade das ideias que circulavam entre os que trabalhavam ali. Isso não 

impedia que a emissora fosse vista como uma rádio de esquerda. 

A Rádio era tida como revolucionária, esquerdista, sei lá, comunista, depois, petista, 
o que era um equívoco. Na verdade, o que havia era uma posição mais assim: “ora, 
se o país precisa entrar numa democracia e a Rádio tá no ar, por que não discutir?” 
Aí, a gente discutia. De vez em quando, a gente entortava um pouco mesmo, eu 
acho. Mas era muito em função do momento: aquele era o momento de posições 
claras, era direita e esquerda. Hoje, você já não tem essa discussão, mas, naquele 
momento, ou você tava com a ditadura ou você tava contra a ditadura. (NONATO 
LIMA, depoimento de 26/5/2008)  
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A Rádio foi fundada durante o governo do general João Batista Figueiredo, o último 

militar a ocupar a Presidência da República, entre os anos de 1979 e 1985. Figueiredo deu 

continuidade à abertura planejada por seu antecessor, Ernesto Geisel, mas nem tudo ocorreu 

como pretendido. O historiador Edgar Luiz de Barros resume o governo do general da 

seguinte maneira: 

Imposto por Geisel, com a dupla incumbência de acelerar a flexibilização política e 
promover reformas sem abalar a unidade das Forças Armadas, Figueiredo bem que 
gostaria de manter a imagem cultivada por seus publicitários nos primeiros meses de 
governo, mas a realidade seria completamente diferente. Seis anos mais tarde, o 
general-presidente deixaria o governo com a falência das finanças nacionais, a maior 
dívida do mundo, o maior índice de inflação até então registrado na história 
brasileira, dois anos de crescimento negativo da economia, uma inédita sucessão de 
escândalos e o desmoronamento do regime que o gerou. (BARROS, 1998, p. 94) 

 Durante o governo Figueiredo, o bipartidarismo, que só permitia a existência de duas 

agremiações – uma de oposição, o MDB, e uma de situação, a ARENA –, foi abolido, em 

1979, com a reforma partidária, que originou ou reativou partidos como PDS, PMDB, PDT, 

PP e PT, sendo este último constantemente identificado com os funcionários da Rádio 

Universitária, fossem eles militantes de fato ou não. A produtora musical Almira Murta situa 

essa identificação com o PT no contexto histórico vivido: 

Eu acho que todos nós, na época, éramos do PT. Não filiados ao PT, mas todos nós 
éramos simpatizantes. O PT, na época, era uma luz no fim do túnel, era o que você 
imaginava de uma saída pro país, de uma liberdade, sei lá, era um sonho, até meio 
uma utopia. (FRANCISCA ALMIRA MURTA DE LIMA, depoimento de 
10/10/2008) 

Apesar de nem sempre exata, essa associação refletia uma visão simplista do 

posicionamento político da maioria dos funcionários e, principalmente dos bolsistas da Rádio 

Universitária, que, como estudantes, se inseriam nas lutas do movimento estudantil.  

Nós éramos ousados, nós éramos conhecidos como rádio do PT, de esquerda, por 
conta da postura política. Na época em que eu era estudante, eu ainda peguei a 
rebarba. A minha irmã é que foi mais atuante, ela era da Libelu [abreviação de 
Liberdade e Luta, corrente do movimento estudantil ligada ao trotskismo, que atuou 
nos anos 1970]. Mas os estudantes iam pra rua, com um bandeijão na mão. Eles 
faziam a verdadeira greve, que hoje os estudantes tomam como baderna. Eu não me 
lembro deles tomarem a Reitoria, não – na minha época, não. Mas lembro de eles 
pegarem os CAs [Centros Acadêmicos], dormirem dentro, fecharem as portas da 
universidade, irem à luta mesmo, fazerem jus á UNE [União Nacional dos 
Estudantes, entidade nacional do movimento estudantil fundada em 1937]. Então, a 
Rádio era feita de estudantes da universidade, era um Centro Acadêmico 
basicamente. Como a gente podia não ser polemizador? A gente polemizava mesmo, 
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era todo o tempo ali, na rédea curta. (SÔNIA MARIA LEAL BARBOSA 
CAVALCANTE, depoimento de 20/6/2008) 

Assim, percebemos que a postura da emissora, de disposição à discussão, não advinha 

apenas de um projeto institucional, mas também das paixões e vivências de cada um dos que 

trabalhavam ali, um caso que ilustra como a identidade institucional é formada. 

Também naquele ano, foi concedida a anistia política, que, apesar de não beneficiar os 

guerrilheiros nem devolver cargos e patentes aos que foram perseguidos pelo regime, trouxe 

avanços: 

(...) mesmo restrita, a anistia somada ao abrandamento das penas da Lei de 
Segurança Nacional e a um ‘indulto de Natal’, permitiu a reabilitação de milhares de 
brasileiros punidos pelo regime militar e trouxe de volta ao país centenas de 
exilados. (BARROS, 1998, p. 99) 

 Tais avanços não foram concedidos de livre e espontânea vontade pelo regime, mas 

conquistados pela sociedade, em crescente movimentação rumo à democracia. Já no governo 

Geisel, movimentos antes silenciados, como o estudantil e o sindical, voltavam à ativa, 

juntamente com outros segmentos da sociedade, cujas vozes, então, se somavam às dos 

anistiados e exilados que retornavam ao Brasil: 

Em todos os espaços possíveis, a Igreja, a Ordem dos Advogados do Brasil (sob a 
presidência de Raymundo Faoro), a Associação Brasileira de Imprensa e até a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), encabeçaram protestos 
exigindo a democratização do país; o Comitê Brasileiro pela Anistia, integrado 
principalmente por advogados e familiares de presos políticos, começou a ser 
espalhado nos principais centros urbanos, denunciando “desaparecimentos” e 
divulgando a necessidade de se anistiar os militantes de esquerda. Nos bairros, as 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), organizadas pelos militantes católicos, 
sediavam movimentos como os do custo de vida, das creches, da saúde e dos 
loteamentos clandestinos. Nas favelas, a crescente organização dos moradores 
resultou, posteriormente, na criação de associações com força de representação para 
reivindicar a legalização dos terrenos ocupados. (BARROS, 1998, p. 83-84) 

  

 Inserida em um panorama local que espelhava o nacional, a Rádio Universitária 

repercutia essas transformações: 

O interessante é que a Rádio, naquele momento, era um lugar assim, de muito 
trânsito, era um lugar muito agitado. Todo mundo passava pela Rádio Universitária, 
porque – hoje, olhando um pouco à distância, era um pouco como se fosse aquela 
janelinha lá, aberta, num grande número de janelas fechadas. Todo mundo vinha pra 
cá, porque aqui, de algum modo, as pessoas se expressavam. A arte, não só a 
música, mas os artistas se expressavam, os políticos se expressavam, os estudiosos, 
os pensadores, o pensamento acadêmico acabavam passando por aqui de algum 
modo: ou pra aderir a uma posição “x” ou “y” ou pra se confrontar com certas 
posições, pra reclamar de uma posição ou outra que a Rádio tomou, mas havia esse 
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trânsito muito forte. Então, não havia uma fonte propriamente. Agora, a gente 
começava a ouvir aqueles pessoas que estavam voltando à vida pública – alguns 
saindo da cadeia mesmo, como Chico Lopes [atualmente, deputado federal pelo 
PcdoB-CE], Cláudio Pereira [jornalista e produtor cultural] e outros, mas outros era 
já integrando-se, trazendo a público as mobilizações, os protestos. O movimento 
pela anistia e contra a carestia foi um dos primeiros, os movimentos de bairros 
apareciam muito, associações de moradores, que, no fundo, no fundo, ali era uma 
mobilização da sociedade por democracia. (NONATO LIMA, depoimento de 
26/5/2008) 

Antes de se tornar jornalista, Nonato Lima já era radialista. Ele ingressou na atividade 

aos 15 anos, como estudante do Ensino Médio e, ainda muito jovem, foi contratado como 

correspondente pela sucursal da Rádio Iracema em Iguatu, sua cidade natal. Transferido para 

Fortaleza por essa mesma emissora, ele entrou para o curso de Letras da UFC, mas seu 

fascínio pelo radiojornalismo, que já o havia levado a fazer um curso por correspondência 

sobre a atividade jornalística, fez com que, mais tarde, optasse pela Comunicação Social. 

Everardo Sobreira o conhecia da rádio Iracema e, ao ser chamado para trabalhar na 

Rádio Universitária, levou o colega junto. Quando, em 1982, Everardo sofreu um acidente 

vascular cerebral (AVC), foi Nonato quem o substituiu na coordenação do núcleo de 

jornalismo, de onde testemunhou a influência que o processo de redemocratização do país 

exercia sobre o cotidiano da emissora, impressões que eram compartilhadas por colegas de 

trabalho, como Fátima Leite: 

Eu acho que a Rádio pegou um período em que começava a se poder falar. Daí 
algumas entrevistas terem repercutido muito. A Rádio trouxe Luís Carlos Prestes. 
No dia em que ele veio dar a entrevista na emissora, meu cunhado perguntou se 
podia vir assistir [sussurrando]: “Ei, não é perigoso, não?” A Rádio, àquela época, 
eu acho que passou a ser um canal aonde as pessoas poderiam vir e falar. Eu não sei 
se havia autocensura, eu acho que não. (...) Então, o pessoal ficava surpreso com a 
ousadia do que se falava na Rádio Universitária, e a Rádio Universitária abria 
espaço, não tinha censura. A gente trazia todo mundo que passava por aqui. 
(MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES LEITE, depoimento de 8/6/2008) 

 À época, a atividade jornalística no país estava submetida a uma legislação marcada 

por entraves à liberdade de expressão, em vários níveis. Entre as principais normas, podemos 

citar as contidas na Lei de Imprensa, na Lei de Segurança Nacional, no Código Brasileiro de 

Telecomunicações e no Código Penal.  

A Lei de Imprensa, aprovada em 1967, contemplava tanto a radiodifusão quanto os 

meios impressos e ainda trazia um decreto-lei que oficializava a censura prévia. 

 A Lei de Segurança Nacional, de 1983, era regida por uma doutrina que pregava 

valores bastante difusos, que flutuavam ao sabor dos interesses vigentes, como analisa 

Versiani:  
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O poder Nacional é composto por vários elementos, chamados também poderes: 
econômico, político, militar e psicossocial. O último é mais fluido na expressão, 
impregnado de aspectos subjetivos, tais como moral, direito, vigências sociais, 
religião, arte e, enfim, comunicação, opinião pública. (VERSIANI apud 
ORTRIWANO, 1985, p. 64) 

 Ortriwano afirma que essa lei apresentava riscos repressivos aos profissionais que 

escreviam para a imprensa ou eram responsáveis pela direção de meios de comunicação. 

 O Código Brasileiro de Telecomunicações, criado em 1962, sofreu diversas 

modificações, de acordo com o regime político. Previa, inclusive, punição aos “abusos” da 

liberdade de expressão, submetendo o conceito de “abusos” à legislação em vigor. 

 No Código Penal, escrito em 1940, eram especificadas punições à violação do direito 

autoral, usurpação do nome ou pseudônimo e outros crimes especificados também na Lei de 

Imprensa, como calúnia, difamação e injúria. 

 No entanto, havia fatores que favoreciam a liberdade de expressão, como a revogação 

do Ato Institucional nº 57, ainda no final do governo Geisel. Quando perguntados se sofriam 

censura por parte de alguma instância governamental, os membros do núcleo de jornalismo da 

emissora afirmaram não se recordar de nenhum episódio ocorrido durante o período 

pesquisado.  

Porém, se, através do seu jornalismo, a Rádio possuía relativa liberdade para colocar-

se como um canal aberto à expressão da sociedade, o mesmo não acontecia com a produção 

musical, que se encontrava sob pressões parecidas com as que outros veículos sofriam à 

época. 

                                                
7 Também conhecido como AI-5, foi o quinto de uma série de decretos baixados pelo regime militar brasileiro, 
na busca por consolidar-se no poder. É tido como o marco do recrudescimento do autoritarismo dos militares e 
entrou em vigor durante o governo do general Artur da Costa e Silva, em 1968. Entre outras medidas restritivas, 
como a cassação dos direitos políticos de qualquer cidadão considerado perigoso pelo governo, o AI-5 
proporcionou um fortalecimento da censura, que abrangia a imprensa, a música, o teatro e o cinema. 
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4.3  Educação não-formal: nas entrelinhas da programação 

Sônia Leal se tornou bolsista do Setor de Apoio Técnico em 1983. Além de realizar a 

manutenção do acervo, ela também produzia programas e, ao selecionar as músicas que 

tocariam durante as emissões, percebia a presença dos censores do governo militar.  

Nós tínhamos um crivo de censura incrível. Os LPs tinham as faixas já que o diretor 
de programação tinha que passar o pincel e dizer “censurado”, porque [senão] a 
gente era penalizado, era punido. (...) Tinha uma série do Caetano Veloso, não pode 
nem se falar, era aquela dos festivais. Não podia botar “É proibido proibir” 
[composição com que Caetano Veloso participou do Festival Internacional da 
Canção, em 1968] de jeito nenhum! Chico Buarque, ele foi muito inteligente, com 
muita propriedade, pela carga cultural da família, ele utilizava um pseudônimo, 
chamado Julinho da Adelaide. Então, Chico Buarque pintava e bordava sem 
ninguém saber que era ele, mas tinham músicas dele que a gente também não podia 
botar, não. Ainda hoje, se você for buscar nesse acervo antigo, você vai ver: 
“censurado”, “censurado”, não podia. (SÔNIA MARIA LEAL BARBOSA 
CAVALCANTE, depoimento de 20/6/2008)  

 Almira Murta acrescenta outras marcas deixadas na rotina da emissora pela censura: 

Eu me lembro que todas as músicas que eram veiculadas, a gente datilograva – que 
era no tempo da máquina [de escrever] ainda – e, todos os dias, tudo o que era 
veiculado era mandado pra Polícia Federal. Até 1988, quando veio a Constituição, a 
gente fazia isso. (FRANCISCA ALMIRA MURTA DE LIMA, depoimento de 
10/10/2008) 

Apesar das restrições, era, em grande parte, nos programas musicais que se 

manifestava a vocação para a educação não-formal, almejada desde o início do projeto. Por 

educação não-formal, compreende-se aquela “que incide en aspectos relacionados con la 

motivación, la información de servicio público, la modificación de conductas, la divulgación 

de cuestiones de interés social, etc.” (MERAYO PÉREZ, 11 mar. 2008, p. 6). Ao contrário da 

educação formal, que obedece à sistemática das aulas transmitidas de maneira seriada, a 

educação não-formal se insere sutilmente na programação, sendo levada em consideração já 

na feitura dos programas, em um processo que envolve desde a escolha das músicas até o 

tratamento dado ao conteúdo informativo. 

A utilização do som como ferramenta pedagógica é bem mais antiga do que parece. 

Segundo o teórico espanhol Arturo Merayo Pérez, essa técnica remonta ao filosófo grego 

Pitágoras:  
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Por medio de este procedimiento denominado acusmática, el filósofo hacía que sus 
discípulos le escucharan tras una cortina y así, al desvincularse de su propia imagen, 
sus discursos adquirían mayor vigor. Los alumnos que escucharon durante cinco 
años las lecciones del maestro recibieron el nombre de acusmáticos. (MERAYO 
PÉREZ, 11 mar. 2008, p. 3-4) 

 O advento das rádios educativas deu uma nova dimensão à acusmática – definida 

como aquilo que se pode ouvir, sem, no entanto, se visualizar a origem do som. Os locutores 

não precisavam se esconder como Pitágoras, já que o único elemento que chegava ao ouvinte 

eram suas vozes, desvinculadas de suas imagens. 

Já o conceito de rádio educativa foi construído ao longo de décadas mais recentes. Em 

1950, por exemplo, “la radio educativa es concebida como un instrumento complementario de 

la enseñanza reglada que se imparte en los centros académicos, y como sustitutiva de las 

clases presenciales” (MERAYO PÉREZ, 11 mar. 2008, p. 5), mas também é desenvolvido um 

trabalho de educação não-formal de adultos e de articulação das comunidades nas rádios 

populares, que permitem que os moradores se expressem. 

 Nos anos 1960, organismos internacionais, como a Unesco (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization), entram em cena, apoiando programas 

destinados, principalmente, aos países em desenvolvimento. Nas rádios populares, a educação 

deixa de ser apenas a democratização dos meios.  

Se pretende que la radio contribuya a la transformación del sistema político y 
econômico dominante, desde el convencimiento de que la propuesta educativa no se 
logra si no se analizan las causas y efectos de las condiciones de vida que ponen a la 
masa social en una situación de desventaja. (MERAYO PÉREZ, 11 mar. 2008, p. 6) 

Essa tendência permanece nas décadas de 1970 e 1980, ao lado de programas de 

educação à distância e do crescimento do conteúdo voltado para a educação não-formal. 

Apesar dessas mudanças ao longo do tempo8, o próprio conceito de rádio educativa é 

extremamente amplo e relacionado a uma série de fatores.  

Bajo esta denominación se agrupan modalidades radiofónicas muy diferentes: 
instructiva, comunitaria, popular, formativa... Todas ellas -eso sí- parecen compartir 
un rasgo común: intentan alcanzar objetivos no comerciales y se orientan especial y 
directamente hacia una finalidad de carácter social. (MERAYO PÉREZ, 11 mar. 
2008, p. 4) 

                                                
8 No Brasil, atualmente, o Ministério das Comunicações conceitua uma programação educativa da seguinte 
maneira: “os programas de caráter recreativo, informativo ou de divulgação desportiva poderão ser considerados 
educativo-culturais, se neles estiverem presentes elementos instrutivos ou enfoques educativo-culturais 
identificados na sua apresentação” (BRASIL, 29 fev. 2008). 
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Essa orientação rumo ao social pode ser exercida de três maneiras diferentes: “a) 

Como apoyo directo a movimientos sociales; b) Como extensión de la instrucción formal, y c) 

Como instrumento para la educación no formal por medio de las rádios populares y 

comunitárias” (MERAYO PÉREZ, 11 mar. 2008, p. 1). 

Merayo Pérez esclarece, entretanto, que essa divisão não é tão clara quanto parece, 

principalmente quando transposta para a prática. O momento histórico, a situação social e a 

própria mudança interna dos objetivos de uma emissora tornam a conceituação bem mais 

difusa. 

Lo que sí puede y debe servir como elemento que contribuya a la conceptualización 
de las emisiones radiofónicas educativas es el uso real que se hace del medio, y que 
ha de estar orientado hacia el cumplimiento directo de fines sociales y sin que medie 
ánimo de lucro. (MERAYO PÉREZ, 11 mar. 2008, p. 5) 

 Como podemos perceber, os conceitos de rádio educativa e de rádio pública, este 

último trabalhado no item anterior, se aproximam em vários pontos, como sua inserção no 

contexto social, o caráter de utilidade pública e a ausência de fins lucrativos. 

Na Rádio Universitária, desde os primeiros anos, a inserção da educação não-formal 

na grade de programação é perceptível na descrição que os produtores fazem de sua atividade. 

É o caso de Leovigilda Bezerra ou Leó, como é conhecida entre os colegas de trabalho. Aluna 

de Marcondes Rosa no curso de Letras, em 1982, ela foi convidada pelo professor para se 

tornar bolsista da Rádio. Assim como Sônia Leal, Leó se dedicava à produção musical. O 

programa É Preciso Cantar, inspirado na canção homônima de Chico Buarque, foi um dos 

primeiros a ficar sob a sua responsabilidade e seguia um formato que combinava uma seleção 

de canções de artistas brasileiros sobre um tema específico a textos que aprofundavam a 

abordagem do assunto e contextualizavam cada música no cenário cultural em que esta havia 

surgido. Entretanto, em outros programas, mesmo sem a intermediação de textos, Leó 

produzia uma argumentação inteligível recorrendo apenas às seleções musicais. 

Em qualquer seleção musical, tem uma intenção, tem um objetivo de mostrar 
alguma coisa, de lembrar alguma coisa, de dizer alguma coisa. Eu já fiz vários 
programas assim. Por exemplo, eu quero dar uma opinião sobre alguma coisa. Um 
exemplo bem besta: eu não concordo com a monarquia, acho que a monarquia é um 
regime que não se adéqua ao Brasil, que é ultrapassado, qualquer coisa desse tipo – 
eu nunca fiz um programa desses, mas é um exemplo. Aí, eu escolho as músicas. A 
primeira música fala de monarquia, a segunda fala de uma monarquia que não deu 
muito certo, a terceira fala de uma que deu certo, a quarta fala de república... Eu 
monto uma história, uma seqüência de fatos dentro das músicas, onde eu vou, no 
fim, dizer alguma coisa. No fim, [o ouvinte vai pensar]: “Ah, então a monarquia... A 
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pessoa que fez esse programa aí não concorda”. (LEOVIGILDA BEZERRA, 
depoimento de 28/5/2008) 

 Recurso semelhante é utilizado por Almira Murta no programa Fim de Tarde, 

produzido por ela desde que foi contratada para a equipe de produção. Professora apaixonada, 

Almira lecionava para crianças, antes de ingressar na Rádio, onde pôde comparar o trabalho 

de educação não-formal da emissora com as atividades que desempenhava em sala de aula. 

Eu percebi que eu tava fazendo um trabalho parecido com o que eu fazia nas 
escolas. Eu não tinha aquele público presencial, como eu tinha nas escolas, mas a 
gente tinha as pessoas que estavam ouvindo e que iam conhecer coisas diferentes 
através da Rádio. Foi quando eu descobri o que significava realmente essa história 
de educação não-formal. (FRANCISCA ALMIRA MURTA DE LIMA, depoimento 
de 10/10/2008) 

A educação não-formal também estava presente nas campanhas institucionais 

promovidas pela emissora. Um exemplo conhecido foi a campanha pelo uso racional da água. 

Durante essa programação toda, a gente tinha incisões de chamadas, provocando um 
esclarecimento ou um debate sobre determinado assunto, como aquele da água. A 
gente fez um trabalho muito bonito sobre a água, não só com debates, mas até na 
programação das músicas: em determinado programa musical, a gente incluía coisas 
ligadas à água. Durante um determinado período, a idéia era o quê? Semear, educar 
o pessoal a saber utilizar a água, a entender a necessidade da água. (CLÓVIS 
COELHO CATUNDA FILHO, depoimento de 24/06/2008)  

Além dos formatos mais convencionais, como suplementos musicais e noticiários, a 

grade também tinha espaço para a experimentação. Foi assim que surgiram os radiodramas, 

escritos em conjunto por Leó Bezerra e o poeta, dramaturgo e então estudante de Medicina 

Artur Guedes, responsável, principalmente, pelo programa Música Erudita, no qual dividia 

com os ouvintes seus conhecimentos sobre música clássica.   

Começou com o Era uma Vez, que a Dóris Sampaio, que era a chefe da discoteca, 
ela teve essa idéia, da gente fazer leitura dramática – na verdade, não era leitura 
dramática, eram radiodramas mesmo – de histórias infantis. Aí, a gente chamava o 
pessoal do curso de Arte Dramática e as pessoas que faziam teatro na universidade e 
a gente fazia o Era uma Vez uma vez por semana, uma história infantil de uma hora. 
[A gente] criava os personagens, tinha contra-regras, era legal. Porque, nessa época, 
a Rádio era no prédio da Reitoria e tinha um auditório lá, e a gente gravava no 
auditório. (...) Aí, quando foi alguns anos depois, teve uma grande greve dos 
servidores – não lembro qual foi o ano. Aí, o Artur me chamou e chamou a Marta 
[Aurélia]: “Vamos fazer uma radionovela sobre a greve?” Porque a Rádio tinha que 
fazer alguma coisa, a gente só não podia sair do ar, mas tinha que fazer alguma coisa 
pra mostrar que a gente tava em greve. Aí a gente fez a primeira novela, que era a 
história do Sílvio Silva e da Fabíola de Montparnasse. Era um servidor da UFC, 
muito pobre, que era apaixonado por uma aristocrata aí da cidade. E todos os dias, 
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durante a greve, a gente veiculava um capítulo. (LEOVIGILDA BEZERRA, 
depoimento de 28/5/2008) 

Dessa forma, os radiodramas também transpunham elementos da realidade para suas 

histórias e, através deles, transmitiam uma mensagem para a comunidade – no caso, a 

participação na greve pelos servidores técnico-administrativos que trabalhavam na emissora. 

Nem sempre a mensagem estava explícita, mas estava ali, aberta às interpretações do ouvinte, 

que, quanto mais convivia com a programação, mais familiarizado se tornava com as 

intenções embutidas nela, apropriando-se das emissões também para usos próprios. 

Merayo Pérez propõe que pensemos a rádio educativa através do binômio rádio-

sociedade. As mudanças que acontecem em uma esfera se refletem na outra e, por vezes, 

estão relacionadas à interação entre ambas. Como exemplo, o autor relata que “en sus 

primeros momentos de vida cada emisora tuvo que construir su peculiar ‘estilo radiofónico 

nacional’, adoptando el lenguaje de la sociedad y logrando que la radio se convirtiera en una 

institución sociocultural” (MERAYO PÉREZ, 11 mar. 2008, p. 2). 

 Essa interação, embutida no conceito de identidade institucional, tem como 

contrapartida a construção da identidade da emissora diante do ouvinte, processo que se dá 

através da programação: 

(...) a programação do rádio define-se como o conjunto dos programas, mensagens, 
conteúdos através dos quais uma emissora busca construir sua identidade e 
estabelecer um diálogo com os ouvintes e com o meio social alcançado pelas suas 
transmissões. (LIMA, 2005, p. 26) 

Assim, a inserção da educação não-formal em cada aspecto da programação da Rádio 

Universitária se mostra essencial no desenvolvimento do seu projeto inicial. 

A nossa programação toda da Rádio era a educação não-formal, partia exatamente 
pra isso: vamos interagir com a comunidade, educando. O projeto da Rádio 
Universitária era todo de educação não-formal, se você analisar a grade original da 
Rádio Universitária, toda ela era uma programação totalmente de educação não-
formal, não só na parte cultural, mas também na parte intelectual. (CLÓVIS 
COELHO CATUNDA FILHO, depoimento de 24/06/2008) 

 A esse propósito aderem os funcionários e colaboradores da emissora, cujas trajetórias 

pessoais enriquecem o projeto, viabilizando a identidade institucional. 
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4.4  Trajetórias que se entrelaçam 

Muitos dos atuais funcionários da Rádio Universitária trabalham ali desde a sua 

fundação. Não são raros os que entraram ainda estudantes, como bolsistas, e obtiveram sua 

formação profissional nos corredores da emissora, como constata Clóvis Catunda: 

Nós temos muitos bolsistas que hoje são funcionários da Rádio Universitária. O 
diretor da Rádio Universitária [Nonato Lima9] era bolsista na época. (...) A Fátima 
[Leite], a Leó [Bezerra], foram todas bolsistas. E, realmente, esse pessoal trabalhava 
demais, trabalhava com amor. Era uma nova filosofia de trabalho em rádio. Eles 
entenderam bem isso, trabalharam muito em cima disso. (CLÓVIS COELHO 
CATUNDA FILHO, depoimento de 24/06/2008) 

A percepção do professor, à época diretor executivo da Rádio, é confirmada por 

Almira Murta, que fazia parte do grupo: 

Nós éramos um grupo, nessa época – por conta da idade também –, cheio de brigas, 
de divergências, mas um povo que saía muito, se juntava muito e que vestiu muito a 
camisa da Rádio, o que parece meio piegas, mas todo mundo se identificou tanto, 
que acabou se apaixonando. Essa época na Reitoria era meio conto de fadas, de a 
gente se sentir diferente de todo mundo, porque nós éramos alternativos, a Rádio era 
tida como do PT e tudo. Era interessante, essa coisa de estar no meio ali, perto do 
reitor, todo mundo passando empaletózado e a gente mais natural. (FRANCISCA 
ALMIRA MURTA DE LIMA, depoimento de 10/10/2008) 

Sônia Leal relembra como as atividades na Rádio interagiam com a sua rotina de 

estudante, algo que reflete a paixão pela emissora:

A gente trabalhava com muito afinco e empenho. Hoje nós ainda fazemos isso, mas 
já temos esse auxílio luxuoso dos computadores, uma certa facilidade. Eu me lembro 
que eu terminava as aulas da Letras – às vezes, tinha duas, três disciplinas num 
semestre – me enfiava na Rádio, comia um sanduíche, alguma coisa, e passava o dia 
lá dentro, às vezes saía de tardezinha. Não tinha um cumprimento X de horário. O 
bolsista tinha de cumprir 12 horas, mas eu cumpria era 20, sei lá quantas, porque era 
um prazer, né? (SÔNIA MARIA LEAL BARBOSA CAVALCANTE, depoimento 
de 20/6/2008) 

Desempenhando papel importante, principalmente, na produção de diversos 

programas, essa leva de bolsistas era composta, em sua maioria, por estudantes do curso de 

Letras, como Nelson Augusto, aluno de Marcondes Rosa na graduação. Nelson sempre fazia 

seus trabalhos sobre literatura relacionando os temas à música, de modo que o professor 

                                                
9 Na verdade, Nonato Lima, por já possuir uma carreira em outras emissoras, ingressou como funcionário, apesar 
de ser estudante do curso de Letras durante o período de fundação. 
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conhecia seu gosto pelo assunto quando o convidou para trabalhar na Rádio como bolsista. 

Ele passou, então, a acompanhar os programas que iam ao ar ainda na fase experimental da 

emissora e, quando esta foi inaugurada, ficou encarregado da produção de programas 

musicais, como o Brasil em Todos os Tempos, que traz uma seleção de músicas de artistas da 

MPB. 

Eu produzia os programas musicais, os textos. Tinha um programa, que ainda existe, 
que é o Brasil em Todos os Tempos. A gente, na época, datilografava o roteiro, 
escolhia as músicas, as efemérides do dia. Era um programa muito legal, como é até 
hoje. Mas eu só fazia produção, às vezes algumas entrevistas: os artistas iam lá na 
Rádio e a gente fazia a entrevista. Aí, eu fazia o roteiro todo dia, né? Então, todo dia, 
no dia anterior, eu passava a tarde fazendo, pesquisando nos livros, datilografando e 
tal – em duas vias, porque tinha que ser uma pro locutor e uma pro operador. E, aí, o 
locutor começou a faltar. Faltava um dia, faltava outro, aí ficava aquele trabalho 
todo perdido, né? Porque só dava certo praquele dia, porque era o santo do dia e tal, 
as datas, as comemorações, as mortes dos artistas da música, os aniversários. (...) Aí, 
uma vez, eu falei isso e o Rodger disse assim: “Vá lá e faça!”. E eu disse: “Eu?” E 
ele: “Vá lá e faça!”. Aí, eu fiz, gravei o programa, fui ouvir... Primeiro programa, 
aquela coisa toda. Aí, na outra semana, o locutor faltou de novo, e o Rodger: “Vá lá 
e faça!” de novo. Aí, eu fui aperfeiçoando. Lá pra terceira ou quarta semana, quando 
ele faltava, eu achava ótimo, porque eu fazia, já tava com aquele pique. Aí, depois 
[disse para o locutor]: “Olhe, se você não quiser vir mais, deixe que eu faço tudo 
logo” (risos). (...) Então, quer dizer, eu fui ser locutor por acaso. Eu nunca quis ser 
locutor, eu sempre ficava nos bastidores, nas entrevistas, nos roteiros. E, por conta 
disso, eu agradeço esse locutor ter faltado. (NELSON AUGUSTO NOGUEIRA 
LOPES, depoimento de 15/03/2008) 

O incentivo para se arriscar em outras funções e projetos pode ser visto como uma 

política da emissora em relação aos bolsistas. Muitos profissionais e colaboradores daquela 

época trabalhavam junto aos estudantes, para aprimorar as habilidades destes.  

O operador de áudio Antônio Carlos Lima é um exemplo desse intercâmbio de 

conhecimentos com profissionais mais experientes. Lima, como é conhecido entre colegas e 

ouvintes, tinha 19 anos quando entrou para a equipe da emissora ainda em fase experimental, 

mas a Rádio já o fascinava desde a época em que trabalhava como contínuo da UFC. Atraído 

pela miríade de vinis e pelo contato pessoal com locutores que, antes, só conhecia pela voz, 

ele pediu transferência para lá. Inicialmente, exercia funções básicas, como limpar os discos, 

no entanto, foi aprendendo sobre operação de áudio com o veterano Paulo Roberto Frazão, até 

que surgiu a oportunidade de assumir o posto em definitivo. 

Meu trabalho como operador começou assim: faltou um operador. Esse operador só 
vivia faltando, aí botaram ele pra fora. O Marcondes Rosa era muito cabeça quente, 
não tava de brincadeira, não. Quem tava de brincadeira ele botava pra fora. Aí, o 
Rodger disse: “Rapaz, vamos contratar gente da universidade mesmo”.  Aí, eu disse: 
“Eu já tô mexendo aí!”. E fiquei mexendo, né? Trabalhando escondido. Aí, o 
sindicato disse que não podia. O Sindicato dos Radialistas, naquela época, era muito 
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forte. Tinha que fazer um curso. Dentro da universidade mesmo, teve um curso pra 
operador e locutor, porque, antes, tinha uns locutores, também, que não eram 
registrados. Tinha o Luciano Clever, o Franzé Rodrigues, que era estudante e tava 
entrando também. Faziam locução, mas não tinham registro ainda. A gente teve que 
fazer o registro. Aí, eu fiz seis meses de curso, aqui mesmo, na universidade, no 
[Auditório] Castello Branco. (ANTÔNIO CARLOS LIMA, depoimento de 
22/03/2008) 

Essa liberdade para assumir outras funções também se traduzia em pioneirismo, 

reconhecido até mesmo em âmbito nacional, como mostra o caso de José Rômulo Mesquita. 

Contratado como bolsista, em 1982, para produzir um programa sobre o Centro de Ciências 

Agrárias da UFC, o então estudante de Agronomia permaneceu na Rádio mesmo depois da 

extinção dessa proposta inicial. Sua identificação com a música nordestina levou-o a 

colaborar com a produção do programa Reouvindo o Nordeste, que cabia a Rodger Rogério. 

O diretor logo o encarregou totalmente da produção, e José Rômulo reestruturou o programa, 

passando a baseá-lo em pesquisas e gravações que fazia pelo interior do estado, com artistas 

da terra. 

À época, o governo havia implantado o Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa 

(Sinred), que interligava as rádios educativas de todo o país por meio do intercâmbio do 

material produzido em cada uma delas. 

E, nessa história de troca de programas, eles gostaram. Tinha reuniões periódicas 
desse pessoal dessa rede e foi sugerido o Reouvindo pra participar da grade do 
Sinred. Então, o conselho mandatário resolveu que o Reouvindo ia pra grade, e o 
Reouvindo rodava todo dia nas rádios educativas do Brasil. Todo dia, tinha meia 
hora de Reouvindo nas rádios, e eu recebi muita resposta dessas emissões. Inclusive, 
eu tenho até uma carta de uma ouvinte paulista, que pede notícias sobre um artista 
que rolou no programa. (JOSÉ RÔMULO MESQUITA MARTINS, depoimento de 
17/03/2008) 

O reconhecimento nacional veio acompanhado de inovações na maneira de se fazer 

rádio, que seriam seguidas por outras emissoras do estado. 

O problema na época era que rádio era só música. E outra coisa: só aquele negócio 
daquela músicazinha de lançamento, e os locutores dizendo a mesma coisa com 
aquela voz empostada. Então, nós mudamos. Depois, vieram rádios que pegaram o 
pessoal da Rádio Universitária, e nós começamos a expandir e a fazer escola. 
(MARCONDES ROSA DE SOUSA, depoimento de 17/03/2008)

A Rádio prezava por “locutores que conversam”, como os chamava Marcondes Rosa, 

profissionais com vozes que nem sempre se enquadravam no padrão radiofônico da época e 

jeitos próprios de apresentar os programas, os quais, além de conteúdo musical eclético, 

traziam pesquisa, notícias e entrevistas, algo incomum nas FMs de então.  
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A filosofia de trabalho focada na educação não-formal também foi bastante absorvida 

pelos bolsistas, não só aqueles que trabalhavam com produção musical. A jornalista Fátima 

Leite relata como o caráter educativo passou a permear sua atividade no setor de jornalismo: 

Eu tive uma formação tipicamente construída dentro da Rádio Universitária, muito 
na ótica que a emissora sempre teve. A gente nunca esquece, isso sempre foi 
lembrado pra gente – principalmente no projeto inicial – que nós somos uma 
emissora educativa. Não fazemos educação formal, mas fazemos educação não-
formal. Por exemplo, se você vir um noticiário nosso, a gente usa os artigos: “O

programa de Pós-Graduação da UFC...”, pela própria consciência da emissora 
educativa, a gente tem esse compromisso de escrever corretamente. Os artigos não 
existem pra serem usados? A emissora comercial “come” os artigos. Eles trabalham 
muito o tempo, vendem o espaço, enquanto nós trabalhamos com o tempo, mas não 
vendemos o espaço. (...) Eu aprendi a sempre estar antenada no que eu posso, do 
ponto de vista educativo, passar na informação. Eu, quando tô redigindo qualquer 
coisa, tenho sempre a preocupação de que eu estou dentro de uma emissora 
educativa. Quando eu estou fazendo alguma notícia de economia, eu tenho o 
cuidado de sempre tentar traduzir, eu vou, pesquiso, vejo, porque eu acho que é 
papel nosso, a gente não pode tá só jogando a informação. Se a gente consegue dar 
uma tradução, a gente dá. (MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES LEITE, 
depoimento de 8/6/2008) 

Em todas essas narrativas, percebe-se a relação de interdependência que se estabelece 

entre o projeto institucional e as trajetórias individuais. Ao mesmo tempo em que a Rádio 

Universitária se tornou um ambiente de profissionalização para muitos estudantes que ainda 

iniciavam sua carreira no mercado de trabalho, esses indivíduos agregaram inclinações 

pessoais e habilidades específicas ao projeto inicial, enriquecendo e concretizando o objetivo 

de fazer uma programação calcada na educação não-formal.  

Percebemos isso com José Rômulo, cujo gosto por cultura nordestina viabilizou o viés 

investigativo do programa Reouvindo o Nordeste, que, de uma seleção musical temática, 

passou a abarcar pesquisas em campo e gravações inéditas. Fátima Leite também lança luz 

sobre essa relação, quando afirma que a consciência de que está em uma rádio educativa 

influencia a maneira como redige as notícias. E a descoberta de Nelson Augusto de que podia 

ser locutor, permitida pela atmosfera de incentivo ao desenvolvimento das aptidões dos 

estudantes, permitiu que o jornalista agregasse diversos programas à grade da emissora ao 

longo dos anos, sendo uma das vozes mais conhecidas pelos ouvintes.  

Assim como Nelson, a jornalista Marta Aurélia descobriu a vocação para ser locutora 

na Rádio Universitária. Encarregada, no início, da produção musical de diversos programas, 

como É Preciso Cantar, ela foi incentivada a exercer outras funções, até que passou a 

substituir uma colega que deixou a emissora.  
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Bom, nesse período lá atrás, quando eu comecei, era uma coisa muito efusiva, muito 
quente, assim, era produção vertiginosa, todo dia acontecendo, muitas reuniões... 
Acho que eu mesma tava assim, em ebulição, e talvez eu estivesse percebendo isso 
no mundo, mas realmente estava acontecendo, porque eu via as outras pessoas 
também do mesmo jeito. Éramos todos muito mais jovens (risos). Então, tava todo 
mundo pulsando pra criar, pra fazer coisas. (MARTA AURÉLIA BEZERRA, 
depoimento de 14/3/2008).  

Marta Aurélia também atuou em vários dos radiodramas escritos por Leó Bezerra e 

Artur Guedes, desde que entrou como bolsista, em 1983. Em paralelo a essa experiência, 

ingressou no grupo de teatro do qual Artur fazia parte e trabalhou com artes cênicas ao longo 

da década de 1980. Porém, essa não foi a única contribuição que a Rádio Universitária trouxe 

para sua formação pessoal. Foi ali que ela descobriu a vocação para o jornalismo, 

abandonando o curso de Letras, para ingressar no de Comunicação Social, percurso feito por 

outros colegas, como Nonato Lima, Franzé Rodrigues e Nelson Augusto. 

 Seja buscando o complemento da formação acadêmica, seja aprendendo novas 

atribuições na experimentação do dia-a-dia, a vivência radiofônica exerceu um papel central 

na formação profissional dos entrevistados. Entretanto, para Merayo Pérez, há elementos mais 

subjetivos para o desenvolvimento vocacional que condições institucionais tangíveis:  

Quien la ha vivido [la radio] por dentro, quien se ha acercado a ella con algo más 
que curiosidad podrá atestiguar que, efectivamente, a la radio se llega por vocación y 
se permanece en ella en virtud de una llamada intangible que lejos de limitarse a una 
mera actividad laboral reclama una correspondencia apasionada. La vida del 
comunicador radiofónico exige unas cualidades específicas que, no obstante, son 
siempre insuficientes si no se afianzan sobre la vocación profesional. (MERAYO 
PÉREZ, 15 mar. 2008, p. 1) 

 E, como pudemos verificar nos testemunhos contidos nesta pesquisa, a paixão é um 

sentimento constante entre aqueles que, há 28 anos, chegaram até mesmo por acaso à Rádio 

Universitária e nela permanecem até hoje. 
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4.5  Entrevendo os anos seguintes 

Com o término do mandato do reitor Paulo Elpídio, que havia nomeado os três 

diretores da Rádio, Clóvis Catunda, Marcondes Rosa e Rodger Rogério deixaram seus cargos. 

Segundo Rodger, aquela era uma postura que havia sido decidida muito antes. 

Desde o início, a gente tava convicto de que ia implantar a Rádio, mas que nós não 
seríamos eternos diretores da Rádio, que aquele não seria um feudo. Desde o início, 
a gente tinha esse pensamento, porque, na universidade, a gente criticava que 
existiam alguns feudos, nessa área de cultura principalmente, né? (RODGER 
ROGÉRIO, depoimento concedido em 22/3/2008) 

A direção executiva da Rádio Universitária é um cargo de confiança, preenchido 

mediante indicação do reitor em exercício. Assim, de certa forma, a gestão de cada diretor 

torna-se um reflexo da gestão do reitor responsável por sua nomeação. Não é preciso ser da 

área de Comunicação Social para exercer o cargo. O único pré-requisito é que o nomeado 

pertença à categoria dos docentes da UFC.  

Ao longo dos anos, a Rádio foi dirigida por professores com perfis diferenciados, 

alguns vindos do curso de Comunicação Social, como os professores Ivonete Maia, Agostinho 

Gósson e Nonato Lima, outros proveninentes de campos de conhecimento como a 

Computação e a Física, caso dos professores Elian Machado e Heliomar Abraão Maia, 

respectivamente. Cada um deles era dono de um estilo de gestão próprio, passível de 

repercutir tanto positiva quanto negativamente no dia-a-dia da emissora. 

Em cada um desses períodos, é possível distinguir uma interação entre a rotina da 

Rádio e os acontecimentos da política nacional e universitária. Com a posse do reitor José 

Anchieta Esmeraldo Barreto, em junho de 1983, a Rádio Universitária vivenciou o 

fechamento do setor de jornalismo, com o consequente remanejamento de seus funcionários 

para outros setores da universidade ou a mudança de atribuições na própria emissora. A 

produtora musical Almira Murta relembra as circunstâncias da reunião em que essa decisão 

foi comunicada aos funcionários da Rádio: 

Na época que o Anchieta tomou posse, uma das primeiras atitudes dele foi fechar o 
setor de jornalismo da Rádio. Foi numa reunião traumatizante, porque não durou dez 
minutos. E ele convocou essa reunião, disse algumas palavras e extinguiu o setor de 
radiojornalismo. Na época, ficou só a Lúcia Helena aqui, e as outras pessoas que 
eram [do setor], o Nonato Lima, a Fátima Leite, foram transferidos para outros 
setores da universidade. Então, a gente teve, por várias vezes, na Rádio, essa 
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intromissão, censura mesmo – o Anchieta fez isso, né? (FRANCISCA ALMIRA 
MURTA DE LIMA, depoimento de 10/10/2008) 

Então coordenador do setor de jornalismo, Nonato Lima percebeu o caráter político da 

decisão na própria transferência: 

Eu tinha sido transferido para a assessoria de comunicação do reitor, porque era o 
único lugar onde eu ficaria realmente controlado, porque tudo que saísse dali, o 
chefe tinha que [ver]... Chegou um momento em que me disseram pra eu trabalhar 
menos, porque eu tava produzindo notícia demais. (NONATO LIMA, depoimento 
de 26/5/2008) 

  

 Já a jornalista Lúcia Helena, que permaneceu na emissora, constatou o esvaziamento 

de suas funções: “Eu ficava só ali, marcando presença, fazendo as coisas da UFC... Nada, né? 

Igual como os outros, que ficaram nos outros cantos, boiando”  (LÚCIA HELENA ARRAES 

DE ALENCAR PIERRE, depoimento de 27/05/2008). 

 Em 1987, tomou posse o reitor Raimundo Hélio Leite, que rearticulou o setor de 

jornalismo e indicou para a direção executiva a professora Ivonete Maia, a primeira docente 

do curso de Comunicação Social a ocupar o cargo. Também foi durante a sua gestão que a 

Rádio Universitária se mudou para a antiga sede do Projeto Rondon, na avenida da 

Universidade, 2910, local desejado desde a criação da emissora e onde ela se encontra até 

hoje. 

Entretanto, a esse período de tranquilidade se seguiu uma série de transferências para 

setores burocráticos e novas interferências no setor de jornalismo. Isso ocorreu na gestão do 

reitor Antônio de Albuquerque Sousa Filho, em 1991, que fora eleito em um processo 

problemático, provocando protestos da comunidade acadêmica no dia da posse. 

No dia em que o Albuquerque assumiu, nós trabalhamos normalmente, tiveram 
todas aquelas brigas na Concha [Acústica]... Mas, no primeiro dia de trabalho dele, 
ele mandou um jornal pronto. Quer dizer, enquanto os meninos trabalhavam lá em 
cima – já era nesse prédio –, preparando o jornal normalmente, veio um bloquinho 
pronto deles, para ser veiculado no horário do jornal. Foi um grande choque 
também, né? Foi outra época em que a Rádio atravessou grandes problemas. Eu fui 
transferida nessa época. Eu nunca soube exatamente por que eu havia sido 
transferida. E foi muito traumático, porque foi assim, eu tava em casa e uma pessoa 
ligou: “Sabia que tu foi transferida?” Eu disse: “Não, por quê?” Eu tinha pavor à 
ideia de trabalhar com burocracia, eu nunca gostei desse tipo de trabalho. Não 
desvalorizando, mas a escola e a Rádio eram o que eu conhecia, era um trabalho de 
que eu gostava muito. E eu dizia: “Como é que eu vou conseguir sobreviver sem a 
Rádio e fazendo um trabalho de que eu não gosto?” Mas eu não podia me afastar da 
universidade, por uma questão puramente financeira. Aí, passei alguns anos afastada 
[da Rádio Universitária], tentei voltar várias vezes e, por várias vezes, o meu nome 
foi negado. Nunca explicavam por quê. Até que eu consegui voltar em 2000. 
(FRANCISCA ALMIRA MURTA DE LIMA, depoimento de 10/10/2008) 
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Também no início da década de 1990, a Rádio Universitária enfrentou uma situação 

que repercutia em esfera nacional. Era a época do governo do presidente Fernando Collor de 

Mello, que, entre os funcionários da emissora, é lembrado não só pelo confisco das cadernetas 

de poupança e pelo impeachment. Foi enquanto o alagoano estava no poder que ocorreu a 

extinção do Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa (Sinred), o que acarretou o 

fechamento de emissoras universitárias em todo o país. Para que o mesmo não acontecesse 

com a nossa, bolsistas, funcionários, colaboradores e admiradores foram às ruas e 

organizaram atos para que a Rádio Universitária continuasse de portas abertas. 

A gente foi se movimentando aqui, fazendo campanhas com os ouvintes, fomos pra 
Praça do Ferreira, nós fizemos programa ao vivo de lá, demonstrações. Os locutores 
ajudaram a gente, gente de fora, locutores de outras rádios. Os ouvintes que ligavam 
pra Rádio foram pra lá. Nós nos movimentamos pela Rádio, eles queriam acabar 
com a Rádio mesmo. Esse período do Collor de Mello foi o pior período pra gente. 
Ele passou pouco tempo, mas quis lascar com todo mundo. Prendeu o dinheiro do 
povo, queria fechar a Fundação [Cearense de Pesquisa e Cultura], queria acabar com 
a Rádio... “Isso tudo é supérfluo”, ele disse. “Não dá dinheiro pro Governo, não”. 
Ele era louco, queria acabar com tudo. Aí, a gente também ia perder o emprego, 
muita gente ficou com medo, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. (ANTÔNIO 
CARLOS LIMA, depoimento de 22/03/2008) 

Atualmente, a Rádio Universitária está entre as poucas emissoras universitárias 

existentes no Brasil desde a década de 1980.  

Já em 2006, os artifícios usados para driblar a ditadura acabaram cobrando seu preço. 

A Rádio Universitária foi considerada irregular pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e 

fechou as portas por dois meses.  

Teve um período que a Rádio parou aqui, isso aconteceu acho que não faz nem dois 
anos10. A gente chegou aqui pra trabalhar um dia e não pôde entrar na Rádio. A 
gente passou bem um mês sem trabalhar, só realizando seminários. Porque a Rádio 
não é da universidade, mas ela tem funcionários da universidade, as instalações são 
da universidade. Essa problema já vinha se arrastando por muito tempo, mas aí teve 
um dia em que parou tudo. Não deixaram mais, acho que o TCU [Tribunal de 
Contas da União, que realiza auditorias em instituições que utilizam recursos 
federais]. Eu sei que o reitor ficou tentando resolver, a direção...11 Aí, conseguiram 
resolver: hoje em dia, a Rádio foi transformada num projeto da universidade, ficou 
tudo legal. É tanto que o nome da Rádio agora é Nuproex Rádio Universitária, tem 
lá na placa da frente. É um projeto de extensão da universidade. (...) A gente tava 
com medo de ser tudo deslocado pros outros setores, às vezes setores burocráticos, 
nós todos sendo jornalistas. Porque a gente ia ter que ir pra outros lugares da 
universidade e só tinha a Coordenadoria de Comunicação, não ia caber todo mundo. 
Mas, aí, a gente voltou com mais gás de trabalhar, quando tava tudo resolvido.  
(MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA, depoimento de 11/06/2008) 

                                                
10 O fechamento temporário da Rádio se deu de março a maio de 2006. 
11 À época, o reitor era o professor René Teixeira Barreira. Já a direção executiva da Rádio Universitária era 
ocupada pelo professor Agostinho Gósson.



62 

A situação foi contornada logo, quando o status que a emissora já exercia antes, o de 

abrigo para diversos projetos de extensão da UFC, foi formalizado. Surgiu o Nuproex (Núcleo 

de Divulgação em Radiodifusão de Programas em Extensão da Universidade Federal do 

Ceará), mas, enquanto isso não acontecia, os funcionários não ficaram de braços cruzados e 

organizaram seminários, reuniões, oficinas – a única maneira que encontraram de manter a 

Rádio na pauta dos assuntos do dia. 

Nos intervalos entre os períodos de maior turbulência, a Rádio Universitária também 

testemunhou fatos positivos, como a criação de programas inovadores, o ingresso de novos 

bolsistas, a conquista de prêmios e parcerias e a fidelização de novos e antigos ouvintes. 

Esse panorama da história da emissora nos leva a compreender os mecanismos de 

poder e os reflexos destes na Rádio e no seu quadro de profissionais, permeando o conteúdo 

que produzem e a imagem que têm de si mesmos, fatores que integram a formação da 

identidade institucional. Desvendar como isso se deu em cada período distinto será um dos 

objetivos da pesquisa que se desdobrará após o término desta monografia. Como pudemos 

ver, não faltam momentos interessantes na história da Rádio Universitária que merecem ser 

analisados com maior profundidade. 
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5 Considerações finais 

 A pesquisa com fontes orais subentende um processo cíclico: ao mesmo tempo em que 

o recorte do objeto estudado auxilia na definição de pautas mais proveitosas, descobrimos 

novos fatos a cada entrevista. Assim, não é possível afirmar que esta monografia esteja 

concluída, mesmo depois de defendida e publicada. Há sempre novos fatos a aprofundar, mais 

pessoas a entrevistar, outras reflexões a propor. 

 Entretanto, este trabalho já traz alguns pensamentos amadurecidos, que podem ser 

úteis para os próximos passos na pesquisa sobre a Rádio Universitária. A formação da 

identidade institucional da emissora, com todos os fatores que a compõem, é divisada em sua 

fase inicial, a partir do estudo da época em que a Rádio foi criada. Afinal, nas páginas 

anteriores, acompanhamos as articulações políticas que viabilizaram o projeto, contemplamos 

a perspectiva daqueles que estiveram à frente da sua concretização e conhecemos o início de 

trajetórias que, até hoje, estão entrelaçadas à história e à grade de programação da emissora. 

 A partir desses elementos, é possível fazer algumas observações. Podemos perceber 

que um projeto institucional não está imune a pressões externas, exigindo articulações 

políticas, num jogo de avanços e concessões. Os relatos coletados deram conta de como o 

regimento da emissora foi pensado justamente para contornar as dificuldades formais, do 

mesmo modo que seu estabelecimento demandou negociações intensas, como no diálogo 

ocorrido entre o reitor Paulo Elpídio de Menezes Neto e o governador Virgílio Távora. Essas 

pressões não terminariam com a inauguração. Ao longo de sua história, percebem-se 

estratégias de adaptação ao contexto político, seja ele favorável ou desfavorável à emissora, 

de modo a mantê-la no ar. 

Outro fator percebido foi a influência que projetos e aptidões pessoais demonstrados 

pelo quadro funcional da Rádio Universitária exerceram sobre sua programação e, 

consequentemente, sobre a meta de educação não-formal que se pretendia atingir através de 

cada programa. Do mesmo modo, foi possível discernir o papel central que esse projeto 

institucional desempenhou no desenvolvimento das carreiras profissionais de estudantes, 

servidores e colaboradores. 

A própria programação da época mereceu reflexões, pois constitui a concretização do 

projeto inicial, assinalando os pontos em que os objetivos dos fundadores se realizaram e que 

outros fatores, muitas vezes imprevistos, foram acrescentados ao longo dos anos. Um fato 
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observado por alguns indivíduos que interagiram com a emissora nessa fase inicial é que a 

atual grade de programação ainda conserva muitos dos programas surgidos naquela época. 

Acompanhar as mudanças nesses programas também será importante para compreender a 

identidade institucional.   

 Quando escolhi a Rádio Universitária como tema, em 2007, eu pretendia englobar seus 

28 anos de existência, mas, à medida que fui desenvolvendo as entrevistas, percebi que seria 

mais sensato focar em apenas um período e analisá-lo com profundidade do que fazer um 

panorama raso dessas quase três décadas. A fundação da Rádio, com toda a sua efervescência, 

se mostrou o melhor ponto de partida para um trabalho que pretendo continuar depois de 

formada. 

O período de 1981 a 1983 foi marcado pelos efeitos do início da redemocratização do 

país. Aliada à euforia do começo da execução de um projeto que havia sido gestado desde 

1979, havia um impulso nacional para debater a realidade, rumo à democracia. O quadro 

profissional da emissora não estava à parte desse fenômeno. A Rádio ressoava o engajamento 

político e a ousadia de muitos dos jovens bolsistas que integravam seus quadros, sem ignorar 

a ponderação de profissionais mais experientes inclusive no meio político, como o professor 

Marcondes Rosa.  

 Nos anos que sucederam a época estudada, percebemos novas variáveis na formação 

da identidade institucional, que é um processo ininterrupto, visto que resulta da intersecção 

entre identidades individuais e contextos socioculturais, ambos cambiantes. Mudou o regime 

político do Brasil, mudaram as práticas de governante para governante e, assim, de reitor para 

reitor. As vidas dos estudantes que entraram na emissora como bolsistas também se 

transformaram: aos poucos, eles foram se tornando profissionais formados, pais e mães de 

família, artistas com trabalhos autorais. Essas são variáveis sócio-políticas e culturais que 

merecem o aprofundamento devido em recortes próprios. Seria injusto querer abarcar tudo em 

apenas dois anos de pesquisa. 

 Desse modo, ainda há material de sobra para novas investigações. Investigações de 

que farei parte – e nas quais espero poder contar com muitos outros pesquisadores. 
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