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1 – Introdução 

 

A produção local de TV tem início no Rio Grande do Norte em 1972, com o projeto de 

transmissões de teleaulas para escolas públicas, e que depois passaria a ser a TV Universitária. Apenas 

em 1987 é que a primeira emissora comercial se instalou no estado, a TV Ponta Negra. No mesmo 

ano surgem a TV Cabugi e a TV Tropical (KNEIPP, 2017). Ao analisar a trajetória da televisão 

potiguar, verificam-se momentos importantes para a expansão das emissoras pelo estado, marcados 

por acontecimentos sociais, cultuais, econômicos e políticos. 

Este estudo faz parte de uma pesquisa de doutorado e se mostra oportuna e relevante porque 

busca desenvolver o saber científico sobre a TV no Brasil. A periodização da trajetória da TV 

potiguar, pretende contribuir para a produção de conhecimento regional, para futuros estudos quanto 

para o ensino na área da comunicação. Essa investigação pretende também compreender a relação da 

televisão potiguar com a sociedade. Por isso, pretende identificar, analisar e propor a delimitação das 

fases de desenvolvimento da TV no Rio Grande do Norte. A partir desse estudo será possível 

identificar e construir conceitualmente uma proposta de ecologia da televisão regional. 

 

2 – Metodologia 

 

O instrumental metodológico constitui-se por meio de um estudo de caso da trajetória da TV 

potiguar, para a posterior construção de uma periodização, para delimitar as fases da televisão. As 

análises documentais e bibliográficas permearão toda a pesquisa. 

 

3 – Resultados parciais e discussão 
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A partir dos estudos sobre a TV no Brasil, observa-se que a evolução da televisão do Rio 

Grande do Norte pode ser dividida em quatro fases diferentes, que seguem em paralelo ou bem 

próximas às fases da televisão brasileira, pesquisadas por Mattos (2010)3. No entanto, em recortes 

temporais diferentes e com as especificidades das emissoras potiguares. 

A primeira fase é marcada pelos 15 anos em que a TV Universitária foi a única emissora do 

estado, com produção e transmissão de conteúdo local (PEDROZA, 2017). Uma segunda fase de 

expansão é observada a partir de 1987 quando entraram no ar as quatro primeiras emissoras 

comerciais do Rio Grande do Norte, investindo em uma programação mais profissionalizada. 

A terceira fase da televisão potiguar é marcada pela transição administrativa, quando algumas 

emissoras enfrentaram crises e foram vendidas para outros grupos empresariais (SALES JÚNIOR; 

KNEIPP, 2019). Paralelamente a isso, ocorreu também o processo de transição tecnológica, com a 

inauguração dos primeiros canais digitais, em 2010. 

Concluído esse período, começa a quarta fase marcada pela qualidade digital, a mobilidade e 

a uma maior interatividade com o público, que passa a participar mais ativamente na produção de 

conteúdo (KNEIPP; SALES JÚNIOR, 2020).  

Acredita-se que com o início das transmissões digitais, a TV se desenvolveu e busca continuar 

como um veículo ativo, atual e dinâmico num mundo cada vez mais conectado (JOST, 2011). 

Williams (2016, p. 26) apresenta a TV como resultado de uma mudança social que “já está ocorrendo 

ou está prestes a ocorrer”. Por isso, pode-se dizer que a mídia constitui um lugar social onde as pessoas 

podem se comunicar e criarem novas relações de linguagem e entendimento (HALL, 2000). 

Observamos ainda que se mudou a concepção do que seja televisão na atualidade. Por isso, Cannito 

(2010) acredita que “a televisão é, além de um aparelho, um tipo de conteúdo” (CANNITO, 2010). 

O que não representa o fim da televisão tradicional. Para Wolf (2015, p. 29), “entre todas as apostas 

a serem feitas, talvez a menos segura seja que as pessoas vão parar de assistir à TV, mesmo que parem 

de assistir TV”. 

 

4 – Conclusões parciais 

 

 Ao analisar a trajetória da TV no Rio Grande do Norte, identificou-se as fases que marcaram 

o crescimento desse veículo no estado. Mais do que acontecimentos sociais, econômicos e políticos, 

observou-se o desenvolvimento da tecnologia e a relação com a sociedade. Uma interação que foi 
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sendo modificada e intensificada com o início das transmissões digitais. O que mudou não foi apenas 

a forma de recepção do conteúdo, mas principalmente o conceito do que venha a ser televisão 

regional. Por causa dessa percepção, o presente estudo segue em curso buscando identificar e 

construir conceitualmente a uma proposta de nova ecologia da televisão regional, que contribui para 

reforçar identidades local e o sentimento de pertencimento do público com o veículo. 
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