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RESUMO – O programa de rádio Antena Comunitária é uma produção do projeto de extensão Portal 
Comunitário, do curso de Jornalismo da Universidade Estadual Ponta Grossa, disponível no site 
http://www.portalcomunitario.jor.br. O projeto tem como objetivo trazer informações sobre os bairros, 
sindicatos, entidades e movimentos sociais de Ponta Grossa, tendo como base os princípios da 
comunicação comunitária. O Antena Comunitária tem importância dentro do Portal Comunitário, pois 
se utiliza de uma plataforma abrangente e acessível, que é o rádio. Por ser um recurso auditivo, é 
possível que uma parcela do público que tenha certa dificuldade na leitura possa acompanhar as 
notícias apenas pelo Antena, com isso, o site se torna mais democrático, reforçando uma das 
principais preocupações do projeto, a acessibilidade. O Antena Comunitária é uma produção semanal 
de cerca de cinco minutos cada programa. Com uma linguagem simples e direta, os programas 
trazem, além das notícias, previsão do tempo e vagas de emprego da cidade. A produção do Antena 
é feita desde o ano de 2011 e mantida pela equipe do projeto, com participação de estudantes. Os 
áudios do programa se encontram na página principal do site, na parte superior direita, e não é 
necessária a instalação de nenhum plugin para ouvi-lo, de modo a facilitar o acesso ao conteúdo. 
Além da edição atual do programa, é possível ouvir gravações de semanas anteriores, o que garante 
aos ouvintes o registro e a memória dos acontecimentos locais envolvendo as entidades parceiras do 
projeto. No presente trabalho, busca-se apresentar o formato e as características do programa de 
rádio Antena Comunitário, com o propósito de refletir sobre a produção noticiosa realizada pelo 
projeto Portal Comunitário. 
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Introdução 
 
O propósito do projeto de extensão Portal Comunitário, criado em 2008 e disponível no 

endereço http://www.portalcomunitario.jor.br, é realizar uma cobertura jornalística baseada nos 

princípios da comunicação comunitária, abrindo espaço para a tematização de assuntos de interesse 
das comunidades, entidades e movimentos sociais. Atualmente, o projeto envolve parcerias com mais 
de 50 entidades sociais de Ponta Grossa - associações de moradores, sindicatos de trabalhadores, 
movimentos sociais, organizações não governamentais e outras organizações populares da cidade 
de Ponta Grossa -, que são atendidas pela ação extensionista do Portal Comunitário. 

O Portal Comunitário é desenvolvido a partir da articulação entre o projeto de extensão e 
jornal-laboratório on-line do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
A partir do trabalho interdisciplinar desenvolvido nas disciplinas de Comunicação Comunitária, 
Webjornalismo, Telejornalismo II e Redação Jornalística II (do segundo ano), acontece a produção e 
publicação de conteúdo jornalístico junto à comunidade envolvida, valorizando a participação cidadã. 

Entre as editorias e espaços existentes no site, pretende-se neste trabalho abordar o 
programa Antena Comunitária, que é produzido com base no conteúdo disponível no site Portal 
Comunitário. As principais matérias da semana são reproduzidas na plataforma radiofônica para que 
um número maior de pessoas possa interagir com o que é veiculado no Portal, ampliando o conteúdo 
e a proposta do site que é levar informação às comunidades de Ponta Grossa, assim como noticiar os 
acontecimentos nos bairros, entidades e associações da cidade. 

Segundo Cébrian Herrero (2001) não devemos mais observar a radiodifusão sonora de 
maneira singular, mas sob uma perspectiva pluralista. O Antena Comunitária se compromete com um 
público que, em sua maioria, não tem voz perante a mídia e cumpre sua função pluralista, 
aproximando-os ao site.  

“A função do rádio não se esgota em apenas transmitir informações sobre os 
acontecimentos. É necessário que o rádio promova, efetivamente, o intercâmbio entre a fonte e o 
destinatário para que o processo de dupla mão-de-direção se efetive” (ORTRIWANO, 2008, p.63). 
Nesse sentido, o papel do programa Antena Comunitária é ser o transmissor de notícias para as 
pessoas com deficiência visual (representadas pela Apadevi, entidade parceira do Portal 
Comunitário), para o analfabeto funcional, para o trabalhador que não tem tempo de parar para ler as 
notícias da semana, entre outros, legitimando o processo ao qual o autor se refere de “dupla mão-de-
direção”. 
 

 
Objetivos 

 
O presente artigo tem como objetivo discutir a produção do Programa Antena Comunitária e 

observar o público alcançado pelo projeto. O Antena Comunitária busca conquistar um maior alcance 
do projeto Portal Comunitário, levando a proposta para os grupos que não podem ler, como por 
exemplo os deficientes visuais integrantes da Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais 
(APADEVI). Além deles, o Antena procura atender pessoas que tem dificuldade na leitura, já que o 
formato radiofônico proporciona uma maior facilidade de assimilação do conteúdo. O programa tem 
ainda como objetivo acompanhar a convergência dos meios, processo esse que atende a demanda 
de pessoas incentivadas a procurar informações diferentes e fazer conexões com conteúdos 
midiáticos dispersos (CARLESSO, 2011). O programa radiofônico em transmissão via web objetiva 
fazer parte da convergência jornalística, um processo de evolução contínuo que modifica a estrutura 
das produções jornalísticas para facilitar a troca de informações e conteúdo, bem como atender a 
certa demanda do público (LOPEZ, 2010). 

Apesar do foco na evolução jornalística, o objetivo principal da proposta é garantir a 
qualidade da informação. É necessário, primeiramente, seguir as normas do jornalismo comunitário 
para, posteriormente, adequar a informação obtida para o formato radiofônico (CARLESSO, 2011). 

 
 

Metodologia 
 
O programa produzido no estúdio de Radiojornalismo da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG) é gravado semanalmente pelos alunos da equipe do Portal Comunitário, a partir do 
conteúdo de notícias disponibilizadas no site do projeto. São escolhidas as matérias com maior 
destaque entre o domingo e quarta-feira, uma vez que o programa é coloca no ar às quintas-feiras e, 
após escolhidas as notícias, elas são reescritas para a plataforma radiofônica e reproduzidas no 

http://www.portalcomunitario.jor.br/
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Antena Comunitária. O programa também oferece ao ouvinte a previsão do tempo para a semana e 
tem duração entre quatro e cinco minutos. Ao apresentar aspectos técnicos, editoriais e as dinâmicas 
de produção do programa, o presente trabalho propõe um relato da experiência extensionista, com 
base nos mecanismos de produção jornalística em rádio. 

 
 

Resultados 
 
O Antena Comunitária surgiu no ano de 2011, devido ao interesse dos alunos do segundo 

ano do Curso de Jornalismo, sob a orientação do professor Rafael Schoenherr, em fazer a produção. 
Além do Antena Comunitária, outros projetos de rádio eram desenvolvidos, como o Conserva Cultural 
(veiculado no projeto Cultura Plural), a Rádio Web e a Rádio Resistência. O objetivo inicial do projeto 
era proporcionar aos alunos a produção e a execução de pautas, respeitando o formato radiofônico 
proposto, além de oportunizar aos alunos uma experiência inédita de contato com a produção de 
conteúdo para rádio. A equipe dos alunos do segundo ano, durante a disciplina de Rádio, se dividiam 
entre a produção do Antena Comunitária e o Conserva Cultural (veiculado no projeto Cultura Plural). 

Durante a produção do Antena Comunitária, os alunos se revezavam nas funções, com isso 
eles participavam de todas as etapas da produção, trabalhando nas funções de pauteiro, repórter e 
editor. Cada aluno permanecia dentro de suas funções por duas semanas, por vezes, os editores 
também faziam outra função, seja na produção ou na locução. 

Os primeiros programas seguiam outro formato do proposto nos dias de hoje, as edições 
eram mais longas e contavam com material exclusivo. Traziam falas de moradores e representantes 
de entidades, e em algumas edições foram realizadas entrevistas em estúdio.  

O modelo foi transformado no ano de 2012, e a mudança de formato e conteúdo envolve 
vários fatores. A redução da duração do programa resulta em uma maior agilidade, com isso, o 
público não precisa dispensar um longo tempo para ouvir as produções, tornando os programas mais 
atrativos para a audiência rotativa que a internet possui. O programa passou a ser produzido pelos 
alunos do terceiro ano, o que resulta em melhor qualidade dos programas, já que os alunos que 
agora o produzem já completaram a disciplina de Radiojornalismo. Por fim, o conteúdo passou a 
replicar o que está disposto em forma de texto dentro do Portal Comunitário; essa atitude faz com que 
o usuário do site que, por algum motivo, não faça a leitura do veículo, possa ter à sua disposição o 
conteúdo do site em formato de áudio, resultando em um domínio dos assuntos tratados pelo site por 
parte do ouvinte. 

 
 
Conclusões 

 
A partir do que se pode observar do Antena Comunitária, conclui-se que o programa cumpre 

com a função de ponte entre os usuários e o site numa plataforma que possibilita o entendimento e a 
inclusão. O formato radiofônico em que o programa funciona permite que o acesso às notícias 
chegue a todos os interessados, ressaltando que o conteúdo do site é produzido para pessoas e 
grupos que muitas vezes vivem à margem do que é veiculado nos principais veículos midiáticos da 
cidade. Assim, entende-se que a proposta do site de aproximar a comunidade e dar espaço e voz 
para bairros, entidades e associações atua no sentido de incluir a comunidade local no processo de 
produção jornalística. 

Com base na experiência do Portal Comunitário, especificamente a partir do programa de 
rádio Antena Comunitária, considera-se que a prática extensionista, ainda que com limitações de 
alcance, resulta em pelo menos duas contribuições: oportunizar aos estudantes a produção de rádio 
em caráter experimental no contexto do jornalismo multimídia e incentivar a participação cidadã por 
meio da prática do jornalismo comunitário. 
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