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ÁREA TEMÁTICA: 

 

(  X  )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – Este artigo trata da programação da Radioweb-UEPG, visando à interatividade dos 
acadêmicos de Jornalismo e estudantes de escolas públicas, coordenadora e rádio. Ao atuarem 
como participantes, os estudantes (universitários e secundaristas) aprendem in loco e em tempo real, 
os tipos de programação e dicotomia entre as modalidades: rádio convencional (ondas hertzianas) e 
webradio (instalada na internet). Esta última não necessita para o seu funcionamento de autorização 
e nem concessão governamental. É acessada por um endereço na internet, por meio de URL 
(Unifrom Ressource Locator), tornando-se uma mídia mais democrática e interativa. Ela permite aos 
acadêmicos e estudantes tornarem-se emissores e receptores ativos de suas próprias programações, 
o que vem ocorrendo nesses cinco anos de funcionamento da Radiodioweb-UEPG. Para 
desenvolvimento deste trabalho utilizamos as pesquisas: bibliográfica e empírica, além do método 
pesquisa-ação, à luz de Michel Jean-Marie Thiolllent. Acreditamos que esse método contribui com a 
interatividade entre pesquisador e pesquisados, por ser um método dialógico, em que pesquisador e 
investigados exercem papeis que proporcionam a permuta de conhecimentos. Por isso, foram 
analisados cinco formatos considerados preferenciais dos participantes: audiobiografia, dramaturgia; 
documentário-jornalístico; programa de entrevista e reportagem veiculadas entre 2011 e 2012. 
Observamos maior incidência nos programas denominados: dramaturgia (25%) e audiobiografia 
(23%). Os jornalísticos aparecem em plano secundário: programa de entrevista (19%); documentário-
jornalístico (17%); reportagem (16%). Os formatos que priorizam entretenimento se destacam, 
confirmando a relevância da linguagem radiofônica, inclusive, em webrádio. 
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Introdução 
 
  Esse artigo tem como mote a programação da Radioweb-UEPG. Para isso, utilizamos a 

pesquisa bibliográfica para a construção do aporte teórico das rádios convencionais e webradio. A 
primeira utiliza ondas hertzianas e formatos que ainda se fazem presentes no nosso cotidiano. A 
segunda usa tecnologia mais recente: a internet criada em 1998, no Brasil. 

 É importante, delinearmos um contraponto entre rádio convencional/hertziana e webradio. 
No Brasil, a primeira emissora hertziana foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (atual Rádio MEC), 
fundada em 23 de abril de 1923, na antiga capital brasileira, Rio de Janeiro. Essa emissora “nasceu” 
sob o signo da educação e cultura e, permaneceu com esse signo até 1936, quando o seu fundador 
Edgar Roquette Pinto, entregou-a aos cuidados do Ministério da Educação e Saúde, com o propósito 
dela continuar veiculando programação educativo-cultural. Roquette Pinto acreditava que o rádio, 
como a escola, poderia contribuir com aqueles que não tiveram acesso à educação formal e/ou a 
cultura. Naquele período (1936), o Brasil apresentava grandes índices de analfabetismo. O acesso ao 
cinema, aos livros e ao teatro era também elitizado. Embora, a rádio também se apresentasse 
elitizada, devido a sua tecnologia, era vista naquele momento, como panaceia aos menos favorecidos 
intelectualmente.  

  Parece que a rádio convencional/hertziana não se abala diante do surgimento de novas 
tecnologias. Ela demonstrou vivacidade com o nascimento da televisão (1950 no Brasil) e com a 
internet (1995 nos EUA e 1998 no Brasil). Antes de esmorecer, adaptou-se às mudanças. A internet 
não conseguiu subjugar a rádio hertziana (convencional e educativa). Ao contrário, ela se fortaleceu 
perante a sociedade contemporânea, transmitindo programação on line, nos mesmos gêneros e 
formatos: 

    
Nota, boletim, notícia, comentário, editorial, radiojornal, documentário jornalístico, mesa 
redonda/debate, programa policial, esportivo e divulgação tecnocientífica. Programa 
instrucional, audiobiografia, documentário educativo-cultural e programa temático. Programa 
musical, ficcional, artístico e programa interativo de entretenimento. Programa eleitoral e 
religioso. Spot, jingle, testemunhal, peça de promoção e peça radiofônica de ação pública. 
Notas de utilidade pública, programete e programa de serviços. Programa infantil e de 
variedade (BARBOSA FILHO, 2003, p. 89-139).  

 
  Quanto aos formatos, a webradio assemelha-se com sua co-irmã – a rádio hertziana – 

divulgando “música, notícia, prestação de serviços, promoções, esporte, programas comandados por 
comunicadores” (MARTINS, 2008, p. 53). Além, desses formatos, a pesquisadora Nair Prata Martins, 
também comenta: 

 
[...] a webradio pode oferecer não apenas um só canal de áudio como estamos acostumados 
no rádio hertziano, mas um amplo espectro de opções para todos os gostos. Num clique de 
mouse, o usuário pula de um universo para outro, de acordo com suas preferências pessoais, 
mas dentro de uma mesma rádio. A webradio deve ser entendida, portanto, como uma grande 
constelação de elementos significantes sonoros, textuais e imagéticos abrigados no suporte 
internet (MARTINS, 2008, p. 53). 

 
  É nesse cenário que o projeto extensionista: Radioweb-UEPG se apresenta, desde 2008 

(quando suplantou sua fase experimental entre 2006/2007), buscando uma programação mais 
direcionada aos gêneros educativo-cultural, entretenimento, especial e jornalístico. Nessa rádio são 
priorizados os seguintes formatos: a) Jornalístico (boletim, debate, documentário, divulgação 
científica, entrevista, radiojornal, reportagem; b) Educativo-cultural (audiobiografia); c) Entretenimento 
(dramaturgia, peça radiofônica); Serviço (programa infantil).  Esses formatos vão ao encontro das 
premissas de dois pesquisadores de suma importância para o jornalismo científico e à mídia 
radiofônica. O primeiro, o pesquisador americano, Hiller Krighbaum. Ao fazer referência sobre a 
construção e veiculação da ciência nos meios de comunicação, ele destaca: “[...] um repórter 
científico deve estar suficientemente alerta, subentendendo-se assim um conhecimento das bases da 
ciência ‘pura’, da tecnologia e da medicina para fazer perguntas inteligentes e para compreender as 
ideias em debate” (KRIGHBAUM, 1970, p. 22-23). O segundo pesquisador, o argentino Mário Kaplun, 
ensina: “Una de las nociones clássicas en comunicación massiva, es la que estabelece que la radio 
tiene três funciones que cumplir: informar, educar, entreter [...]. Sus programas deben clasificarse en 
três categorias: informativas, educativo-culturales y entretenimento” (KAPLUN, 1978, p.  65-66). 

  A Radioweb-UEPG está cumprindo os ensinamentos de Krighbaum e Kaplun. Além de 
promover cidadania e interatividade entre a rádio e seus participantes, realiza um dos sonhos do 
dramaturgo Bertold Brecht, quando sentencia: 
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O rádio seria o mais fabuloso meio de comunicação imaginável na vida pública, um fantástico 
sistema de canalização. Isto é, seria se não fosse capaz de emitir, como também de receber, 
portanto, se conseguisse não apenas se fazer escutar pelo ouvinte, mas também, pôr-se em 
comunicação [...] (BRECHT, 1920, apud MEDITSCH, 2005, p. 42). 

 
  Por ser uma proposta de cunho interativo, o projeto Rádioweb-UEPG, procura intercambiar 

em suas atividades, ensino, pesquisa e extensão, cumprindo assim, os três pilares que norteiam e 
sustentam epistemologicamente a universidade pública. 

 
       

Objetivos 
 
Neste artigo procurou-se analisar cinco formatos que fazem parte da programação da 

Radioweb-UEPG: audiobiografia, documentário-jornalístico, dramaturgia, programa de entrevista e 
reportagem, no período entre 2011 e 2012, visando à representatividade de cada um deles no 
contexto da programação da rádio. 

 
 

Metodologia 
 
As pesquisas utilizadas são a bibliográfica e a empírica. Elas nos dão suportes 

epistemológicos para o aporte teórico. Além dessas pesquisas usamos também o método da 
pesquisa-ação, respaldado em Michel Jean-Marie Thiollent. Acreditamos que esse método é o mais 
adequado à investigação, por contemplar a participação interativa entre pesquisador, coordenadora 
do projeto e participantes (acadêmicos do Curso de Jornalismo, estudantes e professores de escolas 
públicas de Ponta Grossa). Foram analisados, então, cinco formatos considerados preferenciais pelos 
participantes: audiobiografia; documentário-jornalístico, dramaturgia, programa de entrevista e 
reportagem, compreendendo o período de análise entre 2011 e 2012. 

 
 

Resultados 
 
Dos cinco programas analisados, observamos maior incidência no formato dramaturgia, 

sobressaindo-se dos demais, com 25%. Em segundo lugar, audiobiografia com 23% de aparições. 
Em terceiro, com 19%, aparece o programa de entrevista. O documentário-jornalístico representa o 
quarto lugar, com 17% de aparições. Em quinto e último lugar, é a vez da reportagem, com 16% de 
frequência na programação da rádio.  

Os formatos que priorizam o entretenimento (audiobiografia e dramaturgia) destacam-se, 
confirmando a importância da linguagem radiofônica. Por contemplar a palavra, a sonoplastia, o 
silêncio, a linguagem do rádio oportuniza e leva o ouvinte ao mundo dos sonhos, da fantasia, da 
imaginação. Daí, a busca dos estudantes pela produção de programas de entretenimento. 

 
 
Conclusões 

 
Os resultados apresentados nesta pesquisa vêm ao encontro das preferências dos 

participantes (indistintamente do grau de escolaridade). A escolha pelos formatos (audiobiografia e 
dramaturgia) é compreensível. Através da construção de peças radiofônicas o estudante 
(bacharelado ou secundarista) passa a compreender melhor a linguagem do rádio e a comunicação 
verbal e não verbal exigida pela mídia radiofônica (independentemente do suporte tecnológico: 
hertziana ou internet), fluindo assim, a imaginação e criatividade de cada participante, tanto na 
construção de textos escrito e sonoplástico, quanto na comunicação gestual no estúdio.  

 Outro fator relevante e que não pode ser desconsiderado é o papel de atuação de cada 
participante. Esse papel deve observar a responsabilidade em todas as tarefas radiofônicas. A 
produção em rádio exige um trabalho de equipe coeso. Se um componente da equipe falhar, há 
comprometimento, também, da execução dessa tarefa. Por isso, a importância de aliar teoria e 
prática, essência da mídia radiofônica. 
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