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RESUMO – O rádio é a mídia mais acessível cultural e financeiramente no Brasil e um dos meios 
com maior alcance no território nacional. Com o advento e popularização da Internet, muito se falou 
sobre a sobrevivência – não só do Rádio, mas também da TV. No entanto, a nova tecnologia trouxe 
mais possibilidades ao meio e a linguagem radiofônica. Com esse contexto, começam a surgir rádios 
sem espaço físico, nem transmissão tradicional, hospedas na internet e conhecidas como ‘Rádioweb’. 
É nesse cenário que a Rádioweb tem desenvolvido seu papel: consolidando e reconstruindo formatos 
e gêneros para divulgar cultura, ciência e informação aos internautas no endereço: 
http://radioweb.uepg.br/. O projeto também busca proporcionar uma ligação entre Universidade e 
Comunidade, além de dar oportunidade aos estudantes ganharem experiência prática e teórica em 
Radiojornalismo. A Rádioweb também busca envolver pessoas que não são da comunidade 
acadêmica, como estudantes de escolas da cidade – o intuito é apresentar-lhes o ambiente 
radiofônico e seus condicionantes. A iniciativa tem veiculado produções no gênero Jornalístico, 
Educativo-Cultural e Entretenimento e conta com a participação de alunos do Curso de Jornalismo da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Este artigo utiliza a metodologia de pesquisa-ação, 
estimulando a participação cada vez mais ativa dos estudantes envolvidos.  
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Introdução 
 
Mesmo com a chegada da televisão no Brasil, em meados do século passado (sec.xx), o 

rádio manteve seu papel de veículo informativo e sua credibilidade junto à sociedade. Parte da 
importância desse meio vem da sua característica técnica. É uma tecnologia barata e tem grande 
alcance territorial, priorizando o regionalismo. A produção de seus formatos também não exige uma 
equipe grande, com vários profissionais e equipamentos caros – fatores que encareceriam a 
produção do conteúdo, por vezes, impossibilitando o processo. 

 Com a chegada da internet, muito se especulou sobre o futuro do Rádio e da TV. Da 
mesma forma que ele “sobreviveu” com chegada da televisão, adaptou-se também, ao novo meio 
(internet); 

Para a pesquisadora Nair Prata Martins:  
 

O advento da internet faz surgir uma nova radiofonia, onde o usuário não apenas ouve as 
mensagens transmitidas, mas também s encontra em textos, víeos, fotografias, desenhos, 
hipertextos. além, do áudio, há toda uma profusão de elementos textuais e imagéticos que 
resignificam o velho invento de Marconi (Martins, 2008, p. 42). 

 
Ao referir-se sobre o rádio, a pesquisadora Paula Cordeiro (2004), destaca: “O rádio é um 

meio de comunicação extraordinariamente rico, com uma narrativa singular e para muitos, fascinante. 
Tradicionalmente conhecido como um meio imediato e irrepetível, a rádio, com o advento da Internet, 
pode redefinir-se”. (CORDEIRO, 2004, p. 1). A autora vê na internet um caminho para novas 
possibilidades e não como um ‘ponto final’ para o Rádio e suas produções. 

Essa realidade é observada na proposta de extensão: Rádioweb-UEPG.  Há cinco anos, 
esta proposta vem unindo produção e estilo radiofônico com as novas possibilidades da internet. 
Atualmente no endereço http://radioweb.uepg.br/, o referido projeto veicula produções dos 
acadêmicos do curso de jornalismo da universidade estadual de ponta grossa (UEPG), com o intuito 
de entreter e informar. Além de divulgar programas educativo-culturais àqueles que costumam 
acessar radiowebs. Nesse aspecto, essa proposta está cumprindo um dos seus fundamentais 
objetos: 

 
[...] a finalidade primeira é utilizar a rádio na web para informar, entreter e educar. A 
programação perpassa pelos gêneros radiofônicos: Jornalístico, Educativo-Cultural, 
Entretenimento e Especial priorizando programas: educativo- culturais; de entretenimento; e 
que abordem assuntos ligados à ciência e tecnologia (ASSUMPÇÃO, 2007). 

 
O conteúdo veiculado na Rádioweb-UEPG é, majoritariamente, produzido pelos estudantes 

que participam do referido projeto. A iniciativa conta com acadêmicos do 1º, 2º e 4º ano do Curso de 
Jornalismo e ainda tem a participação de educandos do ensino médio de escolas públicas de Ponta 
Grossa. A maior parte da produção é jornalística. Todos os gêneros e formatos divulgados nessa 
rádio seguem os ensinamentos de Barbosa Filho (2003, p. 60) com a finalidade de difundir cultura, 
informação, educação e conhecimento, conforme o quadro:  
 

QUADRO: Gêneros e formatos jornalísticos veiculados pela Radioweb-UEPG: 

Gêneros Radiofônicos Formatos: 

1- Gênero Jornalístico Notícia; Reportagem; Entrevista; Documentário 
jornalístico; Debates e Mesas-redondas; 
Divulgação científica. 

2- Gênero Educativo-cultural 
 

Audiobiografia; Programa temático de cunho 
educativo cultural 

3. Entretenimento 
 

Peças radiofônicas (dramaturgia, também de 
cunho eductvo-cultural). 

Fonte: Autor 
 
 
Objetivos 

 
O objetivo desse artigo é demonstrar como a Rádioweb-UEPG tem usado formatos dos 

gêneros: Jornalismo, educativo-cultural e do entretenimento para fornecer informações de qualidade 
aos internautas. No caso específico da divulgação científica, é importante salientar que traduzir uma 
linguagem hermética e pouco compreensível para um texto que flua bem na linguagem radiofônica é 

http://radioweb.uepg.br/
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uma das habilidades trabalhadas pelos participantes do projeto. Prima-se pelo Jornalismo e 
divulgação científica, que vão ao encontro da linguagem radiofônica.  

A linguagem do Rádio possui características simples que, se bem utilizadas, podem tornar 
um assunto complicado e pouco compreensível em uma informação que possa ser entendida e 
compreendida mais facilmente e com naturalidade. Para Eduardo Meditsch (1999, p. 127), “a 
linguagem do rádio é uma composição sonora invisível da palavra, música, ruído e silêncio, 
enunciada em tempo real”. O autor ainda defende que a identidade do rádio na era eletrônica se dá 
pela especificidade de seu discurso, não importando se a difusão da mensagem é feita pela forma 
tradicional (AM, FM) ou por outros suportes de transmissão como o satélite, a internet. 

 
 
Metodologia 

 
A metodologia utilizada no projeto Radioweb-UEPG é o método da pesquisa-ação, à luz do 

teórico francês de Michel Jean-Marie Thiollent. O uso desse método é o mais adequado para essa 
proposta extensionista. Acredita-se, que o estudante envolvido, sinta-se mais integrado ao processo, 
por ter papel ativo em todas as etapas de produção e pesquisa científica. Ou seja, o estudante 
participa como agente ativo da pesquisa e da execução desse produto. 

No projeto, cada membro discute e constrói um produto radiofônico, visando o gênero e 
formato que mais se adéqua aquela temática. Muitas vezes, assuntos jornalísticos e de interesse 
público são tratados em temáticas do entretenimento – sem perder a angulação e problematização 
próprias e essenciais ao Jornalismo. Assim, os conteúdos veiculados pela RADIOWEB-UEPG 
oportunizam novas possibilidades aos produtos radiofônicos – veiculados agora na Web – além de 
inovar utilizando outros gêneros para divulgar conteúdos jornalísticos.  

Nos encontros semanais do projeto, são discutidos pautas e temas que possam ser de 
interesse do público alvo e, levando em conta, os objetivos do projeto. Com isso, os grupos de 
produção são separados e a produção é avaliada no próximo encontro. Assim, o conhecimento 
técnico é compartilhado por todos os membros e o conteúdo produzido também é avaliado e 
comentado por todos. 

 
 

Resultados 
 

Os resultados práticos – produtos jornalísticos - do projeto Rádioweb-UEPG podem ser 
encontrados na página: http://radioweb.uepg.br/. Além do material produzido, o projeto tem 
conseguido integrar a comunidade com a universidade – trazendo alunos de escolas da cidade para 
participar de gravações da Rádioweb. A iniciativa também tem introduzido alunos do Curso de 
Jornalismo da UEPG às atividades práticas desde os primeiros meses do curso, o que auxilia na 
formação epistemológica do acadêmico. 

Assim, a Rádioweb funciona como uma alternativa para a formação do acadêmico de 
jornalismo – o projeto oferece a conciliação entre a reflexão acadêmica e a produção prática, além da 
união entre o conhecimento científico e os interesses sociais, públicos. Na execução das atividades 
do projeto Rádioweb, unem-se esses quesitos: a formação do universitário e a divulgação de 
informações científicas.  

 
 

Conclusões 
 
Concluímos que a Rádioweb-UEPG tem conseguido contribuir com a construção do 

conhecimento científico em Jornalismo - com a produção de conteúdos e de conhecimento científico 
na área. Além disso, o projeto tem contribuído junto à Comunidade e à Universidade para divulgação 
de informações úteis para ambos os públicos – como notícias sobre pesquisas científicas e 
produções de conteúdo que envolvam membros da comunidade.  

Essa produção veiculada pela Rádioweb-UEPG tem, também, complementado a formação 
de acadêmicos quanto a técnica de produção de conteúdos, como uma atividade prática que se alia a 
teoria. Assim, o projeto tem estabelecido um espaço de produção midiática em um novo meio, a 
internet, em que as potencialidades são maiores e ainda pouco exploradas. 
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