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RESUMO 

 

O blog Rádio Power Strike (RPS) é voltado para o público LGBT unindo 

radiojornalismo e jornalismo online. Este trabalho tem como finalidade apresentar o 

RPS, destacando a redação jornalística criada através dos conceitos aprendidos nas 

disciplinas Teorias da Comunicação, Sociologia, Metodologia da Ciência e Técnicas de 

Comunicação Dirigida, que contribuíram para o desenvolvimento do projeto se 

tornando pioneiro no Brasil. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornalismo online; radiojornalismo, blog, redação jornalística, 

webradio. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A blogsfera inicialmente surgiu como um diário pessoal público, ganhando importância 

na Comunicação Social com a possibilidade de produção e publicação de conteúdos 

informativos em tempo real, acessível ao leitor que pode interagir imediatamente. 

Campos (2001) assegura que a Internet possibilita formas de contextualizar notícias, 

podendo o leitor interagir. 

 

“(...) Na Internet, além das imagens atualizadas e até do som se for o 

caso, o receptor conta com várias ‘camadas’ de texto que formam o 

hiperlink, possibilitando acesso a todo tipo de detalhe, a edições 

anteriores, a bancos de dados, a pesquisas de todo tipo, inclusive em 

outras línguas, de modo a poder confrontar a informação recebida da 

mesma maneira que o bom jornalista confronta, isto é, ‘checa’ a 

informação recebida de suas fontes”. (CAMPOS, 2001:04)  

 

                                                           
1 Trabalho submetido ao XXI Prêmio Expocom 2014, na Categoria Rádio, TV e Internet, modalidade Blog (Avulso). 
2 Aluno líder do grupo e estudante do 3º. Semestre do Curso de Jornalismo, email: fernando_do_vale@hotmail.com. 
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Jornalismo/FMN, email: marcelo.silva@mauriciodenassau.edu.br.   

mailto:fernando_do_vale@hotmail.com
mailto:marcelo.silva@mauriciodenassau.edu.br


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXI Prêmio Expocom 2014 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação 

 

O nome Power Strike é polissêmico. A palavra “power” vem do inglês que significa 

poder, se referindo ao poder da música e da notícia. Já a lexia “strike”, é uma alusão ao 

boliche, com a derrubada de todos os pinos de uma só vez chama de strike. Porém, o 

sentido de Power Strike com o termo Rádio na frente, possui ligação com a proposta de 

radiojornalismo na Internet, a chamada webradio que utilizada transmissão via 

streaming.    

A redação jornalística do blog foi criada por um graduando do curso de Comunicação 

Social, com habilitação em Jornalismo, da Faculdade Maurício de Nassau (FMN) – 

Campus João Pessoa (PB). Através das disciplinas Teorias da Comunicação, Sociologia, 

Técnicas de Comunicação Dirigida e Metodologia da Ciência, proporcionaram 

parâmetros para a produção científica de experiências desenvolvidas no curso de 

Jornalismo da FMN-JP, contribuindo para o desenvolvimento do projeto. As matérias 

produzidas são resultados da aplicação das técnicas jornalísticas aprendidas em sala de 

aula. 

O Rádio Power Strike
4
 é voltado ao segmento LGBT e se tornou o primeiro blog 

nacional de webradio com esse público predominante, a criar uma redação jornalística. 

Esse pioneirismo resultou na participação de redatores em vários estados, tendo como 

Editor-chefe o criador do projeto.  

A produção jornalística do RPS segue as características do jornalismo online: 

multimidialidade – forma como o texto é apresentado agregando os recursos de 

multimídias, como vídeo, áudio, imagens, infográficos, animações e hiperlinks; 

hipertextualidade – ligações (links) para outras matérias; e, interatividade – contato 

direto com o leitor que participa em comentários e redes sociais sobre determinado 

assunto, podendo haver uma troca de informações entre duas ou mais pessoas.  

 

OBJETIVO 

 

Divulgar os fatos e acontecimentos mais marcantes da atualidade relacionados à 

comunidade LGBT nacional e internacional, comentando, analisando e exortando. Lutar 

contra atos de repressão e discriminação à orientação sexual das pessoas, trazendo ao 

conhecimento da sociedade e orientando sobre seus direitos. Proporcionar interação 

com os usuários disponibilizando além de textos, imagens, áudio e vídeos do 

                                                           
4
 http://www.radiopowerstrike.com.  

http://www.radiopowerstrike.com/
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acontecimento, promovendo a socialização do conhecimento sobre a temática LGBT. 

Produzir conteúdo exclusivo e construir um banco de dados acessível aos usuários.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

O RPS é uma alternativa para suprir uma lacuna nos blogs de webradio, que em sua 

grande maioria apenas divulgam notícias relacionadas ao gênero musical da 

programação compartilhando notícias de outras fontes sem produzir conteúdo próprio, 

no máximo integrando colunistas para abordar temas preestabelecidos. A criação de 

editorial reflete não apenas a opinião do seu editor diante dos fatos do cotidiano 

estabelece um diálogo entre o leitor oferecendo editorias em diversas áreas de interesse. 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

Criado na plataforma Wordpress, usa um template
5
 com layout

6
 exclusivo. O serviço de 

hospedagem oferece alternativas que tornam o blog mais interativo e profissional. 

Possui um player personalizado nas cores do logo, sendo possível ouvir a programação 

em qualquer navegador e ver o nome de música, programa e Set; dando suporte para 

transmissão no celular, e tablet, além de disponibilizar links para players que 

reproduzem mídia digital. Incluem menus personalizados (“A Rádio”, “Redação” e 

“Contato”), que esclarecem o projeto, mostra a equipe de redação jornalística e fornece 

meios para o leitor entrar em contato (Imagem 1).  

 

                                                           
5
 Template é uma espécie de modelo, uma base já definida que é usada como guia na construção do blog. 

6
 Layout é a customização do blog. Refere-se à arte e aos adereços gráficos que compõem a identidade visual da 

página.  
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IMAGEM 1 – LAYOUT DO PRODUTO 

 

Os membros da equipe têm cargo fixo. Por ter uma redação com foco nas notícias 

LGBT, música pop, E-music e editorias variadas, o grupo não tem uma periodicidade 

mínima por semana. Como suporte ao blog, utiliza das redes sociais Facebook
7
 (Fan 

Page), Twitter
8
 e Instagram

9
, compartilhando e divulgando o trabalho. 

O uso do recurso midiático em vídeo, divulgando a cultura LGBT, música pop, 

programas e entrevistas, levou a criação do canal no YouTube
10

, que se tornou o maior 

em visualizações do segmento Web Rádio LGBT no Brasil e no mundo, ultrapassando 

três milhões de exibições. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

 

A identidade visual do RPS destaca em seu layout, as cores do seu logo, sem poluição 

visual. Na parte superior, o visitante encontra ícones linkados
11

 para as redes sociais 

(Instagram, Twitter, Facebook e YouTube) (Imagens 2 e 3, e 4 e 5, respectivamente), 

logo em baixo é possível fazer uma busca de matéria já publicada. Nos menus à direita, 

destaque para opções de ouvir a programação, vídeo, as dez músicas mais pedidas e 

opção curtir a Fan Page no Facebook.  

 

 

IMAGENS 2 E 3 – PÁGINAS DO INSTAGRAM E TWITTER, RESPECTIVAMENTE 

                                                           
7
 https://www.facebook.com/radiopowerstrike.  

8
 https://twitter.com/Power_Strike.  

9
 http://instagram.com/radiopowerstrike.  

10
 http://www.youtube.com/user/radiopowerstrike.  

11
 Linkados é uma referência num documento em hipertexto a outro documento ou a outro recurso. 
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IMAGENS 4 E 5 – PÁGINAS DO FACEBOOK E YOUTUBE, RESPECTIVAMENTE 

 

O blog tem o público LGBT como predominante, tentando esclarecer os visitantes já no 

menu principal (“O que é Homofobia?” e “Dicionário LGBT”), sobre o preconceito que 

leva à injustiça e à exclusão social de pessoas do segmento e explica os termos mais 

usados no meio. Um segundo menu com as editorias é disponibilizado para acesso 

direto, expondo na página principal as três últimas em cada uma.  

A constante atualização no conteúdo coloca o RPS entre os primeiros resultados dos 

principais mecanismos de busca através das palavras-chave como “web rádio LGBT” e 

“rádio LGBT”. O uso de tags – etiquetagens eletrônicas (SPYER, 2009, p.28) – facilita 

a organização dos assuntos.    

 

CONSIDERAÇÕES 

 

A proposta almejada pelo blog Rádio Power Strike criado em dezembro de 2009 era, à 

princípio, transmitir músicas nos gêneros pop e E-music, programas e divulgar matérias 

de portais sobre música. Com a solidificação como veículo de informação do segmento 

na Internet brasileira, transcendeu esse foco e expectativa, levando a criação da redação 

jornalística em abril de 2013.  

A boa aceitação pelo público é vista pelas estatísticas. No período de 01/02/2014 à 

28/02/2014 foram 29,474 visitantes únicos e 1,073,285 páginas acessadas (Imagem 6). 

 

 

IMAGEM 6 – GRÁFICO GERADO PELO AWSTATS 
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O RPS, unindo radiojornalismo e jornalismo online, se tornou pioneiro no Brasil entre 

blogs de Web Rádio LGBT a ter uma redação que atualmente conta com a ajuda de 

redatores e correspondentes em vários estados, recebendo a supervisão do criador do 

projeto. Ao longo do tempo, virou um blog respeitado, contribuindo para a informação, 

com conteúdos próprios e exclusivos. 
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