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RESUMO 

A atual grade de programação das emissoras radiofônicas comerciais é preenchida em sua 

maioria por programas musicais, no caso das FM, e de radiojornalismo, nas AMs. O 

desinteresse publicitário em torno da temática, entre outros motivos, acaba por desestimular 

a presença desse conteúdo nas grades dessas emissoras. A partir desta problemática, neste 

trabalho é proposta a criação de um programa de rádio com fins educativos sobre literatura, 

tendo como instrumento de apoio o meio revista. Avalia-se que a associação da oralidade 

criativa do rádio somada à profundidade e relação de identificação com o leitor, possam 

motivar o interesse literário das pessoas. Uma versão da revista em Braille soma-se a esta 

proposta como instrumento de interatividade, para que deficientes visuais sejam integrados 

à parcela de espectadores do rádio, estimulando, assim, o princípio da acessibilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aprendizado da literatura pode se transformar em um verdadeiro obstáculo na vida 

de estudantes avessos à linguagem clássica, que preenche páginas das muitas obras 

literárias fundamentais para o ensino da disciplina. A complexidade do repertório de 

palavras usado pelos autores em relação aos textos, somada à obrigatoriedade da leitura dos 

títulos, fazem com que a literatura seja compreendida como mais uma matéria a ser 

estudada de forma superficial, levando em consideração apenas os conteúdos de avaliações 

e processos seletivos. Nesse cenário, os jovens acabam perdendo o interesse na arte literária 
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2 Líder do trabalho. Graduada em Jornalismo pela USC em junho de 2014, e-mail: thata_smoraes@hotmail.com. 
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em si, desvalorizando um universo que poderia ser explorado fora da sala de aula, como 

forma de lazer, entretenimento e cultura. Segundo Barbosa (2010, p. 04), “A literatura é 

indispensável, porque transgride o senso comum, porque nos desloca, permitindo um olhar 

diferente para o mundo, porque nos faz descobrir o que não pensávamos existir, inclusive 

em nós”.  

Paralelo à literatura, o jornalismo possui a função de prestar serviços à comunidade 

por meio da transmissão de informação. Pensando nisso, o projeto Literamix visa integrar 

três diferentes ideias: um programa radiofônico, no qual os alunos ouvintes possam 

conhecer mais sobre o universo literário de forma didática e dinâmica; uma revista, onde 

questões discutidas no próprio programa de rádio são retomadas e informações adicionais 

complementam o aprendizado; e ainda, como forma de promover a acessibilidade e de 

maneira a aproveitar uma das principais características do meio rádio – que é a de despertar 

imaginação do ouvinte por meio da criação de imagens mentais -, uma versão da revista em 

Braille, a fim de que os deficientes visuais possam desfrutar desta fonte de conhecimento. 

Nessa produção multimídia, o rádio é o meio principal de difusão de informação. O 

entendimento é de que a adaptação dos conteúdos literários para o meio radiofônico mostra-

se um diferencial que auxilia o público a compreender com maior facilidade os assuntos 

abordados nas obras, uma vez que promove a criação de imagens mentais e “fala” 

individualmente ao ouvinte, podendo ser utilizado para dinamizar o ensino literário 

aprendido em sala de aula. 

Robert McLeish (2001, p.19) afirma que “O rádio funciona muito bem no mundo 

das ideias. Como um meio de promover a educação, ele se destaca com conceitos e também 

com fatos”. Com base nisso, é possível afirmar que a relação estabelecida entre o rádio e a 

educação como forma de facilitar o aprendizado em sala de aula tem chances de 

proporcionar resultado amplamente satisfatório.  

Tal perspectiva pode ser ampliada quando o conteúdo é produzido a partir dos 

interesses e perfis do público a que se destina o produto. Daí a necessidade de conhecer os 

futuros ouvintes por meio de uma pesquisa mista, que forneça dados como hábitos de 

consumo de mídia e conhecimentos e curiosidades sobre literatura. No caso desta proposta, 

isto foi feito por meio de aplicação de questionários junto a alunos do ensino médio da 

cidade de Bauru, que foram acionados em segunda oportunidade para ouvir e avaliar o 

produto-piloto. A observação da reação dos alunos ao conteúdo em áudio e a realização de 
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grupo focal compuseram estudo de recepção sobre o produto, sendo fundamental para a 

execução da segunda edição do programa e da revista. 

 

 2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é realizar uma produção multimídia composta por um 

produto radiofônico que consiga inserir a temática literária no meio rádio, de forma a suprir 

as necessidades do público de interesse (estudantes do ensino médio), e que tenha como 

suporte conteúdo produzido para o meio revista, em versões impressa e em Braille.  

O uso de técnicas jornalísticas em um meio popular como o rádio auxilia a 

formulação de um programa que traga em pauta as características principais dos períodos 

literários, além de relembrar grandes autores e obras renomadas, através de uma narrativa 

informativa que abra espaço para a reflexão dos ouvintes, já que, por não ser uma ciência 

exata, a interpretação da literatura varia de pessoa para pessoa. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

O rádio é um veículo popular e acessível a diversos segmentos da população. Seu 

conteúdo é veiculado não somente por meio de receptores padrões, mas também através de 

computadores, smartphones e demais equipamentos eletrônicos que possuam recursos de 

transmissão. Devido a essa mobilidade, somada à facilidade em abranger públicos amplos, 

o rádio, ao lado dos outros meios de comunicação, é visto como referência em transmitir 

informações de cunho jornalístico. Dessa forma, as qualidades que caracterizam esse meio 

também podem ser utilizadas para a veiculação de conteúdos literários, que muitas vezes 

não chegam à população de forma tão abrangente como se caracteriza a informação 

radiojornalística.  

Em uma sociedade heterogênea e de produção plural como a brasileira, mostra-se 

fundamental saber utilizar o potencial radiofônico ao máximo para criar outros caminhos e 

produtos, deixando de valorizar somente a programação musical, que atualmente engloba 

parte significativa dos horários nas emissoras FM do país.  

Por conta dessa predominância, observam-se raros casos de veiculação de 

programas voltados à literatura, sejam eles de cunho jornalístico ou dramatizações, em 

rádios comerciais. Um dos motivos que influenciam a recusa das emissoras em transmitir 

esse tipo de conteúdo é a falta de interesse comercial que o produto literário gera nos 
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anunciantes, acostumados à programação rotineira que preenche as rádios. Produtos dessa 

vertente não são populares nas emissoras comercias, mas o papel do jornalista também 

implica na prestação de serviço e na divulgação de conteúdos de interesse público. Dessa 

forma, avalia-se que um programa literário possa atingir essas especificações, agregando 

visibilidade ao tema presente na formação escolar de crianças e jovens. 

 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

O trabalho realizado caracteriza-se como uma pesquisa social exploratória aplicada, 

já que os conhecimentos adquiridos por meio de pesquisa bibliográfica e de campo foram 

posteriormente aplicados ao contexto, resultando em produto experimental.  

A pesquisa bibliográfica compôs a primeira etapa do percurso metodológico, sendo 

considerada de fundamental importância para a complementação dos temas abordados. 

Com base nela, foi possível contar com a citação de renomados autores que comprovam as 

afirmações e complementam as ideias do projeto a respeito de temas como Rádio, 

Linguagem Radiofônica, Produção Radiofônica e Literatura. 

Quanto à procedência das fontes, foi realizada uma pesquisa de campo com o 

público que se busca atingir, no caso estudantes que cursam ensino médio. A pesquisa 

levantou informações sobre as preferências, defasagens, sugestões e níveis de 

conhecimentos dos alunos em relação à disciplina de literatura. 

O desenvolvimento da pesquisa se deu de forma mista (quali-quantitativa) e teve 

como foco compreender a realidade escolar dos alunos em relação à disciplina. As 

asserções quantitativas contidas no questionário forneceram dados que serviram de apoio 

para uma análise de caráter exploratório, que é a principal forma de abordagem utilizada. 

Para tanto, foi aplicado um questionário composto por quatro questões qualitativas e cinco 

questões quantitativas, que possibilitaram a interpretação das necessidades e desejos destes 

alunos quanto à programação radiofônica. 

Uma vez que o público de interesse do programa é composto por estudantes do 

ensino médio que desenvolvem em sala de aula a disciplina literatura, a pesquisa de campo 

realizada por meio de um questionário analisou as respostas de 108 alunos da Escola 

Técnica Rodrigues de Abreu (vinculada ao Centro Paula Souza), situada na Rua Virgílio 

Malta nº 12, no centro de Bauru, SP. Participaram do processo 39 estudantes do 1º ano, 36 

do 2º ano e 33 estudantes do 3º ano do ensino médio.  
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5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 

 

O produto principal deste trabalho é um programa radiofônico sobre literatura e suas 

variações – autores, obras e curiosidades –, dividido em duas edições, gravado e editado no 

Laboratório de Rádio da Universidade Sagrado Coração, com auxílio de aparelhos que 

possibilitam a captação, e de técnicos responsáveis pelo acompanhamento e gerenciamento 

da gravação e edição. O roteiro das duas edições do programa radiofônico Literamix foi 

desenvolvido inicialmente a partir da pesquisa bibliográfica sobre as temáticas Rádio, 

Linguagem Radiofônica, Produção Radiofônica e Literatura. 

Conforme apurado na pesquisa de campo realizada, a linguagem culta dos livros é 

um fator que desmotiva o exercício de leitura dos jovens. Com base nessa problemática, o 

programa Literamix apresentou em cada edição informações sobre uma obra literária 

distinta, escolhidas com base nas listas de leituras obrigatórias divulgadas pelas 

universidades públicas. A edição de estreia do Literamix discorreu sobre a obra Dom 

Casmurro, de Machado de Assis (Realismo). O baiano Jorge Amado e sua obra Capitães da 

Areia (Modernismo) receberam destaque no segundo programa.  

O programa foi dividido em sessões que apresentavam desde uma breve história dos 

movimentos literários até sugestões de páginas na internet especializadas em literatura. 

Também houve espaço para um especialista literário responder dúvidas de alunos sobre a 

obra tema, e um momento de integração entre apresentador e ouvinte, quando o locutor 

questionou alunos sobre tudo que fora aprendido até o momento numa espécie de “quiz”.  O 

breve intervalo entre uma sessão e outra foi pontuado por trechos de músicas dos gêneros 

pop e rock, citados como preferência de interesse musical pela maioria dos estudantes 

participantes da pesquisa.  

Pensando novamente em apresentar as obras literárias de uma forma diferenciada e 

envolvente, ao final de cada edição do programa foi inserida uma peça radiofônica, que por 

meio do recurso da dramatização visou alcançar o imaginário dos ouvintes e dar voz direta 

aos personagens dos livros clássicos num cenário contemporâneo. Embora a inserção de 

radiodramas seja pouco frequente nas rádios comerciais, esse produto ajuda a estimular o 

imaginário do ouvinte através do método de “contar histórias”.  

Com a função de servir como um suporte impresso ao programa de rádio (produto 

principal) foram feitas duas edições da Literamix Magazine, publicação no tamanho 

16cmx22cm que sintetiza as principais sessões narradas no rádio para o meio impresso, 
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transformando a informação sonora em conteúdo textual, que pode ser consultado mais 

frequentemente pelo público alvo, no momento em que este não dispor de suportes para 

reprodução de áudio.  

O texto da Literamix Magazine foi redigido de forma interativa, dinâmica e 

informativa, ao mesmo tempo. Em alguns momentos houve citações que se dirigiam 

diretamente ao leitor, reforçando a ideia do diálogo entre as editoras e o público. No 

repertório de palavras usadas houve espaço para termos informais à língua culta, mas 

populares entre os jovens, a fim de facilitar a integração e aceitação do público alvo. As 

informações de caráter educativo foram transmitidas naturalmente, de forma com que o 

conteúdo não se tornasse sisudo e maçante. Tais escolhas devem-se ao entendimento de que 

um texto convidativo é essencial para fazer com que os leitores criem o hábito de 

“saborear” a publicação e esperar a próxima edição não por obrigação, mas por entusiasmo. 

Por ser um veículo que despreza o uso de imagens para sustentar sua mensagem, o 

rádio é um meio democrático, pois, além de atender a diversos seguimentos da população 

também permite a veiculação para um público específico, formado por deficientes visuais, 

que igualmente aos ouvintes em geral, utilizam a sonoridade do veículo para captar a 

mensagem.  

Para evitar a quebra de integração social que o suporte impresso poderia impactar no 

seguimento representado pelos deficientes visuais (que ouviriam o programa, mas não 

conseguiriam compreender o suporte impresso utilizado como material de apoio), foi 

desenvolvida uma edição da revista Literamix Magazine em Braille, que possibilita o 

contato direto com esse público de acordo com o princípio da acessibilidade.  

A inscrição para o modo Braille ocorreu por meio de um programa de transcrição 

gratuito aprovado pelo Ministério da Educação, o Braille Fácil. Financiado pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação  (FNDE) e supervisionado pelo Instituto 

Benjamin Constant e pelo projeto DOSVOX. A impressão foi realizada com o total apoio 

da Universidade Sagrado Coração, que possui a máquina em suas dependências e 

proporcionou a concretização desta parte do projeto.  

Após a finalização da primeira edição do programa radiofônico Literamix, as 

pesquisadoras retornaram à Escola Técnica Rodrigues de Abreu para realizar o estudo de 

recepção, por meio do qual foi possível conversar diretamente com os alunos sobre o 

programa de rádio e ouvir seus apontamentos e sugestões.  

Nos relatos gravados em áudio e também nos escritos, os alunos afirmaram que a 
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forma como foi narrado o programa o faz parecer uma conversa entre amigos, e que isso 

prendeu a atenção, visto que não se assemelhava à linguagem formal e sisuda aplicada 

muitas vezes em sala de aula e contida nas obras.  

As asserções vindas dos estudantes confirmaram o propósito do projeto, que é 

instigar esses alunos ao prazer pela leitura e ao estudo da disciplina através do meio 

radiofônico e do suporte impresso. “Gostaria de ter um material como esse na hora de 

estudar, pois é excelente, muito criativo, fácil de entender, e ajuda muito!”6, relatou uma 

das estudantes. 

 

6 CONSIDERAÇÕES  

 

Com base em toda a pesquisa realizada, desenvolvimento e produção do programa 

radiofônico Literamix, e seu suporte impresso (Literamix Magazine), é possível afirmar que 

os resultados obtidos foram satisfatórios e superaram as expectativas iniciais.  

Por tratar-se de um produto acadêmico e voltado para estudantes prestes a entrarem 

na vida universitária, houve cautela antes de prever as reações dos alunos, que nasceram no 

contexto tecnológico e adaptam-se facilmente às novas mídias, todas sucessoras ao rádio. 

O maior obstáculo ultrapassado foi fazer com que o programa de rádio ficasse ao 

mesmo tempo didático e interativo. Avalia-se que a inserção da trilha sonora e a 

simplificação da linguagem utilizada foram fatores essenciais nesse sentido.  

A finalização deste projeto resultou em muitos ganhos, e nenhuma perda. A 

experiência com as pesquisas foi altamente enriquecedora e essencial para que as 

necessidades do público fossem sentidas e transcritas para o trabalho final.  

A paixão pela literatura unida à vocação para a comunicação foram os fatores 

primordiais que trouxeram a inspiração necessária para a concretização deste trabalho, que 

confirma que o potencial criativo do rádio pode ser ampliado por meio do suporte revista e 

democratizado pelos recursos da impressão em Braille, indicando que a multimidialidade, 

quando alicerçada na pesquisa aplicada, favorece a pluralização da comunicação. 

 

 

 

                                                 
6 Depoimento coletado durante estudo de recepção realizado na Escola Técnica Rodrigues de Abreu, Bauru, 

SP, em maio de 2014. A íntegra do material está disponível no Trabalho de Conclusão de Curso “Integração 

entre jornalismo e literatura – Programa Literamix”, produzido por estas autoras, disponível na Biblioteca Cor 

Jesu, da Universidade Sagrado Coração, e no qual se baseia a pesquisa aqui apresentada. 
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