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Introdução: No primeiro semestre de 2005 os alunos de jornalismo participantes da Web-Rádio Unesp Virtual
(www.radiovirtual.unesp.br) queriam expandir a programação jornalística da rádio, e criar um programa de
entrevistas. Assim surgiu o Diálogo Aberto, um programa semanal com trinta minutos de duração, de caráter
informativo que aborda diversos temas. O programa é ao vivo e conta com a interação de ouvintes pelo comunicador
instantâneo MSN Messenger.
Objetivos: Os alunos que produzem e apresentam o programa tem a oportunidade de exercitar a técnica de
entrevistas, trabalhar com a operação de áudio e edição de textos. O processo de produção do programa também
gera grande aprendizado, tendo em vista que, para produzir uma entrevista de meia hora sobre um único tema, é
preciso aprofundar-se e estudar o mesmo. O Diálogo Aberto tem como objetivo trabalhar com as diversas áreas do
conhecimento. São realizadas entrevistas com esportistas, políticos, acadêmicos, artistas e com representantes dos
mais diversos segmentos da sociedade. Além do aprendizado para os alunos que participam do projeto, os ouvintes
da Web-Rádio Unesp Virtual aprendem e atualizam-se sobre diversos temas do cotidiano. Com a ferramenta da
interatividade é possível tirar dúvidas e fazer comentários ao vivo, durante as entrevistas.
Métodos: Todas as semanas os alunos discutem em uma reunião de pauta quem será o entrevistado do programa
seguinte. Após o contato com os entrevistados, um dos alunos responsáveis pelo programa encarrega-se de
preparar o roteiro. Feito o roteiro, o mesmo é encaminhado a outro aluno integrante do programa que o edita e
revisa. O programa tem trinta minutos de duração e é dividido em três blocos. Atualmente, o programa é ao vivo, às
segundas-feiras às 21 horas. Durante a semana o programa é reprisado, e o mesmo sempre está disponível on
demand na Web Page da Rádio. Resumo: O Diálogo Aberto é um programa de entrevistas de 30 minutos. Cada
edição é feita com um convidado e tema diferente. O objetivo é produzir um programa informativo, explicar sobre
temas e aproveitar ao máximo o conhecimento do entrevistado. O formato de entrevistas permite que os
participantes dêem opiniões sobre os assuntos abordados, mas a preferência e o objetivo do programa é explorar
mais as informações que as opiniões.
Resultados: Dentre os entrevistados, já participaram do programa Diálogo Aberto o secretário de cultura de Bauru
(Sr. José Vinagre), o presidente da subsede da OAB Bauru (Dr. Caio), o ex-técnico do Bauru Basquete Clube (Raul
Togni Filho), a cantora Manu. a experiência tem sido muito produtiva aos alunos e também aos ouvintes da WebRádio.

