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Trabalho – WEB RÁDIO INCLUSIVA

Podemos entender que uso da web rádio ou Rádio Ponto de Vista? - norteia o trabalho da
Instituição ADVBG, na medida em que encaminha ações para o futuro, com base na sua realidade
atual e sua história. É um planejamento que intervêm diretamente na sua prática diária; que prevê
ações a curto, médio e longos prazos. Entre os deficientes visuais, o hábito de ouvir rádio ainda é
bastante comum, sendo preferido na audição de diversos tipos de conteúdo. Como exemplo,
podemos citar partidas de futebol onde a narração é muito mais completa do que na televisão, já
que o narrador precisa detalhar os acontecimentos, descrevendo os lances. A cada minuto a
internet está mais atuante no mundo. A integração dela com o cotidiano se tornou indispensável.
Com uma conexão Banda Larga em sua casa ou local de trabalho, é possível ter sua própria rádio.
Portais, sites pessoais e organizações não governamentais, cada vez mais usam a internet para
transmitir uma programação diferenciada e segmentada aos ouvintes do ciberespaço. A web rádio
é um serviço de transmissão de áudio via Internet com tecnologia de streaming de áudio, gerando
conteúdo em tempo real, havendo possibilidade de emitir programação ao vivo ou gravada. O seu
custo de operacionalização é bastante reduzido, visto que, necessita apenas de um computador e
equipamento de rádio que irá conectar-se ao servidor de streaming que fará a transmissão aos
usuários. Ela é legal e não precisa de autorização do governo. Todos os softwares para a geração
da web rádio são free. Considera-se que o uso da web rádio possa contribuir significativamente no
processo de aprendizagem, na profissionalização e acima de tudo, sirva como apoio à educação
inclusiva. Cabe-se destacar que a utilização de determinados recursos e programas, são
fundamentais na vida do deficiente visual. Contando-se ainda com uma conexão razoável, uma
web rádio pode ser ouvida no mundo todo, não só por meio do computador, mas também via
celulares e tablets, aparelhos hoje muito populares. A Organização já apresenta alguns
profissionais experientes na utilização dessas tecnologias, favorecendo assim a aplicação da web
rádio Ponto de Vista. Ela é um importante veículo de comunicação tratando de programas
informativos sobre direitos, legislação, cultura, políticas públicas, mercado de trabalho, música e
demais conteúdos de interesse para pessoas com deficiência visual da cidade de Bento Gonçalves,
seus arredores e demais localidades. A web rádio já esteve presente na transmissão de diversos
eventos como: Seminários; Encontros; Eventos Comemorativos, etc. O objetivo deste projeto é
evidenciar o desenvolvimento e a potencialidade de gerar resultados da pessoa com deficiência
visual e principalmente desmistificar e combater o preconceito. Acompanhamos a evolução dos
profissionais com deficiência em nossa Associação, e hoje sabemos que existe um sentimento de
satisfação e de se sentir parte da Rádio Ponto de Vista. Estes profissionais hoje têm perspectivas
de desenvolvimento profissional, o que acaba refletindo na cidadania de cada um deles. A Rádio
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Ponto de Vista? procura assim estabelecer estratégias que contribuam para o desenvolvimento da
autoestima, potencialidades e relações interpessoais entre os deficientes visuais e a comunidade.

