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Resumo: O presente trabalho pretende apresentar uma das formas de divulgação dos trabalhos 
produzidos no âmbito de um curso de mestrado profissional em música, a radiodifusão, através de 
um estudo de caso - o programa Concertos UFRJ. Resultado de convênio entre o PROMUS e a Rádio 
Roquette-Pinto FM, a iniciativa apresenta propostas como a ampliação da interação do curso com a 
sociedade na qual está inserido, a divulgação da produção artística através da difusão radiofônica 
imediata, além da criação de um repositório através de posterior armazenamento em Podcast na 
página eletrônica do PROMUS. 
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Introdução 

O presente trabalho pretende apresentar uma das formas de divulgação dos 
trabalhos produzidos no âmbito de um curso de mestrado profissional em música, a 
radiodifusão, através de um estudo de caso. 

O Curso de Mestrado Profissional em Música, oferecido pelo Programa de 
Pós-graduação Profissional em Música da Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro – UFRJ, tem por objetivo formar profissionais qualificados para o 
exercício das práticas avançadas em música - especialmente aquelas ligadas à 
pesquisa aplicada, ao desenvolvimento artístico, científico e tecnológico e à docência. 
Muitas de suas atividades resultam em produtos claramente distinguíveis daqueles 
tradicionalmente resultantes das pesquisas acadêmicas. Estas últimas produzem 
reflexões críticas acerca da música, estando o seu foco principal não na realização 
prática de produtos artísticos ou de experiências educacionais ou gerenciais, mas sim 
na investigação de aspectos advindos destas práticas e produções, sendo os seus 
resultados apresentados e divulgados em formato de textos e publicações (produção 
bibliográfica acadêmica tradicional). Já as atividades profissionais em música 
resultam em produtos artísticos (composições, apresentações públicas, registros 
fonográficos etc.), materiais didáticos, experiências pedagógicas, entre outros. 

Estes produtos podem estar ao alcance da sociedade na qual o curso está 
inserido através de diversas mídias, desde as mais recentes, como internet e redes 
sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp), até as mais tradicionais, como 
apresentações públicas.  

Desde o início do século XX, a radiodifusão aparece como excelente meio de 
divulgação dos produtos musicais. Segundo Walter Benjamin, “o musicômano pode 
escutar a domicílio o coro executado numa sala de concerto ou ao ar livre” 
(BENJAMIN, 1986). Já John Thompson aponta para as questões que permeiam a 
relação entre sociedade e meios de comunicação:  

(...) se quisermos entender a natureza da modernidade- isto é, as 
características institucionais das sociedades modernas e as condições de 
vida criadas por elas – deveremos dar um lugar central ao desenvolvimento 
dos meios de comunicação e seu impacto. (THOMPSON, 2003) 
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O programa Concertos UFRJ 

No ar há mais de seis anos, o programa Concertos UFRJ passou a partir de 
outubro de 2016 a ser produzido pelo Programa de Pós-Graduação Profissional em 
Música da UFRJ (PROMUS, 2016a). Resultado de um convênio com a Rádio 
Roquette-Pinto, emissora do governo do estado do Rio de Janeiro, as audições são 
veiculadas todas as segundas-feiras, no horário das 22h e na sintonia 94.1 FM. 

 

 

Figura 1 - Página inicial do sítio eletrônico do PROMUS (PROMUS, 2016), alguns dias após a 
radiodifusão do programa Concertos UFRJ pela Rádio Roquette-Pinto. 

Médico, antropólogo e educador brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 25 
de setembro de 1884, Edgar Roquette-Pinto foi o precursor da radiodifusão 
brasileira, sempre preocupado com o binômio cultura-educação. Formado em 
medicina, logo concentrou seus estudos na Antropologia, sendo nomeado professor 
assistente do Museu Histórico Nacional em 1906.  

No início de 1923, Roquette-Pinto conjuntamente com amigos e colegas 
fundam a primeira estação de rádio no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, 
instituição de caráter educativo-cultural, que sobrevivia das doações de seus sócios. 
Anos depois, para não a transformar em um veículo comercial, Roquette-Pinto 
preferiu doá-la ao Ministério de Educação e Cultura, nascendo assim a atual Rádio 
MEC.  

Em 1934 fundou a Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro, emissora de 
caráter estritamente educacional atuando nos vários níveis de ensino. Em 1946 a 
Rádio Escola passou a se denominar Rádio Roquette-Pinto, em homenagem a seu 
fundador e idealizador (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2016). 

Única experiência do gênero no Rio fora da grade especializada da MEC-FM, 
a implantação do programa Concertos UFRJ pelo professor André Cardoso em 
agosto de 2000, quando a gestão da Escola de Música encontrava-se sob sua 
responsabilidade, se firmou como um espaço importante para a difusão da música 
de concerto. 
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A partir desta nova etapa de gerenciamento pelo PROMUS, sua programação 
inicial vem apresentando gravações e CDs de docentes e alunos, sendo que em 
dezembro do mesmo ano, Concertos UFRJ passou a gravar apresentações no estúdio 
da rádio, posteriormente transmitidos no horário regular. Houve uma natural e 
proporcional ampliação dos gêneros musicais apresentados, em função dos projetos 
de pesquisa desenvolvidos pelos discentes do curso. Todos os programas são 
disponibilizados na página eletrônica do PROMUS (Figura 1). 

 

 

Figura 2 - Programa Concertos UFRJ no sítio eletrônico do PROMUS (PROMUS, 2016b) 

 

Figura 3 - Podcast do Programa Concertos UFRJ no sítio eletrônico do PROMUS (PROMUS, 
2016c). 
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Figura 4 - Sinopse dos programas e Podcast do Programa Concertos UFRJ no sítio eletrônico do 
PROMUS (PROMUS, 2016d) 

Segundo as professoras Sonia Albano (UNESP) e Marta Ulhôa (UNIRIO), em 
recentes mesas redondas no PARALAXE- I Festival de Música da UFBA, ocorrido de 
5 a 7 de dezembro de 2016 (NEHP-UFBA, 2017), um dos maiores desafios 
apresentados para a avaliação das produções artísticas é a efemeridade do produto, 
no caso da apresentação pública (recital, concerto, show), sobretudo pelo fato da 
produção ficar declarada apenas textualmente, nas diversas plataformas 
institucionais existentes. Já a gravação, tanto em CD como outras mídias, 
apresentaria um registro mais eficaz, mas também apresentando problemas como 
dificuldades de localização e catalogação, por não haver um repositório eficaz - além 
de apresentar dificuldade semelhante à das apresentações artísticas no momento da 
declaração nas plataformas. 

Um dos objetivos de Concertos UFRJ vem justamente de encontro à 
formulação de uma proposta para a questão do repositório da produção artística. 
Através da difusão radiofônica, e posterior armazenamento em Podcast na página 
eletrônica do PROMUS, toda a produção discográfica dos corpos docente e discente 
do Programa, ou boa parte dela, estará disponível, seja para a escuta imediata no 
programa semanal na Rádio Roquette Pinto, ou para consulta posterior, a qualquer 
momento, no sítio do PROMUS (Figuras 2 a 4). 

Considerações Finais 

Por sua natureza, perfil e objetivos, a pós-graduação profissional é bastante 
diferente da acadêmica e a divulgação pela internet, redes sociais ou radiodifusão 
tradicional dos produtos gerados pelo curso é fundamental. A parceria com a Rádio 
Roquette Pinto proporciona um espaço importante para a veiculação da produção 
artística do PROMUS, tanto a dos docentes, como a do corpo discente. Com isso, é 
possível atingir um público maior do que aquele que frequenta as salas e espaços 
destinados à música ao vivo, assim como aquele que acessa uma revista eletrônica. 
Além de constituir uma proposta para a questão da criação de repositórios para as 
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produções artísticas, os Concertos UFRJ também são uma forma de ampliar a 
interação do PROMUS com a sociedade na qual o Programa está inserido. 
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