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Resumo 

 

No presente artigo comenta-se a experiência da Oficina de Linguagem Radiofônica 

ministrada por integrantes da Central de Produção de Rádio do Curso de Comunicação 

Social/Publicidade e Propaganda da Universidade de Fortaleza. A proposta que se apresenta 

está baseada na concepção de ‘educação problematizadora’ amplamente discutida por Paulo 

Freire. O que se pretende com este artigo é justamente refletir sobre os papéis de educandos 

e educadores no processo educacional e também falar da educomunicação como um campo 

de reflexão e ação para os novos profissionais de Comunicação Social. 
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Introdução 

 

No presente artigo, apresentam-se algumas análises a partir da realização da Oficina 

de Linguagem Radiofônica ocorrida em outubro de 2005, que foi desenvolvida por alguns 

integrantes da Central de Produção de Rádio 3. A proposta foi oferecer aos estudantes de 

Comunicação Social um contato com o rádio e sua linguagem. 

Tal Oficina foi uma das atividades realizadas pelo Curso de Publicidade e 

Propaganda durante o Mundo Unifor. Esse foi um evento, realizado na Universidade de 

Fortaleza, que reuniu diversas áreas do saber, como ciência, pesquisa, cultura e tecnologia. 

O encontro teve como tema A Universidade e a Inclusão Social, integrando onze eventos 

distintos de ensino, pesquisa e extensão. 

A programação, no ramo científico, incluía os encontros de Iniciação à Pesquisa, de 

Pós-Graduação e de Iniciação à Docência. Nesses foram apresentados trabalhos de 

pesquisadores e jovens iniciantes no campo da pesquisa, além de estudos e projetos nas 

diversas áreas.  

Importa destacar que o Mundo Unifor não se deu de forma exclusa à participação de 

alunos de outras comunidades acadêmicas que não a da Universidade de Fortaleza. Houve a 

participação de estudantes de diversas instituições de ensino superior, locais e nacionais, os 

quais tiveram a oportunidade de se inscreverem e de apresentarem seus trabalhos 

acadêmicos. 

Efetivou-se, ainda, uma programação técnico-cultural reunindo o Encontro de Ética 

em Pesquisa, Mostra de Humanidades, Fórum Cearense de Software Livre, a Semana de 

Tecnologia da Unifor e o Espaço da Cidadania.  

Concomitantemente a isto, realizavam-se várias oficinas entre os diversos cursos de 

graduação da Universidade, onde estava  especificamente inserida a Oficina de Linguagem 

Radiofônica a qual é o objeto de análise e reflexão do presente artigo. 

A referida oficina pode ser encarada como um aprendizado tanto para quem 

ministrou como para quem participou, pois nessa foram vivenciadas novas experiências. 

Porém, de início, há de se ressaltar que tal aprendizado foi obstaculizado por algumas 
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limitações, as quais impulsionaram uma reflexão acerca do processo de construção e 

aplicação da oficina. 

 Essa ponderação mostrou-se possível a partir das reflexões proposta pela disciplina 

Comunicação e Educação, que os responsáveis pela Oficina de Linguagem Radiofônica 

estavam cursando naquele semestre. Através da disciplina foi proporcionado o contato com 

textos referentes às experiências educomunicativas, Educação para mídia, idéias Freireanas, 

entre outros. Isso acabou proporcionando ao grupo uma visão mais crítica sobre os métodos 

de ensino-aprendizagem.  

Some-se a isso a vivência da Central de Produção de Rádio, onde os professores, 

tendo sempre em vista a preocupação de formar integrantes autônomos, valeram-se do 

diálogo e da negociação, sempre discutindo com os participantes as resoluções das questões 

inerentes aos trabalhos e aos estudos proporcionados dentro da central. Ressalte-se, ainda, a 

relação dialógica travada entre os estudantes participantes ao momento de realizar as 

rotinas da central, como a produção de spots e programas radiofônicos. 

Por outro lado, ao serem questionadas algumas posturas dos facilitadores da oficina, 

houve uma quebra de padrão com a educação tradicional, pois a figura institucional do 

professor foi abolida. Não houve funcionários dominados pela organização de ensino, não 

houve segundo Rubem Alves (1985, p.23), o discurso da escola, no qual “... ninguém fala. 

Quem fala é um sujeito universal, abstrato: observa-se, nota-se, constata-se, conclui-se...”. 

O que existiu, na verdade, foi troca de conhecimentos e sentimentos entre os envolvidos. A 

interação entre os alunos, tão somente, era a tônica de todo o desenrolar dos trabalhos, 

propiciando, dessa maneira, uma experiência diferente de ensino. 

 

A Oficina de Linguagem Radiofônica  

 

No período compreendido entre 03 e 07 de outubro de 2005, realizou-se a Oficina 

de Linguagem Radiofônica. Apresentação e a preparação de tal seminário foi feita por 

quatro estudantes de Comunicação Social4, sob a supervisão dos professores da Central de 

Rádio, Charleston Palmeira do curso de Fonoaudiologia e Andréa Pinheiro do curso de 
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Comunicação Social/Publicidade e Propaganda. 

Com duração de quatro dias, os trabalhos foram divididos a partir do conteúdo 

manejado. Dois dias foram destinados às análises teóricas dos temas com o auxílio de 

recursos sonoros e visuais 5, enquanto dois outros dias foram reservados a exposições 

práticas e construção do produto final no Estúdio de Rádio da Universidade. 

Na etapa inaugural do encontro, foram apresentadas noções gerais acerca do rádio, 

preocupando-se em situar os alunos inscritos acerca do meio de comunicação em estudo.  

De início, foi apresentada a história do rádio, começando pela primeira transmissão 

radiofônica no Brasil, o surgimento de novas rádios, a expansão do meio e sua 

transformação em espetáculo de massa através dos programas de auditório, humorísticos e 

radionovelas, expondo também o motivo fundamental do seu declínio, qual seja, o 

surgimento de um novo concorrente, a televisão. Vale ressaltar, desde já, e assim foi 

informado aos alunos, que o declive do rádio não foi de todo vertiginoso, por ter se inovado 

tornando-se portátil, com a invenção do transistor. 

Simultaneamente, foram debatidas questões atinentes às características do rádio. Por 

ser tratar de um meio unisensorial, baseado na expressão oral, ele propicia a criação de 

imagens mentais, estimulando a imaginação. Como afirma Gisela Ortriwano: 

O rádio envolve o ouvinte, fazendo-o participar por meio da criação 
de um ‘diálogo mental’ com o emissor. Ao mesmo tempo, desperta 
a imaginação através da emocionalidade das palavras e dos recursos 
de sonoplastia, permitindo que as mensagens tenham nuances 
individuais, de acordo com a expectativa de cada 
um.(ORTRIWANO, 1985: p.50) 

  

Foram comentados, ainda, aspectos como portabilidade e baixo custo do aparelho. Em 

seguida, iniciou-se o exame das concepções de linguagem radiofônica. 

Para alguns estudantes de semestres inicias, criar é bem parecido em todos os meios. 

No decorrer da oficina, os estudantes foram percebendo que o processo de criação é 

diferente entre os diversos meios, que o rádio tem suas peculiaridades e por isso deve se 

tomar muito cuidado para o ouvinte não ficar fadigado com uma mensagem cansativa, com 

palavras que não são entendidas com facilidade, sem ritmo e sem emoção. Como alerta 
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Júlia Lúcia (1999, p.75) “em função de explorar um só sentido e contar com uma única 

fonte de estímulos (o som), a mensagem radiofônica corre o risco de provocar a fadiga”. 

O primeiro elemento a ser explorando foi a palavra. Essa é considerada como de 

extrema importância nesse meio, mas existem muitos cuidados a serem levados em 

consideração na hora de criar peças para o rádio. O texto deve ser escrito com o intuito não 

de ser lido, mas de ser escutado, transmitindo naturalidade e espontaneidade. Deve-se usar 

a linguagem oral de forma simples, clara, direta e precisa, pois para evitar a monotonia, é 

preciso usar palavras de fácil entendimento, escrever como se fala, usar frases curtas e 

palavras com poucas sílabas, além disso, deve-se conversar com o ouvinte e nunca fazer 

discurso. A conversa radiofônica é íntima, se fala ao ouvido das pessoas.  

Logo após foi discutido algo que chama bastante atenção no meio em questão, música 

e som. A música pode transmitir emoções. Ela pode ser usada com a função descritiva, 

situando o ouvinte em um ambiente expressiva, criando uma atmosfera sonora. Pode ser 

utilizada também para ambientação, criando uma atmosfera emocional adequada a uma 

cena ou ao momento, como cortina musical separando cenas ou blocos de programas, ou 

apenas como fundo musical, escutando-se em segundo ou terceiro plano, como fundo das 

palavras. Armand Balsebre (2005, p.332) observa: “A percepção das formas sonoras 

musicais produz uma multiplicidade de sensações e contribui para criação de imagens 

auditivas”. 

O som ou efeito sonoro permite que o ouvinte construa em sua mente a imagem do 

que está sendo descrito. Efeitos de som atuam sem a necessidade de palavras. Pode ser 

principal e expressivo quando o som é personagem, sugerindo uma imagem que fala por si 

só. Ambientador ou descritivo, gerando a sensação de presença em um lugar, e narrativo ou 

complementar quando ajuda a contar a história. Acerca disto Armand Balsebre ressalta:  

O sentido conotativo do efeito sonoro será dado pela justaposição 
ou superposição deste com a palavra ou a música. É nesse conjunto 
harmônico dos distintos sistemas expressivos da linguagem 
radiofônica que se constrói a especificidade significativa do meio. 
(BALSEBRE, 2005: 333) 

 

O último elemento e o mais interessante a ser analisado foi o silêncio. Um tanto 

controverso, pois pode criar um clima de suspense, emoção, expectativa e até de angústia, 

como pode ser interpretado como uma falha, um ruído se não estiver contextualizado. Esse 



elemento chamou atenção dos participantes, pois muitos não percebiam o silêncio como um 

elemento da linguagem radiofônica.  

Pôde-se perceber então que o silêncio quando bem empregado expressa mais que 

muitas palavras e sons nesse meio tão dinâmico que é o rádio. A respeito disso Herreros 

apud Vigil afirma: 

Silêncio é a ausência do resto dos componentes. Incorpora-se como 
elemento de significação quando aparece fragmentado entre 
diversos sons. Não tem significado por si só, e sim como ausência 
de som. O rádio valoriza extraordinariamente o silêncio 
informativo. A supressão dos sons em determinado momento 
informa mais que a sua presença. Alcança um grande valor entre 
sons, desde que não haja a menor suspeita de que se trata de um 
silêncio causado por falhas técnicas. (VIGIL, 1995: p.364) 

 

Nas fases últimas, houve dedicação à construção do produto final do curso, um spot 

radiofônico6, cujo tema proposto foi o Mundo Unifor. 

É importante salientar o caráter interdisciplinar desse projeto, que contou com o apoio 

do professor Charleston Palmeira7 e das alunas da disciplina de estágio supervisionado II 

do curso de Fonoaudiologia. Durante as gravações, foram realizadas orientações sobre 

cuidados com a voz (alongamento e aquecimento vocal) e sua utilização no meio 

radiofônico (postura, respiração e inflexões na locução). 

 

O campo educomunicacional 

  

 Como este artigo é uma reflexão das “práticas educativas” utilizadas no decorrer da 

Oficina de Linguagem Radiofônica, faz-se importante destacar o novo campo advindo da 

educação e da comunicação utilizado pelos estudantes-educadores: a educomunicação. Esse 

termo que ainda não se encontra no dicionário vem sendo colocado em prática há pelo 

menos duas décadas por algumas escolas que tentam romper com os modelos 

conservadores educacionais. 

 Para Ismar Soares, um grande estudioso do assunto, educomunicação é: 

(...) um campo de intervenção social multidisciplinar e 
                                                 
6 Spot é um comercial radiofônico. Feito por uma, duas ou mais vozes. Com ou sem efeitos sonoros e música ao fundo.  
7 Este, no último dia da Oficina, analisou as mensagens radiofônicas produzidas, destacando os pont os positivos e 
negativos, sempre com a preocupação de não ignorar o trabalho de nenhum dos envolvidos. 
 



multidiscursivo, ou seja, absorve a contribuição de várias ciências 
(...). Com a contribuição de várias ciências, a educomunicação vem 
para reverter a hegemonia do campo da emissão para recepção. 
Nós entendemos que ao contrário de um lugar de passividade; o 
campo da recepção é um campo de produção cultural a partir da 
mediação tecnológica.(SOARES, 2004: p.265) 

  

 Tal conceito apresenta-se associado a duas vertentes, a leitura crítica, que consiste no 

processo de análise e desconstrução do material midiático, e a apropriação dos meios, 

entendida como a produção de materiais de comunicação como ferramenta de ensino e 

como meio para formação de cidadãos. 

Durante a oficina os facilitadores esforçaram-se para atingir o cenário ideal, que 

consiste na conjugação das duas vertentes citadas. Como afirma o pesquisador José Manoel 

Moran (2004, p.257) “uma educação para a comunicação eficaz deve integrar tanto a leitura 

quanto a produção crítica de materiais, no contexto dos mais diversos meios”. 

Porém, devido ao pouco tempo reservado, pela instituição responsável, para 

realização do seminário, isso não foi possível, desenvolvendo-se apenas uma parte da 

educomunicação, qual seja, a apropriação dos meios, limitando-se a produção do spot 

radiofônico. A apropriação dos meios encontra em Paulo Freire (2004, p.262) sua maior 

inspiração, pois ele “concebia a educação como um ato de comunicação e emancipação". 

Apesar de não ter sido feita uma profunda análise do meio, sem a qual poderia gerar 

uma reprodução de modelos padronizados, há plena consciência de que houve um exercício 

reflexivo na organização do produto final, pois se fez necessário questionamentos acerca do 

processo de construção do roteiro até a edição do material, pois, conhecendo e se 

apropriando do processo de produção, a capacidade de análise é maior. Os educandos 

levantaram questões sobre o conteúdo do spot, formulando indagações acerca do que 

poderiam falar, criar, analisar e/ou criticar. Demonstrou-se, assim, a nítida preocupação dos 

alunos em saber se o que iriam produzir poderia expressar realmente suas opiniões, visto 

que a peça radiofônica, acima mencionada, era sobre o Mundo Unifor, um evento sediado 

em uma Universidade particular. Por estas reflexões afirma-se que na apropriação dos 

meios, o próprio conhecimento é sintetizado de maneira crítica.  

Tal preocupação encontra fácil compreensão, haja vista poder ter-se em mente que 

por ser uma instituição privada, onde, em tese, os interesses comerciais se sobressaem aos 

demais, a Unifor poderia exercer certo controle sobre o material produzido, nunca 



permitindo que este viesse a interferir no andar normal de suas atividades.   

A educomunicação no Brasil não possui ainda diretrizes e o que se pode constatar é 

sua ênfase na produção, diferente das experiências internacionais, que partem, em sua 

maioria, da leitura crítica, como no Canadá. É necessário atentar apara o fato de ressaltar 

leitura crítica, prendendo-se a projetos mais analíticos que experimentais ou usando apenas 

apropriação dos meios e deixando seduzir-se pela produção sem refletir sobre ela. José 

Manoel Moran (2004, p.264) declara “Uns pecam por excessiva ênfase na análise teórica e 

outros pela ênfase na prática". 

 

Quebra de Paradigmas 

 

Como já citado, os responsáveis pela explanação do conteúdo romperam a práxis 

dos modelos tradicionais de educação. Em lugar da figura conservadora do educador 

despejando informações sobre os educandos, observou-se a contínua troca de opiniões entre 

os estudantes. Em lugar de uma linguagem técnica, foi desenvolvida uma linguagem 

simples, na qual todos podiam entender o que estava sendo exposto. A formalidade, então, 

cedeu espaço ao despojamento. 

Com isso, a educação vertical foi abandonada, pois como falar de A sobre B, se os 

envolvidos, tanto os facilitadores quanto os participantes, faziam parte do mesmo universo 

vocabular e cultural. Isso facilitou de forma significativa o diálogo, identificado pelos 

‘alunos-educadores’ como o responsável por romper o paradigma tradicional. 

Colhe-se nesse sentido, o ensinamento da professora Maria Când ida Moraes: 

(...) não se muda um paradigma educacional apenas colocando uma 
nova roupagem, camuflando velhas teorias, pintando a fachada da 
escola, colocando telas e telões nas salas de aula, se o aluno 
continua na posição de mero espectador, de simples receptor, 
presenciador e copiador, e se os recursos tecnológicos pouco fazem 
para ampliar a cognição humana. (MORAES, 2000: p. 17) 

 

Ao utilizar o diálogo como eixo, tenta-se romper o conceito de educação “bancária”, 

que pode ser entendida como uma doação dos que se julgam sabedor aos que se julgam 

ignorantes. A respeito disso Paulo Freire diz: 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e 
depósitos que os educandos, meras incidências, recebem 
pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção 



“bancária” da educação, em que a única margem de ação que se 
oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e 
arquivá-los. (...) No fundo, porém, os grandes arquivados são os 
homens nesta (na melhor das hipóteses) equivocada concepção 
“bancária” da educação. Arquivados, porque, fora da busca, fora da 
práxis, os homens não podem ser. Educador e educandos se 
arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da educação, 
não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe 
saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 
permanente que os homens fazem no mundo e com os outros (...). 
(FREIRE, 1987: p.58) 

 

Vale ressaltar que os facilitadores da Oficina de Linguagem Radiofônica 

preocuparam-se em sair do verbalismo e da dissertação mecânica do conhecimento 

memorizado, o que Paulo Freire chama de “assistencialismo educativo” (1982). Durante o 

curso, houve intensa conjugação entre teoria e prática, posto que a aprendizagem provém 

tanto do ensinamento quanto da experimentação. Entendemos que trabalhar desta forma 

gera um aprendizado completo e de mais fácil assimilação. Discutir a teoria e poder colocá-

la em prática, utilizando-se dos conceitos apreendidos gera de fato uma maior compreensão 

do assunto abordado.  

O que acontece muitas vezes é a exploração de um conteúdo sem ligá- lo a sua 

experiência, o que o torna cansativo, ou então o seu oposto, apegar-se à prática sem ter 

conhecimento suficiente da linguagem do meio, tampouco do processo de construção do 

seu produto. 

O que se vê muitas vezes é uma total separação entre essas que 
parecem duas realidades(...) Enquanto o conhecimento técnico tem 
um discurso declarativo, explícito e generalizado e é adquirido 
deliberadamente por meio de estudo e pesquisa, o conhecimento 
prático é implícito e intuitivo, adquirido por experiência e baseado 
em procedimentos de fácil aplicação. Esses dois conhecimentos 
que, segundo suas naturezas distintas, deveriam exercer funções 
complementares.(MELO, 2002: p.151) 

 

 

Das Limitações 

 

 A tentativa de fugir dos modelos padronizados foi considerável, muito embora a 

existência de algumas limitações durante o processo. O primeiro grande obstáculo 

encontrado foi a maneira como foi construído o conteúdo. A programação da oficina não 



foi formulada, tampouco discutida, com a participação dos inscritos, o que não seria 

possível na estrutura de um evento nos moldes do Mundo Unifor. Muito embora, seguindo 

a visão do professor Rubem Alves, educador é um medidor de esperanças, cada aluno para 

este é um ser portador de um nome e de uma história, com visões, paixões e horizonte 

utópico. Educador, para o professor citado, é aquele que não se deixa pautar por regras, 

estatutos e leis das instituições, não se tornando uma entidade controlada, dominada pelo 

Estado ou pelas empresas. 

 O segundo entrave a ser aqui citado refere-se ao tempo destinado aos trabalhos, 

tendo em vista a sua exigüidade. Foi apenas uma hora e meia de seminário durante quatro 

dias. Dois dias para expor o conteúdo e dois outros para a construção do produto. 

 Mas será que uma educação com princípios transformadores deve ter seu formato 

limitado pelo tempo? 

 É notório que não havia horas suficientes para uma exposição aprofundada do 

assunto, porém o grande engano foi limitar-se a uma programação já construída e precisa 

para os quatros dias destinados à realização do seminário. Deixando, dessa maneira, 

dominar-se pelas regras institucionais. A respeito disso Rubem Alves (1985, p.14-15) 

leciona: “(...) o ritmo do mundo do educador não segue o ritmo do mundo das instituições”.  

 Pode parecer contraditório, mas outro obstáculo encontrado foi o comportamento de 

alguns dos estudantes inscritos. Esses mostravam-se incomodados com a presença dos 

facilitadores, pois estavam esperando a figura do professor dominante que os 

transformassem em mais uma 'peça do jogo'. 

 Tais alunos, vítimas da educação tradicional, estão domesticados com o pedantismo 

e a rotina das instituições. Rubem Alves diz: 

É muito fácil continuar a repetir as rotinas, fazer as coisas como 
têm sido feitas, como todo mundo faz. As rotinas e repetições têm 
um curioso efeito sobre o pensamento: elas o paralisam. A nossa 
estupidez e nossa preguiça nos levam a acreditar que aquilo que 
sempre foi feito de um certo jeito deve ser o jeito de fazer". 
(ALVES, 2002: p.77) 

 

 

Considerações Finais 

 

 A experiência colhida com a análise da Oficina de Linguagem Radiofônica foi 



muito útil. Pôde-se perceber, de forma mais clara, a necessidade de um novo paradigma 

educacional que rompa o quanto antes com o modelo de educação vigente, de educação 

domesticadora, que tem gerado homens irreflexivos, passivos e que não são capazes de 

intervir nas mudanças em nenhum âmbito de sua existência. Como se pode compreender 

nesta citação de Paulo Freire: 

Enquanto que a concepção ‘assistencialista’ da educação ‘anestesia’ 
os educandos e os deixa (...) a-críticos e ingênuos diante do mundo, 
a concepção da educação que se reconhece (e vive este 
reconhecimento) como uma situação gnosiológica, desafia -os a 
pensar corretamente e não a memoriza r. (FREIRE,1979: p.81) 

  

Reiterando que não se pode quebrar com essa postura de forma brusca. Como foi 

possível perceber, os 'alunos-educandos' não estavam preparados para uma nova forma de 

ensino-aprendizagem, uma vez que, durante alguns anos, o único modelo de educação que 

conheceram e experimentaram foi o de transferência de saberes e da cultura e a extensão de 

conhecimentos técnicos, de forma a se engessarem nessa posição de meros espectadores e 

recebedores dos comunicados. 

 É importante destacar que os alunos responsáveis pela exposição do conteúdo, como 

já citado, são alunos da graduação, habituados com educação conservadora e que 

demonstraram que o processo educativo é reversível e que a esperança e o amor superam os 

costumes e as rotinas já sacralizadas. 

 É fato que existiram durante todo o processo insuficiências e inexatidões, porém a 

valorização do erro também faz parte do processo de aprendizagem. E apontar as falhas, é a 

única forma de refletir e avançar em uma próxima vez.  
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