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Resumo 

 

Este texto pretende apresentar e discutir as possibilidades do software Locutor da Hora, 

concebido como uma ferramenta educomunicativa. A proposta da estrutura do aplicativo 

baseia-se nos princípios do rádio, simulando um ambiente de estúdio e propondo por meio 

de diferentes padrões de locução experiências relacionadas ao campo da comunicação. Suas 

funções principais são aprimorar a linguagem oral e escrita, entender e utilizar os princípios 

da linguagem radiofônica ou sonora e compreender o uso das tecnologias na sua interação 

com a educação. Por meio dele podem ser realizadas atividades relacionadas às habilidades 

orais e linguísticas, à produção de texto em qualquer área de ensino, podendo ser utilizado 

em atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
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Considerações Iniciais 

O rádio se constitui a partir de três pilares básicos: a voz, a música e os efeitos 

sonoros, embora o silêncio também tenha significado na composição da linguagem sonora. 

Estes três elementos são os responsáveis pela densidade da estética radiofônica, que pode 

ser potencializada pelas inúmeras possibilidades de mixagem e novas texturas a partir das 

tecnologias disponíveis hoje. 

Um programa radiofônico se produz a partir de uma proposta de conteúdo, mas é 

necessário que se considere também outros elementos que transformam esta configuração 

linguística, ou seja, as trilhas, as vinhetas, os trabalhos de voz e os recursos sonoros 

captados naturalmente ou produzidos em estúdio. São estes últimos que operam no nível da 

criatividade e contribuem para as marcas de identidade sonora que se quer produzir.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Rádio e Mídia Sonora do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
2 Drª em Comuniação; Profª do Mestrado em Direitos Humanos e do Curso de Comunicação Social da UNIJUI; 

email:verar@unijui.edu.br  
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As facilidades propiciadas pelas tecnologias de comunicação e informação podem 

hoje contribuir para os mais diversos campos do conhecimento. A Ciência da Computação 

tem um papel fundamental na interdisciplinaridade, pois apresenta o suporte para que outras 

áreas possam realizar projetos e atividades que resultem na produção de conhecimento. O 

software Locutor da Hora nasce dentro desta perspectiva de integração de saberes para 

auxiliar a educação, a aprendizagem e a comunicação. Utilizando a computação como 

suporte e a comunicação radiofônica como princípio para a estrutura do conteúdo, criou-se 

o aplicativo desenvolvido por um bolsista de Ciência da Computação
3
, que teve ainda a 

participação de um designer
4
, de um músico

5
e de fotógrafos

6
, o que demonstra que hoje os 

saberes são construídos por interlocuções e interações. 

Concebido como uma ferramenta educomunicativa, ou seja, baseado nos 

fundamentos da educomunicação, o Locutor da Hora tem como proposta ampliar as 

possibilidades de aprender e ensinar, a partir da simulação de um estúdio de rádio e da 

execução de um programa radiojornalístico. Entende-se a educomunicação como um 

ecossistema comunicativo, que Martín-Barbero (2003, p. 67) afirma ser “composto de uma 

mescla de linguagens e saberes que circulam por diversos dispositivos midiáticos, mas 

densa e intrinsecamente interconectados[...]”.  

A partir do seu registro, o aplicativo pode ser acessado livremente na internet por 

usuários de idades diversas, bem como de diferentes faixas de escolaridade. Para manuseá-

lo e compreender a sua proposta, descreve-se na sequência o seu funcionamento e 

acessibilidade, bem como os seus fundamentos teóricos e possíveis práticas advindas desse 

processo. 

O software 

O Locutor da Hora é resultado de um trabalho de pesquisa criada a partir das 

experiências no ensino de rádio no curso de Jornalismo e das necessidades ligadas à 

extensão de um projeto de rádio em escolas públicas. Observando os jovens e as crianças e 

                                                 
3
 O acadêmico Mathias Henrique Nast Berwig, de Ciência da Computação, orientado por um professor de 

Comunicação e outro de Computação, desenvolveu a ideia do aplicativo. 
4
 O designer Jonas Tiago Ribas de Souza foi o responsável pela criação da interface visual do software, 

aliando a funcionalidade técnica do ambiente visual e facilitando a usabilidade.  
5
 O músico e jornalista João Pedro Van Der Sand compôs a trilha sonora, a partir de acordes de guitarra, 

disponibilizada para o usuário, assim que ele escolhe o padrão e inicia o modo de gravação do texto. 
6
 As fotos foram produzidas nos estúdios da Rádio Unijuí FM pela jornalista Andreia dos Santos, recebendo 

tratamento de imagem  da acadêmica de Jornalismo Ethiene Kepler Neves. 
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os aspectos sobre os quais manifestavam mais dificuldades, percebeu-se que seria 

importante que pudessem continuar seus estudos além do ambiente de ensino formal e fora 

dos momentos dedicados ao projeto, desenvolvendo também a autonomia em relação àquilo 

que desejassem aprimorar ou aprender. Como as tecnologias estão muito presentes na vida 

dessa geração, procurou-se pensar em alguma atividade que fosse ao encontro da cultura 

cotidiana desse público. 

O aplicativo inicialmente idealizado em 2013 começou a ganhar forma no mesmo 

ano, por meio do projeto de pesquisa Locutor da Hora: Interatividade e Educação na Escola 

e do Projeto de Extensão Rádio na Escola, das áreas de Ciência da Computação e 

Comunicação Social, Habilitação Jornalismo. Baseado na estrutura de produção de um 

programa de rádio foi desenvolvido com os recursos do Embarcadero Delphi XE4
7
 

conforme os padrões da linguagem de programação Object Pascal.  A primeira versão foi 

apresentada oficialmente para testes durante um evento em junho de 2013, promovido pela 

UNIJUI e UFSM no Campus Ijuí
8
, durante a exposição “Rádio na Escola: um aprendizado 

para a vida. Na ocasião, o software foi testado por cerca de 350 pessoas, em sua maioria 

educadores e estudantes, e obteve um resultado satisfatório quanto a sua funcionalidade e 

operacionalidade, apontando para futuros desdobramentos. Entretanto, foi muito  bem 

recepcionado pelos visitantes da mostra, recebendo avaliações positivas.  

Devido a limitações encontradas na plataforma utilizada, deu-se início à produção 

de uma nova versão. Conforme Berwig e Raddatz (2014, p. 2- 6) o novo modelo do 

aplicativo foi concebido sob o ambiente de desenvolvimento Visual Studio 2013
9
, da 

Microsoft. Por meio do C# – a nova linguagem de programação empregada – foi possível 

aperfeiçoar as funcionalidades já existentes, conquistando maior estabilidade e 

compatibilidade entre sistemas, além de relevantes mudanças gráficas. A escolha da nova 

linguagem de programação é justificada pelas funcionalidades e especificidades da 

plataforma.Net, onde o software é construído. O uso do XAML
10

 no projeto do tipo WPF
11

 

permite a criação de elementos visuais em formas vetoriais, o que possibilita redimensionar 

os componentes durante o desenvolvimento e também em tempo de execução, sem causar 

                                                 
7
 Ambiente Integrado de Desenvolvimento (IDE). Disponibiliza ferramentas de apoio para agilizar a 

concepção de aplicativos e serviços computacionais. 
8
 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 

9
 Ambiente Integrado de Desenvolvimento (IDE). Disponibiliza ferramentas de apoio para agilizar a 

concepção de aplicativos e serviços computacionais. 
10

 Extensible Application Markup Language. Linguagem de Programação de interface desenvolvida pela 

Microsoft. 
11

 Windows Presentation Foundation. Subsistema gráfico que utiliza a linguagem XAML para programar 

aplicativos onde os componentes visuais são independentes das regras de negócio (demais códigos). 
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redução na qualidade gráfica. Graças à biblioteca de código livre NAudio
12

, o Locutor da 

Hora conta com uma vasta coleção de ferramentas avançadas para gravação e manipulação 

de arquivos de áudio. A versão utilizada no desenvolvimento é a 1.7 Stable, lançada em 29 

de outubro de 2013. O NAudio foi desenvolvido por Mark Heath e um grupo de 

colaboradores.   

 

A estrutura do aplicativo  

A estrutura do Locutor da Hora está sustentada por quatro módulos que funcionam 

de forma semi-independente. Cada um deles tem um papel diferente, com o objetivo de 

executar a tarefa a ser ativada pelo usuário nas quatro etapas previstas: Identificação do 

Usuário, Seleção de Tarefa, Execução da Tarefa e Apresentação do Resultado. Devido à 

execução em tela cheia, o software proporciona maior imersão do usuário ao conteúdo, 

visto que todos os elementos do sistema operacional ou outros aplicativos não relacionados 

são sobrepostos.  

  O aplicativo, na sua formatação, dialoga com tipos distintos de sistemas 

computacionais, utilizando o que eles tem de melhor na sua aplicabilidade, a fim de 

uniformizar e até mesmo simplificar seus processos de execução. De acordo com Berwig e 

Raddatz (2014, p.3), “com foco na captura e manipulação de mídia sonora, o Locutor da 

Hora pode ser considerado um aplicativo de edição de áudio, apesar de suas 

funcionalidades extras, como o envio de e-mail, por exemplo.” Isso significa que a partir do 

software, é possível gravar, escrever e editar textos, bem como inserir novas trilhas ou 

utilizar a proposta que vem no próprio aplicativo. O usuário pode navegar pelo aplicativo, 

executando-o de acordo com as etapas propostas – que oferece também várias opções de 

escolha – bem como criar um conteúdo totalmente novo, a partir da estrutura disponível. O 

sistema, portanto, é aberto, estimulando a criatividade e a produção.  

Após ser executado, o aplicativo exibe a tela de carregamento enquanto prepara os 

arquivos necessários para seu funcionamento. Esse processo demora, em condições 

normais, cerca de 5 segundos, tempo em que exibe os logotipos do projeto e da 

Universidade em que foi criado. 

A primeira interação do usuário com o Locutor da Hora é na tela de boas-vindas, 

onde é possível escolher entre avançar para a identificação ou dar início a um guia de uso 

do programa. As dicas são apresentadas sob a forma de uma imagem semitransparente que 

                                                 
12

 Disponível gratuitamente em http://naudio.codeplex.com 
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sobrepõe os componentes da tela, destacando controles importantes e apresentando 

informações relevantes à operação do software. Estas instruções também estão disponíveis 

em todas as demais telas do aplicativo por meio do ícone “Ajuda”. 

A etapa de Identificação compreende a solicitação de informações referentes ao 

locutor, como: nome, e-mail, rádio ou instituição representada, cidade e estado. Com base 

nesses dados, o Locutor da Hora personaliza as orações de acordo com o contexto no qual o 

usuário está inserido. Um texto de previsão do tempo, por exemplo, passa a informar a 

cidade, estado e região a qual o usuário pertence. 

Na sequência, os padrões de gravação são listados em forma de grade com ícones 

que facilitam sua identificação. Caso o usuário deseje excluir ou alterar os padrões 

disponíveis, ele pode fazê-lo por meio do botão "Modo de Edição". Este, quando clicado 

faz com que ao selecionar um item seja exibido um quadro com as informações referentes 

ao mesmo, assim possibilitando mudanças no título, texto, trilha sonora ou ícone. Através 

do botão "Adicionar Locução", é possível incluir um novo padrão à grade, bastando 

preencher as informações necessárias. 

Com a locução já definida por meio da seleção do usuário, o texto é exibido na tela, 

preparando o locutor para a gravação. Na figura 1 é possível verificar esta tela após o início 

do processo de captura de áudio. Em seguida, após interromper a gravação, a última etapa é 

realizada, possibilitando ao usuário fazer pequenos ajustes no material produzido, bem 

como enviar por e-mail e/ou salvar no computador. 

A proposta não é que o Locutor da Hora funcione estritamente como um editor de 

áudio, mas como um instrumento importante para o desenvolvimento de práticas de 

aprendizagem tanto em sala de aula, quanto fora dela. O seu uso dependerá muito da 

intenção do usuário, embora a ideia seja de que ele possa contribuir significativamente para 

o exercício da habilidade linguística, especialmente para comunicadores. Mas, como é 

amplo e aberto na sua funcionalidade, pode ser utilizado para a produção de conteúdo em 

qualquer área do conhecimento. 
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Figura 1 - Captura de Tela da etapa de Gravação 

 

As funções do Locutor da Hora 

O Locutor da Hora apresenta uma interface de simples acessibilidade, visando a sua 

utilização por usuários de qualquer faixa etária, embora tenha sido pensado em razão dos 

jovens. Suas funções principais são aprimorar a linguagem oral e escrita, entender e utilizar 

os princípios da linguagem radiofônica ou sonora e compreender o uso das tecnologias na 

sua interação com a educação.  

Expressão oral e escrita - O aplicativo propicia a exploração das habilidades de 

expressão oral e escrita e aprimora a linguagem e a postura vocal. Por meio da voz se 

expressa e se cria representações da realidade. Conforme Silva (1999, p. 54), “[...] o 

cenário, os personagens e suas intenções; a voz torna sensível o sentido da palavra, que é 

personalizada pela cor, ritmo, fraseado, emoção, atmosfera e gesto vocal”. Ao gravar e 

reproduzir um texto com o uso do software, por exemplo, pode-se escutá-lo, regravá-lo, 

quantas vezes forem necessárias e repetir o processo até se alcançar um resultado 

considerado satisfatório. O próprio usuário realiza essa avaliação ou ela pode também ser 

dirigida por um professor ou orientador. Assim, exercícios de dicção, oralidade e locução 

tornam-se atividades simples, a serem realizadas de qualquer lugar, a qualquer momento, de 

acordo com o tempo disponível.  

O aplicativo pode ser utilizado também para preparar apresentações de seminários, 

projetos ou aulas e ainda um elemento alternativo para estudar língua estrangeira. Pelo 
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princípio da produção e da gravação do texto, o estudante pode experimentar sua fala em 

outro idioma, autoavaliando-se quanto aos processos de evolução do aprendizado, fazendo 

também um quadro de memória deste estudo, já que o software permite que a gravação seja 

enviada para o e-mail do usuário. Ao preparar suas apresentações acadêmicas ou mesmo 

profissionais, utilizando o aplicativo, atuará com mais rigor na melhoria da qualidade dessa 

apresentação, já que a simulação feita sofreria uma apreciação, com possibilidades de 

autocorreção, antes de uma avaliação de caráter oficial. Portanto, nas duas situações, 

haveria um avanço na autoconfiança do usuário para futuros enfrentamentos de situação de 

fala em público, diminuindo a timidez e se expressando com maior segurança.  

- Linguagem radiofônica ou sonora – O software foi idealizado a partir do formato 

radiofônico, simulando um programa de radiojornalismo, com dez padrões para o Locutor 

da Hora, na sua totalidade, mas que podem ser escolhidos individualmente. São eles: 

Abertura, Manchetes, Previsão do Tempo, Notícias, Publicidade, Entrevista, Reportagem, 

Narração Esportiva, Locução Personalizada e Encerramento. 

A cada padrão escolhido, o aplicativo oferece uma opção de trilha musical assim 

que se inicia o modo de gravação do texto sugerido, escrito de acordo com as normas do 

texto radiofônico. De acordo com Prado (1989, p. 49), “a não permanência das mensagens 

radiofônicas obriga a escrever de forma que seja entendido na primeira vez. Esta 

característica marcará notavelmente a estrutura da notícia no rádio”.  Ao entrar no modo de 

edição, tanto a trilha quanto o texto são suscetíveis a qualquer substituição por qualquer 

outro modelo que esteja localizado na máquina em uso. Conforme Barbero & Lima (2001, 

p. 69) “a revisão deve ser feita com a leitura em voz alta. Ela facilita a descoberta de erros 

(...)  A leitura em voz alta pelo redator é a melhor maneira de evitar erros que “derrubam” o 

locutor.”  

Cada um dos padrões inspira-se no rádio e a pauta é, em grande parte, sobre a 

criação do próprio software. Parada (2000, p.84), afirma que “a boa pauta significa que a 

rádio vai conseguir traduzir em forma de programas, entrevistas ou de reportagens tudo 

aquilo que a pessoa vivencia e discute ao longo do dia”.   A ideia do aplicativo é mostrar 

uma possibilidade simples e objetiva que possa funcionar como base para a construção de 

um programa de rádio, fazendo a abertura, em seguida as manchetes e uma notícia, bem 

como o início de uma entrevista, de uma reportagem e o encerramento do programa. Estes 

elementos são os que normalmente se inclui em um programa de radiojornalismo. Ferraretto 

(2001, p. 205) afirma que no rádio, “redigir exige organização”. Ele aconselha, 
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principalmente, ao redator sem experiência, “planejar mentalmente como irá iniciar a 

notícia e em que ordem serão expostos os seus detalhes.”  

A ferramenta mais importante do rádio é a palavra, pela qual se produz informação e 

conhecimento. Já o principal capital do rádio é o ouvinte, razão pela qual a palavra ganha 

corpo e formato, o que vai se traduzindo por meio de uma linguagem constituída pela voz, 

pela música, pelos efeitos e silêncios. Isto provoca efeitos de sentido, cria imagens e forma  

opinião.  

O Locutor da Hora simula o ambiente de estúdio com a presença de um locutor-

apresentador de um programa pré-produzido. Para os alunos das escolas do Projeto Rádio 

na Escola, fim primeiro para o qual foi criado, serve didaticamente como um instrumento 

básico para que possam criar a sua estrutura particular de programação e relacionar com 

outros aplicativos que já utilizam. Também pode ser utilizado pelas rádios comunitárias 

livremente para ajuda-las a pensar sua estrutura de programas. 

Da mesma forma, os estudantes de comunicação fazem uso do material de forma 

pedagógica para compreender a estrutura de um programa de rádio e seus componentes. 

Exercitar a reportagem, o texto, a entrevista, a locução ou mesmo criarem uma nova 

proposta a partir desta, esclarece e reelabora o conteúdo, concretiza uma ideia e desenvolve 

novas propostas. Permite ainda, criar e recriar realidades radiofônicas e sonoras e 

compreender profundamente o processo de captação, produção, edição, veiculação e 

recepção dos conteúdos nos meios de comunicação, especialmente o rádio. 

Tecnologias na educação – O aplicativo está disponível na internet, de forma 

gratuita, pois este é um dos principais meios de acesso à informação, e que vem mudando 

significativamente a forma de obter conhecimento, multiplicar ideias e compartilhar 

conteúdos. De acordo com Cebrián Herreros (2001, p. 22), na internet, “os usuários passam 

a ter um poder que antes não possuíam, tanto para buscar e contrastar como para incorporar 

informação gerada ou conhecida por eles. Têm acesso à rede como um autosserviço.” 

Portanto, disponibilizar o Locutor da Hora na internet não só amplia o alcance do público-

alvo, como propicia que este faça plena utilização do aplicativo, vindo a implementar novas 

funções para o mesmo, bem como aprimorá-las, já que a sua plataforma é em código aberto. 

O que se pretende é que o Locutor da Hora seja utilizado plenamente para fins 

educomunicativos e não comerciais, aproveitando todas as suas características como 

instrumento que contribua para enriquecer o aprendizado, auxiliar o ensino e a pesquisa, 

potencializar habilidades e produzir conteúdo. Nas mãos de um estudante, de um professor 
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ou profissional, o aplicativo ganha autonomia, independência e novas configurações, 

porque é fruto de uma concepção que acredita que um produto educomunicativo, além de 

aproximar os campos da comunicação e da educação, deve servir para a produção do 

conhecimento e por isso, possa ser absorvido por todos. 

Uma tecnologia deve servir não apenas para melhorar a operacionalidade das coisas, 

mas principalmente para desenvolver novos processos. Martín-Barbero (2014, p. 79) afirma 

que “a tecnologia remete hoje não à novidade de uns aparatos, mas sim a novos modos de 

percepção e linguagem, a novas sensibilidades e escrituras.” O Locutor da Hora ressignifica 

os modos de aprender e ensinar, resultando em maior autonomia tanto para o professor, 

quanto para os estudantes, em sintonia com as novas condições que se apresentam hoje na 

sociedade da informação que está em fase de transição para a sociedade da inovação. 

Martín- Barbero (2014, p. 83) chama a atenção para o papel da escola nesse cenário: 

“a escola tem que conviver com saberes-sem-lugar-próprio, mas porque os saberes que 

nela se ensinam encontram-se atravessados por saberes do ambiente tecnocomunicativo 

[...]”. Uma das principais qualidades do software é a liberdade para criar e estudar a partir 

dele, instigando a reflexão sobre o uso das tecnologias em sala de aula ou fora dela. O 

usuário pode assim, fazer esses atravessamentos de saberes, utilizando as tecnologias em 

benefício do conhecimento. Isto muda o papel de quem está acostumado a ensinar, 

passando da função de professor para mediador da aprendizagem, em qualquer nível de 

ensino. 

Em sala de aula os professores tem a possibilidade de acessar simultaneamente com 

sua turma de alunos o software e realizar uma série de atividades relativas a seus 

componentes curriculares, refletindo sobre os conteúdos abordados no dia, na semana ou no 

semestre, independente da área de ensino. Poderia ser realizada uma tarefa tanto individual 

como coletiva, visando ao trabalho com múltiplas linguagens. Fora da sala de aula, os 

estudantes dariam continuidade aos exercícios propostos pelo professor, bem como 

tomariam a iniciativa de realizar estudos e socialização de pesquisas. A partir do Locutor da 

Hora, os resultados destes aprendizados seriam compartilhados na internet, para serem, 

posteriormente, aprimorados no coletivo. 

Assim, se desenvolve também o processo educomunicativo, em que comunicação e 

educação se completam, se integram e interagem. As palavras de Martín-Barbero mostram 

a dimensão dessa concepção: 
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Se comunicar é compartilhar a significação, participar é compartilhar a 

ação.  A educação seria então o lugar decisivo de seu entrecruzamento. Mas 

para isso deverá se converter no espaço de conversação dos saberes e 

narrativas que configuram as oralidades, as literalidades e as visualidades. 

Pois das mestiçagens que entre elas se tramam é de onde se vislumbra e se 

expressa, ganha corpo o futuro. (2014, p. 78).  

 

Assim, se desenvolve o processo educomunicativo, em que comunicação e educação 

se completam, se integram e interagem. O grande desafio é transformar os saberes 

tradicionais em novos saberes, aproveitar as experiências já vivenciadas como um dos 

instrumentos de interpretação para ajudar a encontrar soluções para novos problemas. 

Conhecer é aprender, experimentar é desafiar a si mesmo.  

 

Considerações Finais:  

A sociedade contemporânea se caracteriza pela cultura digital, pelo acesso à 

informação e o compartilhamento livre de conteúdos por múltiplas plataformas, 

vislumbrando-se um novo momento em que a inovação e a criatividade para lidar com o 

conhecimento, parecem ser as novas condições decorrentes desse processo. 

 A partir da cultura digital, a educação encontra-se num novo lugar, em que são 

aprimoradas as formas de ver e entender a sociedade, desenvolvendo a sensibilidade, a 

razão, a criatividade e o senso crítico, porque é pelas múltiplas formas de aprender que 

precisamos reiniciar e renovar os processos de compreensão da realidade. Porém, as 

fórmulas não são estáticas, nem precisas, nem eternas. Há de se considerar os diversos 

saberes que circulam no entorno e ali discuti-los, incorporá-los e transformá-los em outros. 

A tecnologia faz parte desse processo e não é o centro do processo, mas um recurso 

indissociável da nova cultura de apreender o mundo. 

Nesse contexto, o software Locutor da Hora apresenta-se como uma ferramenta 

educomunicativa e não comercial, pronta a interagir com os diversos públicos e com outros 

suportes tecnológicos, a partir de uma plataforma aberta como a internet, utilizando-se de 

uma linguagem simples como a da comunicação radiofônica.  

Acredita-se que o princípio do rádio, por meio dos recursos do Locutor da Hora, 

possa tornar ainda mais ativos os sujeitos usuários, promover novos aprendizados, 

conversando com outros sujeitos e – o mais importante – proporcionar o cruzamento de 

saberes e potencializar o conhecimento. 
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