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Rádio e Literacia Midiática1 

Carla Baldutti Rodrigues2 

 
RESUMO: O presente artigo faz um levantamento do potencial do rádio para conteúdo 
educacional. Com o enfoque de observar os efeitos da literacia midiática pelo meio 
radiofônico, esta pesquisa pretende analisar o projeto “Jornal e Rádio no UFJF: Território de 
Oportunidades” a partir de Kaplún (1984) e dos indicadores de Ferrés e Piscitelli (2015). Os 
resultados do projeto revelam a aquisição de competências midiáticas, ampliação da 
participação social, cidadania e democracia.  
 

INTRODUÇÃO 

A reunião anual da RUBRA - Rede de Rádios Universitárias do Brasil - na mesa "O papel da 

radiodifusão universitária na educação midiática3" de 2020, apresentou o caso da Universidad 

Extremadura na Espanha em que a rádio universitária supervisiona as atividades das 

radioescolas da região. Este artigo pretende apresentar um projeto com proposta semelhante 

desenvolvido na UFJF.  

Desde a implantação do rádio no Brasil ele foi utilizado para fins educativos e com isso a 

literacia midiática encontra no rádio uma alternativa para formar cidadãos críticos e capazes 

de gerar conteúdo e ter acesso à informação. É o caso do projeto da UFJF “Jornal e Rádio no 

UFJF: Territórios de Oportunidades” desenvolvido pelas faculdades de Serviço Social e 

Comunicação da UFJF. Os indicadores de Joan Ferrés e Alejandro Piscitelli (2015) vão ser 

utilizados para análise das competências trabalhadas no projeto.  

Muitos trabalhos têm sido publicados para educação através do rádio, por isso esta pesquisa se 

justifica em traçar um panorama do veículo para fins educacionais uma vez que a pandemia 

revelou seu potencial como alternativa em situação de crise o que pode incentivar sua 

utilização para vários outros fins, como o letramento midiático. 

                                                 
1Trabalho apresentado no GT3 Educação Crítica para as Mídias, múltiplas linguagens, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestranda do PPGCom/UFJF. E-mail: carlabalduttijornalista@gmail.com 
3A reunião anual fez parte da programação do 43° Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 
no dia  07 de dezembro de 2020.  Disponível em: 
<https://www.facebook.com/Rede.Rubra/videos/768439967084759/> Acesso em: 05 jan. 2021. 

https://www.facebook.com/Rede.Rubra/videos/768439967084759/
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RÁDIO E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

Conforme Moreira (1991), o rádio começa no Brasil, no início da década de 1920, com 

caráter elitista e conteúdo erudito. Roquette-Pinto fundou em 1923 a primeira emissora 

brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que mais tarde inicia o Sistema de Rádios 

Educativas no Brasil, com a mudança de nome para Rádio MEC em 1936, quando é doada ao 

Ministério da Educação e Cultura dando início à radioeducação no Brasil com a seguinte 

abortdagem: 

O rádio é o jornal de quem não sabe ler; é o mestre de quem não pode ir à 
escola; é o divertimento gratuito do pobre; é o animador de novas 
esperanças; o consolador do enfermo; o guia dos sãos, desde que o realizem 
com espírito altruísta e elevado. (ROQUETTE-PINTO, Edgard apud 
TAVARES, 1997, p.8) 

Além disso, Roquette-Pinto cria a primeira radioescola no país, no final dos anos 1920. De 

acordo com Ferraretto (2008), o primeiro passo para a criação de radioescolas acontece em 

1928, quando é promulgada a Reforma Fernando de Azevedo, alterando os parâmetros 

educacionais praticados no Distrito Federal. Em 6 de janeiro de 1934, efetiva-se a PRD-5 – 

Radioescola Municipal - que já transmitia, em caráter experimental, desde o dia 31 de 

dezembro. Configurando, assim, o cenário inicial do caráter educativo do rádio. 

É importante ressaltar que outras iniciativas educacionais no rádio foram importantes como 

referência de ensino, no contexto brasileiro como política pública conforme são descritas por 

Moreira (1991): o programa Universidade no Ar - da Rádio Nacional do Rio de Janeiro- 

lançado em 1941; a campanha educacional para operários produzida em São Paulo por SESC 

e SENAC em 1947; o Sistema de Rádio Educativo Nacional (SIRENA) implantado em 1957, 

com o objetivo de erradicar o analfabetismo no Brasil; o Movimento de Educação  de Base 

(MEB) de 1961, com atuação da Igreja, voltado para a área rural do país.  

Dando continuidade ao panorama histórico da radioeducação no Brasil, a pesquisadora 

supracitada, porém, questiona o desinteresse dos governantes em dar continuidade nas 

políticas públicas que utilizassem o rádio para fins educativos. Pelo contrário, Moreira (1991) 

destaca que a ditadura via essas iniciativas como ameaça. Por isso, ao invés de investir nesses 

projetos, os governantes os extinguiam dando a impressão de que não valiam o investimento. 
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Mesmo com o desinteresse político, pesquisadores da área também viram o potencial do 

veículo. Além de Roquette-Pinto, que viu no rádio e no cinema meios de difusão de 

conhecimento segundo Moreira (2002), Kaplún (2017) reconheceu a importância de utilizar o 

veículo inclusive para fins de cidadania. 

(...) não só as emissões especializadas destinadas à alfabetização e difusão de 
conhecimentos básicos – cujas utilidade e necessidade não se questionam – 
mas também aquelas que buscam transmissão de valores, a promoção 
humana, o desenvolvimento integral do homem e da comunidade; aquelas 
que se propõem a elevar o nível de consciência, estimular a reflexão e 
converter cada homem em agente ativo da transformação do seu meio 
natural, econômico e social (KAPLÚN, 2017, p.25). 

Seguindo a perspectiva de Kaplún (2017) a expansão de usos do rádio foi necessária por sua 

capilaridade, durante o ano de 2020, quando a pandemia do coronavírus impossibilitou as 

aulas presenciais e o rádio voltou a ser utilizado em vários estados do país (PRATA; 

CAMPELO; PESSOA, 2020), evidenciando seu potencial educativo. Além desse uso 

educacional, as comunidades periféricas puderam contar com o apoio da Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ), que disponibilizou para rádios comunitárias4 áudios com contéudos que 

alertavam a respeito de prevenção da doença. Essa relevância também ficou evidenciada na 

pesquisa de Prata; Campelo e Pessoa, (2020): 

Faz-se interessante observar que, mesmo numa sociedade conectada e 
multiplataforma, diante das epidemias, catástrofes e grandes calamidades, o 
rádio é (re)convocado ao protagonismo, dadas as suas características como 
dispositivo simples, barato e acessível; forma de transmissão já secular e 
intensa capilaridade, chegando a lugares onde não é possível se pensar em 
internet. (PRATA; CAMPELO; PESSOA, 2020, p. 13) 

A situação de isolamento social destacou as possibilidades educativas do rádio que se 

ampliam quando aliadas com a utilização de redes sociais, o que expande a interação, 

incluindo mesmo as pessoas sem acesso à internet, conforme Prata, Campelo e Pessoa (2020). 

Essa ampliação, portanto, incentiva novas possibilidades de utilização do meio radiofônico 

para outros fins além da educação formal. 

 

                                                 
4 Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/se-liga-no-corona/audios>. Acesso em 05 jan. 2021. 

https://portal.fiocruz.br/se-liga-no-corona/audios
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LITERACIA MIDIÁTICA PELO RÁDIO – O CASO DA UFJF 

Além das possibilidades educativas formais, iniciativas de políticas públicas com letramento 

midiático contribuem para a democracia, a liberdade de expressão e de acesso à informação. 

A educação midiática parte da premissa de que “o cidadão deve desenvolver a sua 

competência midiática interagindo de modo crítico com mensagens produzidas pelos demais, 

e também sendo capaz de produzir e divulgar as suas próprias mensagens” (FERRÉS; 

PISCITELLI, 2015, p.6).  

A cidadania é entedida como o exercício e a defesa da manutenção e ampliação de direitos. 

Peruzzo salienta que “fazendo de súditos cidadãos, a cidadania é um arcabouço social que 

requer o envolvimento das pessoas, condicionando-se seu status à qualidade da participação” 

(PERUZZO, 1999, p.285).  A educomunicação se apresenta como alternativa para se efetivar 

a participação de forma democrática na mídia.  

Alinhado com o propósito de ampliar as práticas cidadãs a atuar com educação e comunicação 

Kaplún (1984) vai cunhar o termo educomunicação, como leitura crítica dos meios, que hoje 

fazem parte da cibercultura. Kaplún (1984) desenvolveu projetos radiofõnicos de 

educomunicação para pessoas do meio rural aliando comunicação popular e educação popular 

freireana na qual “estudar é uma forma de reinventar, de recriar, de reescrever – tarefa de 

sujeito e não de objeto” (FREIRE, 1978, p.10). 

O pesquisador Daniel Martín-Pena na mesa "O papel da radiodifusão universitária na 

educação midiática5", na reunião anual da RUBRA - Rede de Rádios Universitárias do Brasil 

- , de 2020, apresentou o caso da rádio universitária da Universidad Extremadura na Espanha 

que é mentora da maioria das cem radioescolas que fazem parte de uma rede na região de 

Extremadura, com cerca de um milhão de habitantes. O foco deste projeto é ser ferramenta 

aos estudantes, desde a infância, para adquirirem competências expressivas e linguísticas. 

Martín-Pena elencou em sua explanação quatro perspectivas que caracterizam a identidade 

das rádios universitárias, a saber: difusora da divulgação científica; ponte entre a universidade 

e a sociedade; formativa com foco na inovação; e educomunicativa a fim de educar a 

audiência para que adquira visão crítica sobre as notícias. 

                                                 
5 A reunião anual fez parte da programação do 43° Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 
no dia  07 de dezembro de 2020.  Disponível em: 
<https://www.facebook.com/Rede.Rubra/videos/768439967084759/> Acesso em: 05 jan. 2021. 

https://www.facebook.com/Rede.Rubra/videos/768439967084759/
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O programa “UFJF: Território de Oportunidades” iniciou em 2005, foi motivado pela 

rivalidade entre bairros periféricos vizinhos, segundo Coelho (2008). Com o objetivo de 

acabar com os conflitos violentos de disputa de território por grupos rivais na UFJF, Maria 

Aparecida Tardin Cassab e Maria Carolina Ribeiro Portella (2006), coordenadoras do projeto, 

fizeram do Campus um espaço público a ser ocupado e democratizado e não palco de disputas 

entre jovens. Elas reuniram verba pública e projetos de extensão de docentes de diversas 

unidades da Universidade Federal de Juiz de Fora, para atender adolescentes de escolas 

públicas da cidade. 

Para o coordenador e supervisor geral do projeto, Ismar de Oliveira Soares6, o rádio atua tanto 

como facilitador no processo de aprendizagem quanto como recurso de expressão para alunos, 

professores e membros da comunidade. Por isso, desde o início o projeto ofereceu oficinas 

radiofônicas. A primeira atividade de rádio neste projeto, “O Programa de Mulher”, era um 

informativo feminista semanal desenvolvido pela professora Cláudia Lahni, junto ao “UFJF: 

Território de Oportunidades”, gravado na emissora universitária.  

Conforme Lahni (2008), a partir de 2006, além das adolescentes, todo o grupo passou a 

participar do “Jornal e Rádio no UFJF: Território de Oportunidades”. A pesquisadora destaca 

as atividades desenvolvidas durante o projeto no ano de 2007: 

Na oficina de rádio os alunos produzem programas especiais temáticos e 
multitemáticos, sendo responsáveis por todas as etapas de elaboração dos 
seus conteúdos, desde a pauta até a locução. Com exposição de bolsistas da 
graduação e filmes – como Uma onda no ar, de Helvécio Ratton -, conhecem 
mais sobre as possibilidades de rádio comunitária, as rádios comerciais e 
educativas. Também já visitaram uma rádio comunitária (a primeira turma 
do projeto) e uma educativa (a segunda turma). Ouviram sobre rádio arte e 
paisagem sonora e fizeram, em 2007, uma apresentação de rádio no escuro. 
(LAHNI, 2008, p.10) 

Na oficina de rádio, o objetivo era os alunos produzirem programas especiais, assistirem a 

filmes para compreender as diferentes concessões na radiodifusão brasileira e fazer visitas a 

emissoras. Já na oficina de jornal, o foco era criar um jornal impresso, com boletins 

informativos e jornais murais. Foi produzido, inclusive, um artigo sobre a política local (que 

envolvia a prisão do prefeito) que foi publicado por um jornal da cidade. Segundo Lahni 

(2008), as produções das duas oficinas tinham como abordagem a realidade dos jovens para 

fortalecer e valorizar a sua identidade, seguindo os parâmetros educacionais de Paulo Freire. 
                                                 
6 Disponível em: <http://w w w.usp.br/nce /wcp /arq/textos/27.pdf>. Acesso em:  04 jan. 2020. 
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Em 2008, houve outra expansão das oficinas, com a aprovação da Fapemig (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais), em dezembro de 2007, do projeto 

“Comunicação para a Cidadania: Tecnologias, Identidade e Ação Comunitária”. Além das 

oficinas de jornal e rádio – coordenadas pela professora Cláudia Lahni -, os jovens 

participaram de oficina de TV – coordenada pelas professoras Iluska Coutinho e Christina 

Musse, de fotografia – coordenada pelo professor Jorge Felz , de cultura política – coordenada 

pelo professor Paulo Roberto Figueira – e de inclusão digital – coordenada pelo professor 

Bruno Fuser, conforme Lahni (2008). Ampliaram-se, assim, as atividades na Faculdade de 

Comunicação integrando várias iniciativas de seus profissionais. 

Percebe-se pela dinâmica das oficinas de rádio que a educação midiática foi trabalhada com 

os alunos que tanto ouviam quanto interagiam e criavam conteúdos radiofônicos. Dessa 

forma, a aquisição de competências midiáticas no projeto foi desenvolvida “com o âmbito de 

participação das pessoas que recebem mensagens e interagem com elas (âmbito de análise) e 

das pessoas que produzem as mensagens (âmbito de expressão)” (FERRÉS; PISCITELLI, 

2015, p.8–9).  

Na pesquisa quantitativa e qualitativa realizada com os alunos, conforme Coelho (2008), 15 

jovens participantes responderam a entrevista ao fim da primeira oficina de rádio, com o 

objetivo de avaliar o trabalho realizado. Perguntados a respeito do aprendizado adquirido nas 

oficinas de rádio, a pesquisa revela as seguintes respostas dos alunos: 

Dentre as respostas estão: responsabilidade; mais confiança para falar; 
facilidade de comunicação; escolha do rádio como profissão; capacidade de 
diferenciar o conteúdo ouvido nas rádios; percepção do veículo como fonte 
não apenas de programação musical, mas também de pesquisa e informação; 
visão do rádio como veículo que exige trabalho e dedicação, e que pode 
ajudar a sociedade; capacitação para fazer locuções, textos e gravações para 
programas de rádio; valorização do conteúdo e do papel das rádios 
comunitárias em comparação às comerciais. (LAHNI; COELHO, 2009, 
p.125) 

Segundo Coelho (2008), na segunda turma do programa apenas 10 alunos haviam concluído e 

7 ainda estavam cursando quando responderam a pesquisa.  

Para a questão “O que você vai levar como aprendizado da oficina de rádio 
para a sua vida”, que finaliza a pesquisa qualitativa, obtiveram-se as 
seguintes respostas: Como é feito um programa de rádio, que rádio é uma 
coisa bacana, o modo de falar, a experiência de ter conhecido o outro lado do 
rádio, aprendi a me comunicar melhor, aprendi a me soltar mais e falar o que 
penso. (COELHO, 2008, p.12) 
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Coelho (2008) observa diante das dificuldades encontradas nas duas turmas que os alunos que 

precisaram receberam uma atenção especial na parte da escrita e aponta que ao se sentirem 

mais seguros para escrever e falar se empenharam mais em outras atividades. 

A análise das competências adquiridas nas oficinas de rádio, do projeto em questão a partir de 

Ferrés e Piscitelli (2015), seguem as seis dimensões das competência midiáticas: linguagem; 

tecnologia; processos de interação; processos de produção e difusão; ideologia e valores; e 

estética. Os indicadores-chave para cada uma seguem dois âmbitos principais - o da análise e 

o da expressão.  

Diante dos dados da pesquisa quantitativa e qualitativa, Coelho (2008) destaca como efeitos 

das oficinas de rádio a oportunidade de conhecer o funcionamento de um veículo, 

diferenciando o conteúdo das rádios e o desenvolvimento do senso crítico dos jovens quanto à 

interpretação das notícias. Portanto, as habilidades demonstradas nas respostas, conforme as 

dimensões e indicadores de Ferrés e Piscitelli (2015), se enquadram principalmente nos 

processos de produção e difusão pelo meio radiofônico. 

No âmbito da análise é possível verificar a aquisição de conhecimentos básicos sobre os 

sistemas de produção, as técnicas de programação e os mecanismos de difusão do veículo; e o 

conhecimento dos códigos de regulação e de autoregulação que o amparam. No âmbito da 

expressão, os alunos adquiriram tanto o conhecimento das fases dos processos de produção e 

da infraestrutura necessária para produções de caráter pessoal, coletivo ou corporativo, quanto 

a capacidade de trabalhar de maneira colaborativa na elaboração de produtos multimídia ou 

multimodais para o rádio, conforme a classificação de Ferrés e Piscitelli (2015). 

A pesquisadora Coelho (2008) conclui que a pesquisa com as duas turmas demonstra como 

conquistas, o desenvolvimento da leitura crítica dos meios, a tomada de consciência do direito 

à comunicação e a identificação da universidade como um espaço público a ser ocupado. 

Podemos, a partir dela, aferir a eficácia de trabalhos com jovens tendo o 
rádio como instrumento. Os jovens se disseram mais conscientes do mundo 
que os cerca e demonstraram maior autoestima e autoconfiança. Ao exercer 
o direito à comunicação, experimentaram um dos fatores essenciais para o 
real exercício da cidadania. (LAHNI; COELHO, 2009, p.125) 

A história deste projeto e as competências midiáticas adquiridas pelos participantes das 

oficinas de rádio comprovam o potencial do veículo para a literacia midiática principalmente 

em projetos de extensão de rádios universitárias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo é um ponto de partida sobre a literacia midiática no rádio observando a extensão 

universitária e as rádios universitárias para este fim. O letramento midiático através do rádio é 

eficaz dispondo de uma gama de possibilidades através de seus diferentes tipos: comunitárias, 

universitárias, radioescolas e podcasts. 

Ao aplicar o letramento midiático em projetos de extensão eles atingem ao mesmo tempo os 

profissionais, os graduandos e os alunos das escolas contempladas. O sucesso do projeto 

"Jornal e Rádio no UFJF: Território de Oportunidades" confirma que assim como na 

experiência espanhola, em Juiz de Fora a atuação multidisciplinar e de extensão através do 

veículo rádio deve ser incentivada. O artigo, portanto, promove a utilização do rádio não 

somente para fins educacionais convencionais mas também para experimentações da 

educação midiática. 
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