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 Com uma voz chiada, quase que abafada e de uma rouquidão mediata por ondas, a 

primeira transmissão de rádio chegada à casa dos brasileiros, em 7 de setembro de 1922. Quem 

falava era Epitácio Pessoa, o então presidente do Brasil, em um clima de comemoração ao 

centenário da Independência do Brasil. À frente da radiodifusão estava o cientista e educador 

Edgar Roquette Pinto, também responsável pela criação e apresentação do primeiro jornal de 

rádio brasileiro. 

 Mesmo com a interferência a atrapalhar a comunicação clara nos falantes do rádio na 

década de 1920, a euforia causada pela transmissão mediada explodia os ouvidos (mesmo que 

dos poucos sortudos a ter os primeiros rádios no Brasil). Atualmente, ele é trivial: ouvimos no 

carro, durante os afazeres domésticos, apenas para escutar música ou quando praticamos uma 

atividade física.  

Essa aparente ordinariedade do rádio, ofusca o seu verdadeiro potencial: ainda hoje, o 

meio radiofônico é considerado a comunicação de massa mais acessível, especialmente nas 

camadas menos favorecidas, como a população rural nordestina do Brasil (OLIVEIRA, 2008). Em 

primeiro lugar, a acessibilidade está na linguagem. Por meio da fala, isto é, a linguagem oral, o 

entendimento é facilitado – mesmo para os analfabetos, que ainda representam uma parcela 

da população brasileira. 

Embora o índice de analfabetismo no Brasil tenha diminuído (de 11,5% em 2004, para 

8,7% em 2012)2, ainda há a necessidade de se discutir práticas socioeducativas para a 

alfabetização na educação básica, bem como para a educação de jovens e adultos. 

Nesse sentido, aparece a oralidade, não só como uma forma acessível de comunicação, 

mas também como uma prática de comunicação educativa, para formar cidadãos críticos e 

pensantes. Tudo isso porque a oralidade “aguça ainda nossas emoções, reflexões e criatividade, 

fazendo com que tenhamos com o rádio uma relação próxima e prazerosa. Mais que a visão, 

mais que o tato, o ouvido é o sentido da intimidade” (OLIVEIRA, 2008, p. 1897). 

E assim, nossos ouvidos sentem e pensam. 

 

A educação pela comunicação popular 

Na defesa da educação por meio de uma comunicação popular, vale destacar os 

significados do que é, de fato, uma comunicação popular. Oliveira (2008) atenta que a discussão 

não está restrita somente aos meios de comunicação, mas também, a partir do contexto onde 

o processo comunicativo se realiza. Nas palavras da própria pesquisadora: 

 

Não podemos restringir o conceito sobre comunicação popular apenas à origem do 

meio de comunicação em si, a uma rádio de caráter popular ou massiva, por 
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exemplo. Pois a comunicação popular deve ser entendida dentro da dinâmica social 

onde estejam inseridos o meio de comunicação e a produção desta. Afinal, será essa 

dinâmica que vai lhe dar significados (OLIVEIRA, 2008, p. 1896). 

  

 Isto é, a comunicação popular surge da insatisfação. Insatisfação, esta, com às 

desigualdades sociais, precárias condições de vida, falta de liberdade de expressão dentro da 

grande imprensa e meios massivos – é uma dinâmica originária da demanda dos movimentos 

populares e coletivos (OLIVEIRA, 2008). Para Peruzzo (2004), a comunicação popular surge como 

um grito de denúncia do povo, que reivindica transformações. 

 

Povo, aqui, aparece como sinônimo de todas as categorias sociais que não detêm o 

poder econômico e nem político; poder esse restrito a um grupo pequeno da 

sociedade que chamamos de classe dominante. Assim, o popular, nesse contexto, 

surge dentro da órbita dos movimentos populares estando, então, interligado à 

cultura e à comunicação (OLIVEIRA, 2008, p. 1896). 

  

Peruzzo (2007) destaca que no processo de constituição dos movimentos de caráter 

popular, descobriu-se a necessidade de apropriação pública de técnicas de produção midiática 

e jornalística, bem como estratégias de relacionamento público, com o uso de tecnologias de 

comunicação. Nesse sentido, a comunicação que se desenvolve no bojo da educação popular 

libertadora, que está relacionada ao contexto de lutas populares (OLIVEIRA, 2008). 

 Além disso, é na comunicação popular que se enaltece o conteúdo crítico-emancipador, 

na defesa de uma sociedade justa e na busca pela emancipação social e humana (PERUZZO, 

2004). A expressão da comunicação popular também é democrática pela sua própria 

metodologia. Portanto, relaciona-se a comunicação popular com uma comunicação libertadora, 

“dona de um conteúdo crítico e contestador que infere mudanças na cultura e fomenta a 

democratização dos meios de comunicação e da própria sociedade, contribuindo para a 

mudança social” (OLIVEIRA, 2008, p. 1896). 

 Contudo, apesar do potencial transformador da comunicação popular, ela se encerra 

dentro de seus próprios limites e contradições, ao pautar mudanças na estrutura político-

econômica da sociedade. Assim, para não se esgotar, o foco se vira ao potencial educador da 

comunicação popular – tanto pela sua própria linguagem, quanto por suas características de 

emancipação.  

 A própria Educomunicação terá suas raízes na comunicação popular. Na América Latina, 

a proposta conhecida como educação popular dos anos de 1960 vislumbrava a possibilidade de 

trabalho com a comunicação popular, a partir da leitura crítica dos meios e do mundo, com a 

construções de espaços de diálogo (MACHADO, 2008). Assim, a Educomunicação: 

 

Por ser processual e problematizadora, a Educomunicação tende a ser desenvolvida 

com vistas à superação da consciência ingênua e ao aguçamento da consciência 

crítica. O objetivo final é que os sujeitos do processo educomunicativo, educadores 

e educandos, assim se reconheçam: como sujeitos, não mais como objetos que 

ocupam lugares fixamente demarcados no jogo social. E que se tornem, por fim, cada 



vez mais aptos a manifestar uma visão de mundo coerente, na qual discursos e 

práticas apresentem-se integrados (MÁRQUES; TALARICO, 2016, p. 440). 

 

 Ao pensar dessa maneira, encaramos a Educomunicação como parte integrante de um 

método de ensino emancipatório, com o compromisso de instaurar o diálogo como estratégia. 

Esse referencial foi destacado pela UNESCO nos anos de 1980, que ao perceber os “impactos da 

mídia na formação de crianças e jovens, a Educomunicação passou a ser compreendida quase 

como sinônimo de “educação para a recepção crítica” (MÁRQUES; TALARICO, 2016, p. 434).  

 Dessa forma, apontam Márques e Talarico (2016) que a ênfase proposta para a 

Educomunicação seria o gerenciamento da mídia e a necessidade de fazer das tecnologias da 

comunicação e informações os instrumentos de empoderamento para segmentos oprimidos, 

especialmente, na América Latina. 

 

O rádio como instrumento para a Educomunicação 

 A partir das reflexões sobre o relacionamento da Educomunicação com a comunicação 

popular, propõe-se pensar as rádios como instrumentos facilitadores e integradores do ensino 

emancipatório. Peruzzo (2018) aponta certas aproximações para a problemática, no viés das 

rádios comunitárias. Para a pesquisadora, a “rádio comunitária” é reconhecida pelo seu 

trabalho, que transmite uma programação de interesse social, vinculada à realidade local, sem 

fins lucrativos, com o objetivo de ampliar a cidadania, democratizar a informação, melhorar a 

educação informal e o nível cultural dos receptores.  

 Isto é, a partir de práticas que envolvem a comunidade, em métodos de comunicação 

popular, as rádios promover ações educativas, que orientam, influenciam e fomentam a prática 

cidadã. Além disso, a capacidade de diálogo está expressa na participação ativa e autônoma das 

pessoas residentes naquela localidade, incluindo representantes de movimentos sociais e outras 

formas de organização coletiva – participação que se dá em nível de programação, processos de 

criação, planejamento e gestão da emissora (PERUZZO, 2018, p. 69). 

 Claro que, ao referir-se às rádios comunitárias, Peruzzo (2018) tipifica certas 

características que estão entrelaçadas ao específico meio de comunicação. Contudo, pode-se 

extrapolar para programas radiofônicos desenvolvidos em caráter educacional, estritamente. 

Para isso, utiliza-se a comunicação popular como método, compreendendo a linguagem dos 

receptores, os interesses e as necessidades de emancipação/educação. 

 Oliveira (2008) diz que a proximidade do cotidiano é o fator que destaca o vínculo do 

rádio com a cultura, favorecendo o ambiente educativo. Segundo a pesquisadora, tendo como 

perspectiva os processos não-formais de aprendizagem, a comunicação radiofônica exerce uma 

ação pedagógica, sendo o conteúdo, também, a própria cultura. 

 Ainda de acordo com Oliveira (2008), outro aspecto que sugere o rádio como potencial 

instrumento educador está na compreensão do receptor enquanto sujeito ativo, através da 

apropriação cultural das mensagens. “A relação direta que fazemos aqui entre comunicação e 

educação tem respaldo no entendimento de que a educação é para além de uma simples 

transferência de conhecimentos” (OLIVEIRA, 2009, p. 1898). A pesquisadora quer dizer que, a 



educação é a comunicação e o diálogo, pois não basta a mera transferência de saberes, mas sim, 

a promoção de um encontro de sujeitos interlocutores que buscam significar os significados3. 

 Pensemos, portanto, nos inúmeros potenciais de aprendizagem fornecidos pelo 

instrumento rádio: desenvolvimento de programas de alfabetização, ao lado da produção de 

músicas, conversas despojadas e transmissão oral de contos. Pensar em roteiros para programas 

de caráter popular, com participação ativa da comunidade, no qual o receptor/aluno sente-se 

parte integrante do processo, sendo representado por quem fala no meio de comunicação. 

 No viés de Lima (2009), ter a Educação permeada pelos meios de comunicação é, 

também, uma forma de intervenção social, pois mexe-se com o que mais caracteriza os seres 

humanos: a capacidade de serem livres e autônomos. 
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