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1. Resumo 
 
O presente trabalho busca estabelecer uma relação entre o meio radiofônico e o 

processo educativo que envolve crianças entre seis e dez anos. O rádio foi escolhido 

dentre os demais meios de comunicação de massa por ser caracterizado como o 

mais acessível financeiramente, facilidade de manuseio, além de exigir a construção 

de uma mensagem envolvente, capaz de promover compreensão e assimilação 

individual e coletiva. Por ser um meio cego, exige que o conteúdo seja tido como um 

estímulo à imaginação e à memória. Considerando tais pontos, a veiculação de uma 

peça radiofônica baseada em conto de fadas que aborda valores universais 

adaptados ao contexto atual em um ambiente escolar poderia, assim, suscitar em 

crianças o reconhecimento da identidade e da alteridade?  Para responder este 

problema de pesquisa, este trabalho ampara-se em metodologia composta por 

pesquisa bibliográfica sobre os temas história do rádio, linguagem radiofônica, 

gêneros radiofônicos, dramaturgia no rádio e desenvolvimento infantil e pesquisa de 

campo com o intuito de estudar a recepção infantil na prática. O estudo de campo 

envolve amostra de 12 crianças da cidade de Macatuba – SP, na Escola Municipal 

Odila Galli Lista, apoiada na aplicação de questionário quali-quanti e pelo método 

grupo focal. O estudo de recepção, autorizado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da USC, permitiu a confirmação das hipóteses levantadas sobre o 

reconhecimento da alteridade, a aceitação e o respeito ao diferente, além de 

confirmar a possibilidade de utilização de peças radiofônicas como instrumento de 

dinamização do processo de ensino-aprendizagem, apesar dos impactos das mídias 

digitais. 

 
2. Introdução 

O rádio é um meio de comunicação de massa capaz de transmitir mensagens 

sonoras à distância através das tecnologias de radiodifusão e streaming. As 

mensagens podem ser destinadas a uma audiência numerosa, mesmo possuindo a 

característica marcante de promover diálogo mental individual.  

Além disso, trata-se de um meio cego, exigindo que a qualidade da mensagem, 

então, seja capaz de suprir a necessidade da visão, como afirma Robert McLeish 

(2001, p. 15): “Ao contrário da televisão, em que as imagens são limitadas pelo 

tamanho da tela, as imagens do rádio são do tamanho que você quiser.”.  
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Então, a veiculação de uma peça radiofônica baseada em conto de fadas que 

aborda valores universais adaptados ao contexto atual em um ambiente escolar 

poderia suscitar em crianças o reconhecimento da identidade e da alteridade? 

A partir de tal questão, tem-se como hipóteses: 1) O meio rádio, no formato de peças 

em áudio, pode ser utilizado como ferramenta de processos de ensino-

aprendizagem, mesmo quando entre seus receptores estão crianças tidas como 

“nativas digitais”; 2) O rádio permanece como instrumento eficaz de transmissão de 

conteúdo, apesar dos impactos das mídias digitais na sociedade, e pode servir de 

auxílio ma absorção e reflexão de conteúdos culturais, educacionais e sociais. 

 

3. Objetivos 

Esta pesquisa tem como objetivo principal estudar como se dá a recepção de peças 

radiofônicas pelo público infantil. E como objetivos específicos, verificar como as 

crianças associam o conteúdo veiculado pela peça radiofônica à realidade em que 

estão inseridas, de forma a reconhecer identidade e alteridade; proporcionar 

conhecimento sobre o uso do veículo rádio e a conteúdos educativos em áudio 

como instrumento de educação. 

 

4. Metodologia 

Para tanto, o percurso metodológico deste projeto envolve pesquisa bibliográfica, 

com levantamento de dados sobre história da rádio, programação, linguagem 

radiofônica, público infantil e adaptação de discurso. Esses dados serviram de 

auxílio para pesquisa in loco, que envolve a produção de peças em áudio adaptadas 

de contos de fadas ao contexto atual e ao público a que se destina.  

Em seguida tem-se a realização de estudo de recepção do conteúdo ao público a 

que se destina o estudo: crianças de 6 a 10 anos de idade. O lócus da pesquisa é a 

cidade de Macatuba – SP e a amostra é formada por 60 estudantes do primeiro ciclo 

do ensino fundamental de uma escola municipal local. Este estudo envolve audição 

das peças em áudio produzidas acompanhadas de pesquisa qualitativa para 

mapeamento do público infantil, verificando o interesse desse público para o assunto 

em questão. O método qualitativo escolhido é o de grupo focal, que consiste na 

realização de entrevista coletiva com participantes do público delimitado. 

  

5. Desenvolvimento 
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5.1. História do Rádio 

O rádio passou a ter esse nome a partir de 1916, quando o russo David Sarnoff, 

residente dos Estados Unidos, previu que os moradores poderiam ter em suas casas 

aparelhos capazes de receber esse tipo de mensagem, incorporando após a sua 

criação o objetivo de estabelecer comunicação bidirecional, como facilitador de 

contato entre duas pessoas que estavam longe, como afirma Maria Cristina Romo 

Gil (1994 apud FERARETTO, 2001, p. 88).  

No Brasil, a tecnologia começou a ser testada em 1919, em Pernambuco, e teve a 

primeira transmissão oficial no dia 7 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro, em 

comemoração ao Centenário da Independência. Nessa década, o baixo acesso da 

população foi dificultado pelo alto custo dos aparelhos. 

A dramaturgia aparece no meio radiofônico como ícone da Era de Ouro, 

evidenciando a popularização do meio, já que, a partir de então, as famílias se 

reuniam em torno do aparelho diariamente para acompanhar a dramatização.  

O radiojornalismo foi, também, uma das marcas registradas do Apogeu do rádio, que 

teve o Repórter Esso como símbolo do American Way of Life na produção 

jornalística como fórmula inicial para que esse gênero se fixasse no meio 

radiofônico.  

Na década de 50, o surgimento da televisão foi um dos fatores que levaram ao 

enfraquecimento do rádio. Como fatores comprometedores do sucesso do rádio 

diante da televisão, vieram a migração de verbas publicitárias, a repetição de 

programas e a perda de profissionais para o meio televisivo. 

O rádio voltou a se definir como forte meio de comunicação na década de 70, no 

período chamado de ‘anos de chumbo’, quando o General Emílio Médici assumiu a 

presidência do país (FERRARETTO, 2001, p. 154). É nessa década que seu um 

forte auxílio para a reestruturação da transmissão radiofônica brasileira: o início das 

transmissões em freqüência modulada (FM).  

O papel informativo do rádio voltou à tona nas décadas de 80 e 90, baseado em 

interesses políticos. A pioneira, Jornal do Brasil, apostou em um modelo 

exclusivamente jornalístico, o americano all news (transmissão exclusiva de 

notícias). Depois, foi criada a CBN (Central Brasileira de Notícia), procedida de 

outras emissoras. 

Atualmente, a produção jornalística, musical e de entretenimento, disponível para 

dispositivos móveis, possui característica itinerante e o acesso livre à internet e 
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programas por ela disponibilizados, permite que cada vez mais pessoas tenham 

alcance aos meios de comunicação. 

O futuro do rádio, além da segmentação e personalização do material produzido, 

pode ser caracterizado como momento de convergência da transmissão para o meio 

digital.  

Essa tecnologia permite ao ouvinte não somente acessar conteúdo via onda 

eletromagnética, mas também por streaming, por meio de tablets, computadores e 

smartphones, aparelhos presentes na vida de milhares de pessoas, inclusive 

crianças.  

 

5.2. Linguagem e gêneros radiofônicos 

O uso eficaz do meio rádio deve envolver elementos da linguagem radiofônica, 

composta por voz, música, silêncio, efeito sonoro, ruído e montagem desses 

elementos. A voz é capaz de proporcionar sensações de distanciamento: os mais 

agudos causam a sensação de que o locutor está mais longe, enquanto o som mais 

grave provoca a sensação de proximidade. A música é responsável pela 

ambientação, seja pelo próprio detalhamento do contexto ou da memória auditiva 

que o ouvinte possui de determinado som. Os efeitos sonoros aparecem na justa ou 

superposição com o texto e a música, com intenção de adiantar o assunto que vai 

ser tratado ou ativar a imaginação do ouvinte para a construção da atmosfera 

sonora. Possuem função ambiental, expressiva, narrativa e ornamental, sendo a 

última mais estética, tal qual o silêncio e o ruído desejado, responsáveis por 

provocar associações, constituem parte essencial da construção da atmosfera 

sonora e levam o ouvinte a algo através de indicações, pistas, atuam como 

direcionamento.  

Além da adoção da linguagem radiofônica, a divisão da produção radiofônica em 

gêneros facilita a produção, veiculação, transmissão e decodificação da mensagem, 

além de criar expectativas no ouvinte quanto ao discurso e característica sonora da 

mensagem a ser veiculada.  

Este trabalho foca, especificamente, no gênero Entretenimento, que Kaplun (1978 

apud BARBOSA FILHO, 2003, p.118) divide em: humor e drama; e ainda em 

unitário, seriado (ou programa em série) e radionovela. Esses formatos são 

subdivididos em: peças radiofônicas, programas de humor e programetes de humor.  
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5.3. Desenvolvimento Infantil 

A eficácia de uma produção dramatúrgica para o rádio deve levar em consideração o 

público a que se destina, uma vez que este item é um dos condicionantes da 

mensagem (FERRARETTO, 2001). No caso de crianças, torna-se importante 

compreender a lógica infantil a partir de seu desenvolvimento. A Teoria 

Epistemológica, do pesquisador Jean Piaget, é uma referência importante no estudo 

do desenvolvimento da infância, que é dividido em fases de acordo com as faixas 

etárias.  

Piaget, segundo Pádua (2009), defende que a inteligência tem caráter funcional e 

estrutural. Enquanto função tem a capacidade adaptativa, que garante a 

sobrevivência do indivíduo no contexto em que está inserido. E, como estrutura, é 

capaz de organizar os processos que estão associados ao conhecimento, já que, 

para Piaget, a inteligência é a organização e reorganização constante desses 

processos, ou seja, quanto mais complexa a organização das informações, mais 

adaptação é exigida do sujeito – para a sua própria sobrevivência.  

As organizações mentais das informações recebidas são definidas como esquemas, 

que “consistem num conjunto de ações interligadas que formam uma totalidade 

organizada, que funciona por si mesma” (FARIA, 1989, p. 9). Esses esquemas 

podem ser cognitivos (definidos pelo movimento físico para atingir um objetivo, 

seguido da sensação de sucesso ou fracasso) ou afetivos, que compõem os 

sentimentos posteriores às ações.  

As tentativas de adaptação dos indivíduos são divididas entre assimilação e 

associação. Assimilação é a retirada e a retenção de informações de um objeto em 

estudo, ou seja, não retém todas as informações e reorganiza os processos. Já a 

acomodação é a literal acomodação de uma nova estrutura, criando um novo 

esquema. Isso só é possível por conta da capacidade flexível e adaptável que as 

estruturas mentais possuem. 

Os processos de assimilação e acomodação são indissociáveis.  

 
À medida que assimilação leva a vantagem sobre a 
acomodação ou dela se distancia, acontece a inconsciência 
parcial ou total. Quando ocorre o equilíbrio, mais ou menos 
completo, entre as duas funções, há compreensão do 
funcionamento e do motivo da conduta. (FARIA, 1989, p. 12). 
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O processo de equilibração nada mais é que a mudança nas estruturas mentais que 

o indivíduo tem de realizar para se sobrepor à resistência oferecida pelo objeto – 

acomodação - e ao possível conflito durante a assimilação. À essa busca de 

equilíbrio dá-se o nome de equilibração, porque não há estabilidade nesse processo, 

apenas a tentativa. 

O processo de construção da experiência empírica é iniciado no plano de ação 

concreta que, aos poucos, é substituído pelo abstrato, que é conseqüência da 

tomada de consciência e progressão do desenvolvimento.  

O desenvolvimento do conhecimento acontece em quatro estádios, segundo a 

Teoria da Epistemologia Genética: o primeiro é o da motricidade, o segundo da 

atividade representativa, e o terceiro e o quarto se enquadram no âmbito do 

pensamento operatório – o que os difere é que no terceiro estádio, o pensamento 

ainda está ligado ao concreto enquanto que o quarto já possui capacidade de 

relacionamento ao abstrato e formal.  

A relação do ser humano com o processo de comunicação é inerente e inata. O 

choro da criança é reconhecido pela mãe como um pedido, uma dor, ou até manha, 

mas, ainda assim, já é parte de um processo comunicacional. De forma similar, o 

contato com os meios de comunicação começa muito cedo, seja o contato com a 

televisão ou com um livro infantil, apresentado à criança pelos pais, responsáveis 

e/ou professores. 

 

5.4. Objeto de pesquisa 

Partindo desses pressupostos teóricos, foram desenvolvidas peças radiofônicas para 

diferentes faixas etárias já que a recepção e reflexão podem variar de acordo com a 

faixa etária e o repertório de cada receptor. A produção foi realizada em parceria 

com o Núcleo de Dramatização em Áudio do projeto de extensão Webrádio USC, 

com a participação de alunos dos cursos de Jornalismo e Artes Cênicas. 

Tendo como referência o universo escolar e os contos de fadas, familiares às 

crianças da faixa etária de 6 a 10 anos, foi realizada a produção de três peças 

radiofônicas: “A lebre e a tartaruga”, “Os três porquinhos” e “Chapeuzinho 

Vermelho”, adaptadas ao contexto infantil atual. Também se optou por utilizar a peça 

“O patinho feio”, roteiro produzido para atividade em sala em 2013 e princípio 

idealizador desta pesquisa. Cada roteiro possui característica auditiva e enredo 

propícios à faixa etária que se destina.  
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Após a etapa de produção das peças, foi desenvolvido um questionário sobre o 

conhecimento e o contato com o rádio e histórias infantis, buscando introduzir o 

público no contexto da peça. Para este trabalho, optou-se por realizar apenas um 

grupo focal, como teste para ajustes que possam ser realizados para a realização 

das demais audições, previstas no cronograma apresentado ao Programa Voluntário 

de Iniciação Científica (PIVIC) da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Universidade Sagrado Coração (USC), Bauru/SP e autorizada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da instituição. 

A peça escolhida foi “O patinho feio”, aplicado às crianças com 6 anos, pertencentes 

ao primeiro ano do ensino fundamental. O grupo focal foi realizado em uma escola 

municipal da cidade de Macatuba/SP, no dia 19 de maio de 2015, na sala de 

informática da própria unidade escolar. O questionário quantitativo foi aplicado na 

sala de aula, no mesmo dia, aos 23 alunos do Primeiro Ano do Ensino Fundamental 

I, de forma oral e anterior à audição das peças, para que fosse feito um 

levantamento quantitativo sobre o contato e o conhecimento que o público sobre sua 

relação com o meio radiofônico. 

Todos os alunos conheciam o rádio, mas não foi observada a mesma totalidade 

quando questionado sobre quem já manuseou o instrumento. Apenas um aluno não 

se manifestou quando a pergunta foi sobre quem já ouviu pelo menos uma vez e 

ainda ouve mensagens radiofônicas.  

Sobre o que costumam ouvir no rádio, a maioria (11 alunos) disseram ouvir música, 

quatro alunos ouvem notícia e três, esporte. Dentro os participantes, a audição de 

rádio no carro é predominante. Onze alunos afirmaram ouvir rádio no caminho entre 

casa e escola, seis alunos no período da tarde e dois aos fins de semana. Seis 

alunos responderam que não gostam do que ouvem, e um deles se justificou 

dizendo que “não é coisa de criança”. Finalizando o questionário quantitativo, os 

alunos foram questionados sobre gostarem de ouvir histórias. Dois deles não se 

manifestaram e não justificaram o motivo de não gostarem. 

 

6. Resultados  

A exibição da peça radiofônica foi gravada para posterior transcrição e análise do 

material coletado, visando a confirmação ou não das hipóteses levantadas no início 

da pesquisa. Para essa etapa, os alunos foram selecionados pela professora da 

turma, de forma aleatória. 
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Para a análise e compilação dos dados, os participantes da pesquisa foram 

identificados como A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 e A12, a fim de não 

expô-los, como assegurado no protocolo de pesquisa acordado junto ao Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP/USC). É importante citar que um dos alunos deste grupo 

focal, identificado como A12, possui deficiência auditiva. O aluno foi auxiliado pela 

intérprete e acompanhou todo o processo normalmente. A diretora da unidade 

escolar também participou da aplicação do material.  

Durante a audição da peça, houve concentração e expressão corporal e imediata, 

que retrataram espanto no momento em que uma das personagens da peça, se 

assusta com o tamanho do Patinho, tristeza quando o Patinho fica isolado dos 

demais animais na sala de aula e compaixão quando o personagem reflete sobre ser 

diferente dos demais animais. 

Após a audição, foi realizado o grupo focal a partir de roteiro pré-determinado de 

perguntas, buscando uma reflexão sobre o material apresentado. Os alunos 

relataram ter gostado e já conhecer a história, além de citar a diferença entre os a 

história original e a peça adaptada, o que confirma a relação que a faixa etária é 

capaz de estabelecer relação com elementos de conhecimento prévio. Além disso, 

essa atitude caracteriza a assimilação de um objeto novo com o preexistente.  

O entendimento e a reflexão sobre a moral da história e o que é certo ou errado 

também fazem alusão a um momento importante do segundo estádio do 

desenvolvimento: a introdução a conceitos morais.  

Poucos alunos participaram da discussão, ainda que tenham sido incentivados. Um 

dos alunos se mostrou bastante tímido e com certa dificuldade de comunicação 

verbal. Ainda assim, conseguiu entender a mensagem transmitida, mesmo que não 

soubesse expressar em palavras.  

Os alunos compararam o roteiro original com a peça produzida para o rádio. O 

reconhecimento da identidade e alteridade ficaram, assim, confirmados. O respeito 

apareceu nas respostas e nas expressões faciais demonstradas pelas crianças no 

momento da audição da peça e da reflexão coletiva. O discurso demonstrou que as 

crianças reconhecem a particularidade inerente a cada um, inclusive nelas mesmas, 

e que dão valor e respeito a isso.  

Ao final da contextualização, muitos alunos se mostraram dispersos e se distraíram 

com um material exposto na sala onde foi realizada a pesquisa, o que representa 
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que a concentração infantil tem duração limitada, reforçando a ideia inicial de que a 

peça radiofônica deve ter curta duração. 

 

7. Considerações finais 

A proposta deste trabalho era avaliar a pertinência e a viabilidade da utilização de 

peças radiofônicas no processo de ensino-aprendizagem de forma a suscitar o 

reconhecimento da identidade e da alteridade, buscando apresentar um meio 

relativamente novo às crianças da geração z, tidas como nativas digitais.  

A produção de roteiros em grupo e com a participação de alunos dos cursos de 

Jornalismo e Artes Cênicas proporcionaram a qualidade das peças produzidas, no 

que diz respeito à adaptação do roteiro e do discurso, bem como o respeito ao 

objetivo pretendido.  

O roteiro baseado em contos de fadas – histórias de conhecimento do público alvo – 

foi ao encontro da questão levantada por Piaget na Teoria da Epistemologia 

Genética, no que diz respeito ao conhecimento empírico e reconhecimento de 

objetos, bem como a questão da ação e da reflexão, proporcionado por esses 

instrumentos mediadores. 

Somado a isso, a adaptação do discurso não comprometeu a veracidade da 

mensagem transmitida através de todo o roteiro e, principalmente, da moral no fim 

de cada história, indicando que uma peça radiofônica que adota de forma eficaz a 

linguagem radiofônica adaptada ao público de interesse e ao universo que este 

reconhece pode ser um instrumento eficaz, perspicaz, de fácil acesso e manuseio, 

com reduzido custo de produção, para dinamizar o processo de ensino-

aprendizagem infantil em questões referentes à reflexão sobre identidade e 

reconhecimento da alteridade. 
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