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RESUMO 

 

 

 

 

CAETANO, Vitor Nunes. RÁDIO NA ESCOLA: PRODUZINDO MÍDIA, 

APRENDENDO CONCEITOS, CONSTRUINDO CIDADANIA; subsídios para a 

implantação de projetos de rádios escolares. Rio de Janeiro. 2011. Monografia 

(Especialização em Mídias na Educação) – Núcleo de Tecnologia Educacional para a 

Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 

 

  Apresentaremos como intenção primária deste trabalho investigar até que 

ponto a realização de projetos de rádios escolares é algo pertinente e possível. E se a sua 

viabilidade enquanto estratégia pedagógica é de fato passível de ser incorporada ao rol 

de atividades didáticas já realizadas pelas escolas (tendo em vista o estudo de um caso 

específico), agregando assim inúmeras contribuições. Dentre elas poderíamos citar a 

visível transformação nos comportamentos de alunos tímidos e falantes, participantes 

dessas experiências, em sujeitos comunicativos, capazes de utilizar suas vozes de forma 

inteligente, na livre expressão de ideias, valores, sentimentos, indagações e indignações, 

com repercussões naquelas situações em que desejamos que os indivíduos estejam aptos 

a atuar em seu entorno, assumindo o papel que lhes cabe como cidadãos. Tal iniciativa, 

se bem sucedida, se colocaria com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de 

potencialidades dos estudantes, agregando maior valor à sua formação, através de 

experiências e vivências cujo o envolvimento com os processos de trabalho próprios 

dessa mídia venha possibilitar. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

CAETANO, Vitor Nunes. RADIO AT SCHOOL: PRODUCING MEDIA, 

LEARNING CONCEPTS, BUILDING CITIZENSHIP; Subsidies for the 

introduction of school radio projects. Rio de Janeiro. 2011. Monografia (Especialização 

em Mídias na Educação) – Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 

 

 

  We will present, as primary intention of this work, to investigate at wich 

point the realization of school radio projectsis something relevant and possible. And if 

its viability, as pedagogical strategy, is indeed likely of being incorporated to the list of 

didactical activities already done by schools ( considering the study of an specific case), 

aggregating this way inumerous contributions. Among them, We could cite the visible 

transformation in the behaviour of shy and speaker students, participants of this 

experiences, into comunicating subjects, capable of intellligently use their voices at the 

the expression of ideas, values, feelings, questions and indignations, with repercussions 

at that situations where we wish that individuals are able of act within their 

environment, assuming the role that they fit as citizens. This initiative, if succesfull, 

would be put with the objective of auxilliate the development of students potencialitys, 

aggregating more value to their formation, through the experiences whose envolvement 

with the own work process of this media come to enable. 
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INTRODUÇÃO 

O que podemos esperar de um trabalho a ser apresentado como tarefa final 

de um curso de mídias na educação? De modo geral espera-se que ele deva corroborar a 

necessidade de que, cada vez mais, estratégias e metodologias aplicadas ao cotidiano 

escolar incorporem o uso de mídias e tecnologias de informação e comunicação, por 

serem estas as linguagens preponderantes nestes novos tempos, com o intuito de que os 

estudantes agreguem a sua formação elementos que os tornem cada vez mais críticos e 

criativos, segundo as expectativas mesmas apresentadas por este curso.  

A proposta de implementação de projetos de rádios escolares, objeto 

principal deste estudo, se apresenta então sobre este prisma. No entanto, desconfiamos 

que as nossas melhores intenções, muito embora carreguem consigo o forte apelo de 

oportunizar aos estudantes experiências e vivências que agreguem, como já dito, maior 

valor a formação destes, talvez não sejam suficientes para garantir o efetivo 

acolhimento da ideia de vermos e ouvirmos projetos de rádios nas escolas. Existe aqui o 

receio, inclusive, de que esta proposição que fazemos siga o curso de tantas outras boas 

ideias, que acabaram se transformando quando muito em ações praticamente pontuais, 

de vida breve e não como experiência consistente que venha a se tornar parte de um 

processo contínuo e permanente, capaz de interagir de fato com as demais atividades 

que trafegam pelo cotidiano escolar.  

Desta forma destacaremos aqui, além das proposições relativas às bases nas 

quais imaginamos que se devam assentar a inserção de projetos de rádios escolares, 

algumas questões que consideramos pertinentes. Pois estas, neste entendimento, ajudam 

a explicar porque várias das boas ideias apresentadas às escolas nas últimas décadas 

acabaram simplesmente não se firmando como desejado, esclarecendo que tal situação 

ocorre não porque tais ideias encaminhem soluções inalcançáveis pela realidade das 

escolas, como somos levados a supor, mas sim porque a dificuldade de implementá-las 

decorre muito mais do fato de que tais propostas estejam baseadas em paradigmas que 

se colocam em contraposição aos paradigmas que dão sustentação ao modelo de 

educação vigente. 

Muito embora o discurso sobre implementação de mudanças na educação 
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pareça ser um ponto de absoluta concordância, o desenrolar das diferentes tramas de 

renovação / transformação, se analisado por um viés mais crítico, levará à constatação 

da existência de um forte movimento muito mais voltado para a manutenção da 

tradição. Como a aceitação de tais mudanças significaria criar uma situação de 

desequilíbrio para esta comunidade, o que poderia levar ao desmantelamento do modelo 

tradicional, em favor da adoção de um modelo emergente capaz de inaugurar uma nova 

tradição, quando são identificadas nelas estas intenções, temos o acionamento de 

mecanismos de defesa  buscando rechaçar quaisquer investidas que ponham em risco a 

hegemonia do modelo tradicional de educar. Desse modo, descobrimos que o modelo 

tradicional é muito mais avesso a mudanças e transformações, contrariando o 

imaginário de nossos discursos, fato este constatado quando da introdução de uma 

tecnologia nova no ambiente escolar. 

Assim sendo, a resistência que verificamos ao novo não decorre do fato de 

que elas simplesmente representem o novo, mas diz respeito sobretudo ao potencial de 

risco de quebra da hegemonia do sistema, identificado nas bases sobre as quais este 

novo se assenta. Desse modo, uma tecnologia nova, que se afine e corrobore 

referenciais tradicionais terá então muito mais chances de incorporação ao cotidiano 

escolar do que quaisquer outras que tenham a clara intenção de fragilizar seus métodos e 

estratégias. Isto porque em essência objetarão a manutenção das práticas tradicionais e 

não a mudá-las como enganosamente somos levados a supor. Tais ponderações buscam 

resguardar esta proposta desse mesmo fim.  

Apresentaremos então como intenção primária deste trabalho investigar até 

que ponto a realização de projetos de rádios escolares é algo pertinente e possível. E se 

a sua viabilidade enquanto estratégia pedagógica é de fato passível de ser incorporada 

ao rol de atividades didáticas já realizadas pelas escolas (tendo em vista o estudo de um 

caso específico), agregando assim inúmeras contribuições. Dentre elas poderíamos citar 

a visível transformação nos comportamentos de alunos tímidos e falantes, participantes 

dessas experiências, em sujeitos comunicativos, capazes de utilizar suas vozes de forma 

inteligente, na livre expressão de ideias, valores, sentimentos, indagações e indignações, 

com repercussões naquelas situações em que desejamos que os indivíduos estejam aptos 

a atuar em seu entorno, assumindo o papel que lhes cabe como cidadãos. Tal iniciativa, 
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se bem sucedida, se colocaria com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de 

potencialidades dos estudantes, agregando maior valor à sua formação, através de 

experiências e vivências cujo o envolvimento com os processos de trabalho próprios 

dessa mídia venha possibilitar. 

Para o cumprimento deste objetivo, esta monografia será dividida em 3 

capítulos. No primeiro capítulo apresentaremos os aspectos peculiares do contexto 

educacional em que se deseja a implementação de projetos de rádios escolares, com 

destaque para a situação caótica em que se encontra o ensino no estado do Rio de 

Janeiro, de forma a adequar esta proposta à realidade observada, para que as opções de 

enfrentamento dos problemas que se apresentam repercutam positivamente para o 

melhor desempenho dos estudantes e a condução do processo de formação dos 

educandos ganhem validade e significado.  

Veremos que, diante das anomalias observadas no modelo educacional 

vigente, propostas alternativas foram apresentadas, e algumas delas tinham como caráter 

diferencial a ação de refutação dos paradigmas que referenciam o modelo vigente, 

gerando uma situação de competição no tocante à superação dessa crise. Tais 

alternativas, mesmo demonstrando em muitas situações certo sucesso na solução de 

novos e antigos problemas, onde as soluções tradicionais agora se mostram ineficientes, 

estranhamente não tem conseguido se integrar ao rol de atividades do cotidiano escolar. 

Esta situação será avaliada sob a perspectiva das ideias de Thomas Kuhn, um 

historiador da ciência, de forma a traçarmos um paralelo entre as discussões a respeito 

de  como se dá o progresso da ciência e como encaramos o problema do suposto 

progresso em educação.  

Em seguida, apresentaremos no segundo capítulo a experiência do projeto 

EDUCOM.RÁDIO, que, tendo a coordenação do professor Ismar Oliveira, do NCE / 

USP, desenvolveu durante os anos de 2001 a 2005 uma proposta de capacitação de 

professores e alunos para a utilização da mídia rádio nas escolas, dirigida inicialmente 

ao município de São Paulo, numa vertente chamada educomunicação. Tal proposta 

posteriormente foi implementada em outros estados, como no projeto 

EDUCOMRÁDIO.CENTRO-OESTE, que foi parte integrante do programa Rádio 

Escola – SEED/MEC.  Esta iniciativa acabou por originar uma lei municipal 
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promulgada pela câmara de vereadores de São Paulo em 2004 que ficou conhecida 

como Lei Educom, definindo a educomunicação e o uso do rádio na cultura e educação 

como ―política pública‖, com o intuito de promover a inter-relação entre processos e 

tecnologias da informação e da comunicação e as demais áreas do conhecimento e da 

vida social, ampliando as habilidades e competências e envolvendo diversas linguagens 

e formas de expressão para a construção da cidadania. Dessa forma nos, perguntamos: 

até que ponto tais iniciativas conseguiram efetivamente se integrar ao cotidiano escolar? 

Quantas escolas continuam ainda a surfar nestas ondas do rádio?  

Finalizando, apresentaremos a experiência desenvolvida na oficina de rádio 

escolar do Polo de Educação pelo Trabalho José Emygdio de Oliveira, que, tendo à 

frente alunos do ensino fundamental participantes desta oficina, produziu durante o 

primeiro semestre do ano de 2010 mais um episódio do programa Informe Jovem 

especial sobre aquecimento global. Nesta experiência, temos a aplicação dos 

referenciais emergentes, delineados no corpo desta proposta. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS PECULIARES DO CONTEXTO EDUCACIONAL 

―Quero assumir um compromisso com o povo do estado do 

Rio de Janeiro, que em 2014 o estado do Rio de Janeiro estará entre 

os 5 melhores estados do IDEB do Brasil.‖ Governador Sérgio 

Cabral, discursando na Alerj em janeiro de 2011, ao ser empossado 

em seu segundo mandato.  

 

1.1 Crise? Que Crise? 

Nas últimas décadas, o modelo educacional hegemônico que vivenciamos 

vem sendo questionado sistematicamente, quando se vê diante não só dos novos 

desafios de atendimento das necessidades de formação dos educandos, como naquelas 

situações em que se julgava detentor de algum controle sobre os resultados a serem 

alcançados. Pois, ao se deparar com uma série de anomalias, estas colocam em dúvida a 

validade de metodologias e estratégias consideradas tradicionais e já bastante 

experimentadas, que, por um lado, demonstram uma face extremamente frágil diante de 

tais situações, gerando uma crise que, estranhamente, parece não abalar a credibilidade 

do modelo educacional vigente. Métodos de alfabetização empregados em décadas 

passadas, que até então funcionavam, passam a não dar conta de ensinar crianças a 

dominar os mecanismos básicos da leitura, da escrita e dos cálculos, criando uma 

imensa legião de analfabetos funcionais.  

A declaração proferida pelo governador Sérgio Cabral em seu discurso de 

posse, motivada pelo resultado pífio alcançado pelos estudantes da rede pública em 

relação à avaliação do IDEB
1
 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – se 

configura como mais um capítulo desta crise que se arrasta há décadas. Nesta última 

avaliação, o estado do Rio de Janeiro ficou somente em 26º lugar com a pontuação 2,8 

entre os sistemas públicos, ocupando a penúltima posição, ficando somente a frente do 

                                            
1 Avaliação do nível de aprendizagem de alunos dos cursos  fundamental e médio,  realizado a cada dois 

anos pelo Ministério da Educação – MEC. 
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Piauí, muito embora o estado do Rio seja um dos cinco mais ricos do Brasil

2
. 

Para corrigir isto, o governo de Sérgio Cabral começou o ano de 2011 

estabelecendo através da secretaria de educação, dirigida agora por Wilson Risolia, um 

novo programa educacional definindo uma série de metas com a promessa de robustos 

investimentos da ordem de até 240 milhões anuais, segundo informações postadas no 

site da secretaria estadual de educação - SEEDUC, em janeiro de 2011.  

 Em seu discurso, o governador Sérgio Cabral denota uma intenção 

bastante enfática de ver o sistema educacional responder com maior qualidade e eficácia 

aos desafios que lhe são impostos. Estabelece para tal um prazo e um pacote de medidas 

que são apresentadas como a solução ideal que possibilitará mover o sistema 

educacional estadual do ponto A para o B, da penúltima posição para uma das cinco 

primeiras do ranking nacional, quase que obedecendo ao roteiro de uma história com 

um prévio final feliz já decretado. No entanto, experiências anteriores revelam que, em 

se tratando de educação, certos resultados são bastante previsíveis, outros nem tanto. 

Posto em prática o plano, conseguirá esta iniciativa lograr êxito onde outras não 

obtiveram sucesso? Lembro que esta será a segunda gestão do governador Cabral e que 

os problemas a serem solucionados terão como referenciais políticas públicas que em 

essência não diferem tanto daquelas já desencadeadas em governos anteriores, o que 

incluem necessariamente as ações já realizadas em seu primeiro mandato. Mas isto de 

forma alguma coloca sobre o ombros do governador todo o peso dos insucessos 

alcançados, o que de certo modo também não exclui responsabilidades atuais e futuras.  

 Muito embora não seja o objetivo deste trabalho deter-se a analisar os 

sucessos e insucessos destas políticas públicas, entendemos que levantar tais questões 

tem aqui uma certa relevância, pois o que será proposto adiante com a realização de 

projetos de rádios escolares enquanto possibilidade educativa (educacional), poderá 

trazer importantes sugestões e reflexões que agreguem qualidade e eficiência ao 

sistema, oferecendo referenciais que garantam uma relativa permanência destas ações. 

Savianni, citando Tedesco, já apontava que, em 1970, cerca de 50% dos 

alunos do antigo primário, o que corresponderia nos dias de hoje às primeiras séries do 

                                            
2 Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas  no seguinte documento digital, p. 20 

http://virtualbib.fgv.br/ocs/index.php/sceesp/ce/paper/view/1214/400 
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ensino fundamental, já  apresentavam condições de semianalfabetismo ou de 

analfabetismo potencial na maior parte dos países da América Latina. Naquela época, 

outra problemática bastante séria era o fato de haver grandes contingentes de crianças 

em idade escolar completamente alijadas do sistema (TEDESCO apud SAVIANI, 1992 

p.15). Hoje em dia, melhoramos bastante no que se refere à questão do acesso à escola, 

dados do INEP apontam isto. Em 2010, no ensino fundamental – da primeira à nona 

série regular e a educação de jovens e adultos - 31 milhões de alunos matriculados, 

sendo 16,7 milhões nos anos iniciais e 14,2 milhões nos anos finais.
3
 No entanto, ainda 

temos diante de nós outro imenso desafio, que é o de tratar de uma nova modalidade de 

analfabetos, os chamados analfabetos funcionais, constituídos por estudantes que 

entram na escola, passam por ela, mas não levam consigo a bagagem de formação que a 

escola poderias lhes ofertar . 

Dados obtidos pelas avaliações realizadas pelo MEC, como o SAEB e o 

Prova Brasil, apontam que muitos estudantes do ensino fundamental demonstram 

dificuldades críticas nos domínios da leitura, da escrita, da interpretação, do  raciocínio 

lógico, com agravos que os seguem por todo ensino médio. Tais situações acabam por 

comprometer seriamente a melhor formação desses estudantes e a possibilidade de 

construção de boas perspectivas desses jovens em relação à vida adulta.  

Para compreendermos melhor esta situação de crise, partimos do 

pressuposto de que o sistema educacional é gerido por um modelo de educação 

hegemônico e que este se baseia em certos paradigmas, que referenciam as ações de 

ensino e aprendizagem; definem as normas de construção de tecnologias, ferramentas, 

instrumentos; norteiam as metodologias e estratégias utilizadas em sala de aula; 

estabelecem um perfil de professor e de aluno; definem as regras de constituição dos 

currículos e os formatos de avaliação. Esses referenciais oferecem ao modelo tradicional 

de educação mais do que coerência interna, são uma importante salvaguarda, criando 

defesas que detenham quaisquer investidas que ponham em risco sua hegemonia. 

Reconhecemos nesta percepção que o foco desta crise repousaria sobre os 

referenciais que dão sustentação ao modelo de educação vigente, pois, ao longo das 

                                            
3 INEP. Censo Escolar registra 51,5 milhões de alunos matriculados em 2010. 

    < http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/censo/escolar/news10_04.htm > 

http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/censo/escolar/news10_04.htm
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últimas décadas, os paradigmas que dão sustentação às estratégias e metodologias 

anteriormente bem sucedidas, vêm encontrando sucessivas dificuldades para dar conta 

em resolver com eficiência problemas antigos e novos ligados à aprendizagem dos 

alunos, situação esta que só faz se agravar cada vez mais. Diante de tais anomalias, 

alguns membros da comunidade optaram por se desvincular dos paradigmas tradicionais 

e voltar seus esforços para novas teorias que pudessem ser mais bem sucedidas do que 

as de seus antecessores. Desse modo, esta crise nos revela a existência de uma situação 

de embate entre o modelo tradicional de ensino e um outro emergente apoiado por 

novos paradigmas.  

 

1.2 Em meio a uma batalha de paradigmas: as regras do combate 

As aulas tem início. Uma das primeiras preocupações do 

nosso jovem professor foi constatar que seus alunos, tão cheios de 

vida no dia-a-dia fora da escola, mostravam-se tímidos, apáticos, 

amedrontados e desinteressados na sala de aula. Começou, então, a 

questionar as rígidas normas e programas educacionais vigentes, e 

sentir a necessidade de encontrar uma nova forma de trabalhar, 

atendendo à efervescência dos interesses infantis. Era diferente aquele 

professor: Seu nome: Célestin Freinet.  (Multieducação, 1995, p. 98)  

A crise que afeta o modelo educacional pode ser bem compreendida a partir 

da interpretação segundo a qual estamos em meio a uma batalha de paradigmas. Para a 

elucidação desta perspectiva utilizaremos como base argumentativa os conceitos de 

paradigmas delineados por Thomas Kuhn. 

Para Kuhn, os paradigmas dizem respeito aos conhecimentos utilizados na 

definição implícita dos ―problemas e métodos legítimos de um campo de pesquisa para 

as gerações posteriores de praticantes de ciência.‖ Tais paradigmas partilham de duas 

características essenciais:  

... suas realizações foram suficientemente sem precedentes 

para atrair um grupo duradouro de partidários, afastando-os de 

outras formas de atividade científica dissimilares‖ e 

―simultaneamente, suas realizações eram suficientemente abertas 
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para deixar toda a espécie de problemas para serem resolvidos pelo 

grupo redefinido de praticantes da ciência. (KUHN, 1991, p. 30) 

Se buscarmos aqui algumas correlações iniciais diremos que os métodos, 

estratégias, instrumentos e princípios de avaliação aceitos em nossas escolas atendem 

também a uma definição implícita, referenciada por um conjunto de paradigmas que 

têm como função estruturar o campo de ação educacional no qual os nossos professores 

atuam. Estes estabelecem para a comunidade de educadores não só os problemas com os 

quais eles deverão se ocupar, mas também as regras a que essas ações estarão 

submetidas, do mesmo modo que ocorre em uma comunidade científica, que  

... ao adquirir um paradigma, adquire igualmente um 

critério para a escolha de problemas que, enquanto o paradigma for 

aceito, poderemos considerar como dotados de uma solução possível . 

Numa larga medida, esses são os únicos problemas que a comunidade 

admitirá como científicos ou encorajará seus membros a resolver. 

(KUHN, 1991,Op. Cit, p. 60) 

A escolha dos conteúdos a serem abordados pelo currículo e a forma como 

estes serão ensinados aos alunos carregam em si tais definições implícitas. Mas 

diferentemente dos cientistas, que parecem possuir maior clareza quanto à existência de 

tais definições e de como elas sugerem comportamentos e procedimentos, o mesmo 

parece não ocorrer com boa parte dos professores, que muitas vezes em seus discursos 

revelam uma certa aversão aos aspectos teóricos que corroboram suas ações, para 

ressaltar o fazer, como se teoria e prática fossem realmente dissociadas. Não 

compreendem o quanto estas definições implícitas estão impregnadas nas muitas ações 

que desempenham no cotidiano escolar, o que resulta em uma falsa impressão de que a 

sua forma de dar aulas é de forma absoluta uma construção sua, fruto inequívoco de 

suas próprias escolhas, e não lhes permite questionar a existência de outras influências e 

em quais condições históricas estas se constituíram. Não as veem  como o resultado 

próprio da mescla de suas convicções com os referenciais preestabelecidos pela 

comunidade de educadores do qual fazem parte. 

Para Kuhn, a ciência, ao buscar explicar os fatos e fenômenos que ocorrem 

em nosso mundo, produz modelos teóricos que se constituem em uma aproximação da 
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realidade e são também orientadores para novas ações de conhecimento. Tais modelos 

não representam absolutamente a verdade, são explicações que podem atender 

satisfatoriamente a um dado contexto e se tornarem inadequadas diante de uma nova 

situação. E quando isso ocorre, outros modelos podem se apresentar com soluções mais 

eficientes, passando a competir pelo status hegemônico. 

Os paradigmas adquirem seu status porque são mais bem 

sucedidos que seus competidores na resolução de alguns problemas 

que o grupo de cientistas reconhecem como graves. Contudo ser bem 

sucedido não significa nem ser totalmente bem sucedido com um 

único problema, nem notavelmente bem sucedido com um grande 

número. (KUHN, 1991, Op. Cit, p. 44) 

Tais modelos estão sujeitos a um conjunto de regras rígidas de controle, os 

mais bem sucedidos transformam-se em paradigmas que passam a nortear toda a 

produção acadêmica dos cientistas. Na visão desse filósofo, na maior parte do tempo, os 

cientistas não se detém somente em buscar fatos novos, mas sim em concentrar esforços 

para reafirmar os conceitos teóricos existentes e verificar aplicabilidades para os 

mesmos. Isso é o que Kuhn chama de Ciência Normal. Sendo assim, os cientistas 

seriam muito mais conservadores e muito menos desbravadores e aventureiros do que 

imaginamos.  

Partindo do pressuposto de que educadores e cientistas de certo modo 

compartilhem das mesmas visões diante do conhecimento, podemos estabelecer como 

correlação primária entre educação e ciência o fato de que o modelo de educação 

tradicional vigente tenha a mesma dinâmica de constituição dos modelos propostos em 

ciência. Concebe-se, portanto, que a tradição em educação também seja fruto das 

soluções que se tornaram mais bem sucedidas em relação à educação de crianças e 

jovens. Mas nunca há garantias de que estas serão referenciais bem sucedidos para todo 

o sempre. 

Quando a Ciência dita Normal se depara com um fato novo, que contraria as 

previsões teóricas cujo o modelo vigente não consegue resolver, instaura-se uma crise, 

um conflito que faz surgir um novo modelo que buscará dar conta em explicar tais 

anomalias. Aqui poderíamos estabelecer outra correlação, ao assumirmos a existência de 



18 

 
uma Educação Normal que rege as ações do dia a dia de nossas escolas. Para muitos, 

um mundo quase perfeito é aquele onde aparentemente os paradigmas instituídos 

funcionam dentro dos parâmetros aceitáveis sem anomalias. Mas o fato é que elas 

existem, e quando nos damos conta disto, aquele mundo quase perfeito se desequilibra e 

instauram-se conflitos. O caminho presumivelmente natural aqui seria a livre 

competição de modelos em torno da busca por soluções mais bem sucedidas. No 

entanto, a comunidade de educadores se mostra muito mais propensa a criar soluções 

had oc, no intuito de salvar a normalidade, do que promover a aceitação de modelos 

claramente capazes de oferecer alternativas mais eficientes e assim fazer o sistema 

progredir como um todo, o que pode ser entendido aqui como ações que tendem a 

reconfigurar o seu comportamento a partir de novas especificações. E tais alternativas 

realmente existem. 

...uma teoria científica, após ter atingido o status de 

paradigma, somente é considerada inválida quando existe uma 

alternativa disponível para substituí-la... o juízo que leva os cientistas 

a rejeitarem uma teoria previamente aceita, baseia-se sempre em algo 

mais do que essa comparação da teoria com o mundo. Decidir 

rejeitar um paradigma é sempre decidir simultaneamente aceitar 

outro e o juízo que conduz a essa decisão envolve a comparação de 

ambos os paradigmas com a natureza, bem como sua comparação 

mútua. (KUHN, 1991, Op. Cit, p. 108) 

 Diante das crises, as regras rígidas sofrem um relaxamento para que alguns 

dos cientistas se aprofundem na questão. Enquanto isso, outros estarão do lado oposto 

tentando defender o modelo vigente. Dessa forma, o que vemos é o embate entre a 

chamada Ciência Normal e a Ciência Revolucionária. Quando esta consegue sucesso em 

demonstrar suas convicções, um fato bastante interessante ocorre: as novas teorias são 

incorporadas novamente à Ciência Normal, dando origem a uma nova tradição, 

passando a reorientar os rumos de pesquisa a serem adotados pelos cientistas. Sendo 

assim, a ideia de progresso da Ciência não estaria ligada a um processo de acúmulo de 

conhecimentos, e sim a momentos em que modelos normais (tradicionais) deixam de ser 

bem sucedidos, por conta do surgimento de anomalias, para serem substituídos por 



19 

 
novos modelos capazes de melhor lidar com a realidade que se apresenta. (KUHN, 1991 

Op. cit, pp. 43 a 46).  

A ciência, neste sentido, teria muito mais a ver com o jogo interpretativo
4
, 

pois 

O sujeito, ao se deparar com as representações do objeto-

mundo, faz uso de lógicas inferenciais e as retrabalha no interior de 

dado pressuposto teórico. Com isso, adquire a capacidade de projetar 

modelos que se adequem a representar, de forma cartográfica, o 

objeto. Ou, ainda, modelos que expressem os mecanismos que 

engendram o sentido, e que mergulhados no ―caldo‖ da cultura, 

remetam ainda a contextos sociais específicos e interajam com 

múltiplos agentes históricos. Nesta ótica, o sujeito que se dispõe a 

interpretar o objeto, deve, a priori, inferir sobre ele, e a partir daí 

construir algum tipo de relação que se permita reconhecer o objeto 

em suas inúmeras virtualidades.( ANTONINI, 2006, p.4) 

O ato de conhecer, mesmo submetido a rígidas regras de controle, seria 

então um ato interpretativo. Dessa forma, suas observações tanto interferem sobre o 

comportamento do objeto, quanto o objeto interfere nas percepções do observador.  

Interpretar, nesta lógica, pressupõe compreender, anteceder 

a significação de tal objeto... O jogo interpretativo leva ao 

reconhecimento de que cada objeto agrega uma produção de sentido, 

que poderá ser revelada, ao sujeito, no momento em que este se 

debruça em sua análise. O jogo interpretativo propõe limites ao 

sujeito, ao contexto cultural, ao próprio objeto-texto. ( ANTONINI, 

2006,Op. Cit, p.4) 

 

                                            
4 As contribuições que seguem são da professora Eliana Pibernat Antonini da Faculdade dos Meios de 

Comunicação Social da PUC / RS.  
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Sendo assim, temos presente o conflito, a retórica dos argumentos, e mesmo 

o acaso, incorporado à dinâmica do conhecimento, por filósofos contemporâneos como 

Nietzsche, Foucault, como o próprio exemplo mencionado por Kuhn ilustra .
5
 

Diante desta perspectiva, nos confrontamos com uma nova ideia de ciência, 

concebida como uma ação interpretativa da realidade, dinâmica mas porém limitada, 

sujeita a sofrer alterações, desprovida de exatidão. Do mesmo modo é a educação, onde 

os processos de ensino-aprendizagem são baseados em ações interpretativas da 

realidade.  Ao lidar com crianças e jovens, não podemos pressupor que aquelas que 

formavam a infância e a juventude de 50 anos atrás sejam as mesmas que agora 

frequentam nossas escolas, para tal, um modelo que se proponha a educá-las deve levar 

em conta isto. 

Este mesmo entendimento também poderia ser estendido para a 

compreensão das anomalias surgidas no campo da educação, que nos obrigam, por 

vezes, a transpor as regras do jogo interpretativo e a re significar os dados que se 

apresentam diante de nossos olhos. No entanto, em se tratando de  educação, nem 

sempre optamos por seguir tais caminhos e reconhecer a existência de que haja um 

                                            
5 Em seu livro, Kuhn também apresenta diferentes exemplos históricos para ilustrar essa questão. Um 

deles é a descoberta por acidente dos raios X, feita por Roentgen. Tal situação ocorreu quando 

Roentgen, se viu obrigado a interromper uma investigação normal sobre os raios catódicos ―ao notar 

que uma tela de cianeto de platina e bário, colocada a uma certa distância de sua aparelhagem 

protetora brilhava quando se produzia uma descarga‖. (Kuhn, 1991, Op. cit, p.83) 

 Diante do efeito que se apresentava Roentgen assumiu uma postura inicial de negação diante do 

fenômeno e daqueles resultados completamente inesperados. Quando confrontado com tais estímulos 

estava preparado para ver como os seus pares. Tal comportamento se justificava por conta do 

alinhamento das convicções de Roentgen com os paradigmas compartilhados por sua comunidade, o 

que de certa forma atuavam como guia do seu olhar para ver certas coisas e ignorar outras.  

 Foram necessárias sete semanas de investigações posteriores, nas quais Roentgen raramente deixou o 

laboratório, para que então reconhecesse o fenômeno e criasse um novo modelo para explicar o fato, 

levando em conta a existência dos raios X, até então desconhecidos, mas antes culpou os instrumentos 

e pôs em dúvida seus procedimentos. Antes de anunciar a sua descoberta, Roentgen tivera que 

convencer primeiro a si mesmo que os efeitos ali observados não se deviam aos raios catódicos, mas 

sim a um outro agente dotado de alguma semelhança com a luz (Kuhn, 1991, Op. cit, p.83). Tal 

descoberta somente se concretizou quando Roentgen escolheu mudar as regras do jogo interpretativo, 

transpor os limites rígidos definidos pela comunidade e re significar os dados que se apresentavam 

diante de seus olhos. Se não houvesse feito isto, poderia ter abdicado da descoberta em favor da 

manutenção da tradição, simplesmente ignorando o fato, já que a tal placa de bário estava em um local 

onde não deveria estar. Por certo um outro o faria e Roentgen teria cedido o seu lugar na história. 

 Os raios X foram recebidos não só com surpresa, mas também provocaram um choque na 

comunidade. Lorde Kelvin, um importante cientista da época, considerou a descoberta um embuste de 

laboratório, mas as provas de Roentgen eram bastantes consistentes. O mais importante é que esta 

descoberta abriu um novo campo de estudos, ampliando os domínios potenciais da ciência normal. 

(Kuhn, 1991, Op. cit, p.85) 
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outro agente, desconhecido, a interferir em nossos resultados, o que nos leva a ignorar 

os argumentos em favor da manutenção da normalidade. 

 

1.3 Competindo pela hegemonia na escola 

Uma vez que reconheçamos a natureza da formação dos modelos e dos 

paradigmas que os referenciam, podemos destacar as características observáveis entre 

os modelos tradicional e emergente, para melhor entender sobre quais aspectos está em 

curso uma competição pela hegemonia. 

A 'pedagogia tradicional' é uma proposta de educação 

centrada no professor, cuja função se define como a de vigiar e 

aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria. A metodologia 

decorrente de tal concepção baseia-se na exposição oral dos conteúdos, 

numa sequência predeterminada e fixa, independente do contexto 

escolar; enfatiza-se a necessidade de exercícios repetidos para garantir a 

memorização dos conteúdos. A função primordial da escola, nesse 

modelo, é transmitir conhecimentos disciplinares para a formação geral 

do aluno, formação esta que o levará, ao inserir-se futuramente na 

sociedade, a optar por uma profissão valorizada. Os conteúdos do ensino 

correspondem aos conhecimentos e valores sociais acumulados pelas 

gerações passadas como verdades acabadas, e, embora a escola vise à 

preparação para a vida, não busca estabelecer relação entre os 

conteúdos que se ensinam e os interesses dos alunos, tampouco entre 

esses e os problemas reais que afetam a sociedade. Na maioria das 

escolas essa prática pedagógica se caracteriza por sobrecarga de 

informações que são veiculadas aos alunos, o que torna o processo de 

aquisição de conhecimento, para os alunos, muitas vezes burocratizado e 

destituído de significação. No ensino de conteúdos, o que orienta é a 

organização lógica das disciplinas, o aprendizado moral, disciplinado e 

esforçado"6 (PCN: Introdução, 1997, pp. 39 e 40 ) 

No paradigma tradicional o professor assume o papel de executor e 

controlador do processo, cabendo a ele organizar e decidir quais assuntos deverão ser 

                                            
6  Ministério da Educação e Cultura, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Introdução, volume 1. Brasília: MEC/SEF, 1997, pp. 39 e 40 . 
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ministrados. Uma vez que se definam quais serão estes conteúdos, um cabedal de 

metodologias e estratégias são então desenvolvidas para atender à questão crucial que se 

coloca diante desses professores, que é como se ensina. 

... As  ‗necessidades‘  dos alunos se resumem no seu preparo 

para viverem como cidadãos nos dias que virão, e não apenas para se 

adequarem às condições do presente. E mesmo que eles não saibam 

que estas são suas "necessidades" básicas, a escola deve sabê-lo e 

deve atendê-las. Afinal se os alunos estão na escola é porque eles não 

sabem o que é importante conhecer e fazer no futuro.7 (MEZOMO, 

1999) 

Já no paradigma emergente, o professor assume a função de mediador e 

gestor do processo, sua tarefa transcende os papéis de organizar e decidir sobre os 

assuntos que deverão ser ministrados. Preocupa-se não só com a aprendizagem de 

conceitos, mas também com o desenvolvimento de habilidades, competências e valores 

de seus alunos. Isto coloca o professor diante de novas pautas, que trazem aspectos 

relevantes para o desempenho de suas funções, dentre os quais, destacamos 

...a importância de perceber que a missão da escola mudou, 

que em vez de atender a uma massa amorfa de alunos, 

despersonalizados, é preciso focalizar o indivíduo, aquele sujeito 

original, singular, diferente e único, dotado de inteligências múltiplas, 

que possui diferentes estilos de aprendizagem e, consequentemente, 

diferentes habilidades de resolver problemas. Mas um "sujeito 

coletivo", inserido numa ecologia cognitiva da qual fazem parte 

outros humanos, cujo pensamento é influenciado pelas pessoas 

integrantes do ambiente, a partir de uma relação contínua existente 

entre o pensamento e o ambiente em geral, dois aspectos inseparáveis 

de um único processo, cuja análise em partes distintas não tem mais 

sentido.
8
 (MORAES, 1996, p. 64)  

Dentre essas pautas, a mais revolucionária de todas, relaciona-se ao 

                                            
7 João Catarin Mezomo. Educação e qualidade total. Petrópolis: vozes, 1999. 

8 Maria Cândida Moraes. PARADIGMA EDUCACIONAL EMERGENTE: implicações na formação 

do professor e nas práticas pedagógicas.1996, p. 59 
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processo decisório sobre o que se ensina nas escolas, que teria neste referencial a 

participação ativa dos estudantes, não sendo mais uma prerrogativa dos seus 

professores. O currículo aqui seria tecido a partir de um grande acordo, que incluiria as 

questões que os professores julgam importantes para a formação dos seus alunos e os 

assuntos que trazem aos estudantes algum tipo de curiosidade ou preocupação. Esta 

talvez seja a resposta que esperamos para melhor lidar com a apatia e o desinteresse que 

os alunos demonstram em relação a escola. Exemplos de sucesso como o da Escola da 

Ponte, em Portugal, apontam que isso é bastante plausível: 

A Ponte não segue um sistema baseado em seriação ou 

ciclos e seus professores não são responsáveis por uma disciplina ou 

por uma turma específicas. As crianças e os adolescentes que lá 

estudam — muitos deles violentos, transferidos de outras instituições 

— definem quais são suas áreas de interesse e desenvolvem projetos 

de pesquisa, tanto em grupo como individuais.  
9
(MARANGON, 2004) 

 Uma vez que esses professores passem a compartilhar dos referenciais do 

paradigma emergente, dando resposta ao conjunto das suas missões, Jacques Delors 

propõem que 

... a educação deve organizar-se em torno de quatro 

aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de 

algum modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: 

aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; 

aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a 

viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 

atividades humanas; finalmente, aprender a ser, via essencial que 

integra as três precedentes. É claro que essas quatro vias do saber 

constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos 

de contato, de relacionamento e de permuta. 10 (DELORS, 2005) 

Nesta via percebe-se a nítida inadequação do paradigma tradicional para 

                                            
9 Cristiane Marangon . José Pacheco e a Escola da Ponte. Revista NOVA ESCOLA. Edição 171, abr. 

2004. Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-inicial/jose-pacheco-

escola-ponte-479055.shtml.  Acesso em 15 abr. 2011 

10  Jacques Delors - Os Quatro Pilares da Educação< http://infoutil.org/4pilares/text-cont/delors-

pilares.htm > Acesso em 15 de julho de 2005. 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-inicial/jose-pacheco-escola-ponte-479055.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-inicial/jose-pacheco-escola-ponte-479055.shtml
http://infoutil.org/4pilares/text-cont/delors-pilares.htm
http://infoutil.org/4pilares/text-cont/delors-pilares.htm
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lidar com essas novas pautas, posto que o seu foco é tão somente o aprendizado do 

conteúdo, caracterizando o aluno como uma tábula rasa, um sujeito completamente 

ignorante em relação ao que se pretende ensinar –  considerado incompetente para fazer 

quaisquer proposições sobre quais conhecimentos devem ser aprendidos e a importância 

destes para a sua formação, não sendo de forma alguma partícipe do processo decisório 

sobre o que deve ser ensinado. As ações de ensino se processam pela 

compartimentalização do conhecimentos em disciplinas, que acabam sendo estanques e 

desconexas, não prevendo a possibilidade de desenvolvimento em termos de diferentes 

habilidades e competências. 

―É uma escola que continua dividindo o conhecimento em 

assuntos, especialidades, sub-especialidades, centrada no professor e 

na transmissão do conteúdo que, em nome da transmissão do 

conhecimento, continua vendo o indivíduo como uma tabula rasa, 

produzindo seres subservientes, obedientes, castrados em sua 

capacidade criativa, destituídos de outras formas de expressão e 

solidariedade. E uma educação "domesticadora", "bancária", 

segundo Paulo Freire, que "deposita" no aluno informações, dados e 

fatos, onde o professor é quem detém o saber, a autoridade, que dirige 

o processo e um modelo a ser seguido.‖ (MORAES, 1996, Op. Cit, p. 

59) 

No paradigma emergente, descobrimos que os alunos são detentores de 

saberes que são anteriores à aprendizagem, como já comentado, o que nos obriga a uma 

importante mudança de foco neste processo: passando do referencial de como se ensina 

para o referencial de como o aluno aprende. Para esta compreensão, os estudos de 

Piaget e Vigotsky, por exemplo, nos apontam com sucesso outras explicações sobre 

como se dá o processo de aprendizagem, mostrando que o conhecimento se dá através 

de um processo de interação do sujeito com os objetos de aprendizagem, que por sua 

vez provocam nos indivíduos um processo de acomodação do conhecimento em suas 

estruturas mentais. E mais, que tais processos são favorecidos pelo convívio social. 

Com isso propõe-se a ideia de que estas aprendizagens não se constroem por 

processos de acúmulo de conhecimentos, como defendido pelo paradigma tradicional. 
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Que estes não seriam como torres que surgem pela alocação de novos tijolos, que por 

sua vez se transformariam em imensas torres a medida que mais conhecimentos fossem 

agregados a ela. Para o paradigma emergente, novas aprendizagens se dão pela 

fragilização de um conhecimento anterior, quando este se torna incapaz em resolver 

situações que não previstas. Dessa forma, parte da estrutura da torre do conhecimento é 

posta abaixo e outra é construída em seu lugar, já que essa se constituirá em novo 

modelo de explicação, capaz de responder a antiga e novas questões, para as quais o  

modelo anterior se tornou obsoleto.  

No paradigma tradicional tais aprendizagens são organizadas de tal modo 

que os alunos possam partir de conceitos mais simples para atingir aqueles considerados 

mais complexos, partindo de ações concretas para as mais abstratas. Nesse contexto, um 

novo conhecimento só pode então ser alcançado quando um determinado pré-requisito 

for cumprido e isto é então verificado por meio de provas e testes.  

Os referenciais tradicionais sustentam um ensino que privilegia  o 

aprendizado de conteúdos, que representam os saberes historicamente construídos pela 

sociedade humana, em um formato que propõem compreendê-los  a partir das 

realizações científicas acabadas ―.. tal como estão registradas nos clássicos e, mais 

recentemente, nos manuais que cada nova geração utiliza para aprender o seu ofício.‖ 

Contudo, o objetivo de um ensino pautado na transmissão de conhecimentos como 

descritos em tais livros será inevitavelmente persuasivo e pedagógico; um conceito de 

ciências, ou de quaisquer outras áreas, deles haurido ―terá tantas probabilidades de 

assemelhar-se ao empreendimento que os produziu como a imagem de uma cultura 

nacional obtida através de um folheto turístico ou um manual de línguas.‖ (KUHN, 

pp.19 e 20) Isto porque tal forma de ensinar ao apresentar o saber como algo acabado 

retira de seus alunos a possibilidade de conhecer a dinâmica de como estes se 

constituíram, os conflitos que resultaram na aceitação de tais conceitos como 

referências.  

Compreendemos então que o modelo que se consolidou nos dias de hoje 

como baluarte de uma tradição em educação é o resultado de referenciais históricos que 

se firmaram diante de determinados contextos, através daquelas soluções que se 

colocaram como as mais bem sucedidas na resolução do problema de educar crianças e 
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jovens para uma determinada sociedade. Isto quer dizer que o modelo de educação 

proposto está atrelado aos paradigmas que referenciam um determinado modelo de 

sociedade. Desse modo, a escola é um microcosmo de expressão tanto das relações 

como dos conflitos existentes na sociedade, na qual ela se insere.  

Esta intima correlação entre educação e sociedade nos obriga a refletir sobre 

qual esfera exerceria maior influência sobre a outra. Para responder a isto, s 

visualizamos a educação e a sociedade sob a ótica de modelos, entendidos aqui como 

estruturas baseadas em paradigmas, que referenciam e explicam, por exemplo, a sua 

forma organizacional, os papéis preponderantes dos indivíduos, os comportamentos 

aceitáveis, as regras de ser e conviver. Se partirmos do pressuposto de que vivemos um 

modelo de sociedade ou de escola definidos como democráticos, estas serão desta forma 

porque serão baseados em paradigmas democráticos, onde os referenciais de ser e 

conviver deverão seguir regras absolutamente democráticas, onde os papéis e condutas 

deverão também seguir esta forma, pois condutas outras que não sejam as esperadas 

estarão em desacordo. Para tal, John Dewey comenta: 

...assume-se que o objetivo da educação é habilitar os 

indivíduos a continuar sua educação – ou que o objeto ou recompensa 

da aprendizagem é a capacidade de desenvolvimento constante. 

Entretanto, essa ideia não pode ser aplicada a todos os membros de 

uma sociedade, mas apenas quando a relação de um homem com 

outro é mútua e existem condições adequadas para a reconstrução de 

hábitos e instituições sociais por meio de amplos estímulos originados 

da distribuição equitativa de interesses. Isso significa sociedade 

democrática. 
11

 (DEWEY, 2007, pp 11 e 12) 

Uma escola que então se apresente como democrática deverá nortear seus 

métodos e estratégias, instrumentos e técnicas, a sua organização curricular e  de 

avaliação pautadas em preceitos democráticos. Ignorar isto poderá significar a adoção 

de proposições de contribuições incipientes ou que se transformem em agentes de 

reprodução dos valores antidemocráticos que desejamos combater. 

Compreender criticamente a correlação entre sociedade e educação, à luz da 

                                            
11 John Dewey. Democracia e educação: capítulos essenciais. 2007. pp. 11 e 12 
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gênese dos processos que alçam certos modelos à condição de condutores de uma 

tradição, nos permite tecer estratégias que se encaminhem para a construção de uma 

nova tradição de educar, em que o papel de formadora desempenhado pela escola, como 

afirma Paulo Freire, seja ―muito mais do que puramente treinar o educando no 

desempenho de destrezas‖ 
12

(FREIRE, op. cit., p. 15).  

                                            
12 Paulo Freire. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 1999, p.15 
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CAPÍTULO 2 

NAS ONDAS DO RÁDIO 

Numa manhã de sábado, um grupo de alunos e docentes do 

ensino público municipal de São Paulo começa a discutir o enredo de 

uma radionovela. Várias ideias são lançadas à mesa. Cada um 

defende seu próprio folhetim, ora preenchido com chavões retirados 

do dial das FMs ou da programação da telinha, ora estereotipado, 

mas muitas vezes repleto de criatividade, dramaticidade ou bom 

humor. Crianças, adolescentes e adultos procuram, no diálogo, a 

busca de uma solução negociada. Meia hora depois, todos batem 

palma, afinal, um tema havia sido escolhido de maneira consensual: o 

jovem e as drogas, tendo como pano de fundo a família, o bairro, a 

escola. O enredo negociado, que mistura ficção e realidade, tem 

destinatários bem definidos: pais e professores. A eles, uma 

mensagem bastante clara e objetiva é passada: o diálogo em casa e 

na sala é uma poderosa arma no combate ao uso das drogas por parte 

dos jovens. A radionovela contada e gravada em tom dramático, 

tendo como atores os próprios alunos e professores, acaba com final 

feliz, como testemunha um ―rapper‖, que em versos escritos de 

improviso afirma convicto: droga na escola não cola.
13

  

 

2.1 A experiência do projeto EDUCOM.RÁDIO 

Uma vez reconhecidos os possíveis obstáculos a serem enfrentados, 

compreendendo também que o sucesso desta proposta dependerá da clareza que 

criarmos em torno do modelo de educação com o qual se afinará, apresentaremos 

contraexemplos que demonstrem a viabilidade de realização de projetos de rádio em 

escolas, pois tais experiências ajudarão a corroborar novas iniciativas. É nesse contexto 

                                            
13 Este fragmento estava originalmente postado no seguinte documento on-line:  FIORA, Eduardo. 

Educomunicação: Educação no Mundo.  

http://www.aprenderonline.com.br/ver_noticia.php?codigo=4. No entanto o link se encontra quebrado 

e não há no momento outras referências. Em função da riqueza da descrição da atividade o mesmo foi 

mantido. 

http://www.aprenderonline.com.br/ver_noticia.php?codigo=4
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que passamos a apresentar a experiência do projeto EDUCOM.RÁDIO, que servirá de 

referencial para as nossas intenções. 

Foi durante a 4ª Cúpula Mundial de Crianças e Adolescentes que aconteceu 

no Rio de Janeiro em 2004, que conheci o projeto EDUCOM.RÁDIO a partir de uma 

apresentação do professor Ismar de Oliveira Soares. Na ocasião, muitos professores da 

rede municipal tiveram a oportunidade de participar deste evento, já que o mesmo era 

patrocinado pela prefeitura do Rio, tendo a Multirio como uma das organizadoras. No 

meu caso, tive a felicidade de receber um convite para acompanhar a apresentação do 

projeto SÉCULO XX1, expondo a experiência do projeto de Rádio Escolar desenvolvida 

no Polo de Educação pelo Trabalho José Emygdio de Oliveira.  

O projeto EDUCOM.RÁDIO foi uma proposta de capacitação dirigida a 

professores e alunos desenvolvida pelo NCE / USP, durante os anos de 2001 a 2005 

para a utilização da mídia rádio nas escolas. Sendo coordenado pelo professor Ismar 

Oliveira Soares, foi inicialmente aplicado em escolas da rede municipal de São Paulo, 

tendo como paradigma teórico a educomunicação.  

 A Educomunicação é definida como um conjunto e ações destinadas  

...a integrar às práticas educativas o estudo sistemático dos 

sistemas de comunicação  (...) criar e fortalecer ecossistemas 

comunicativos em espaços educativos (…) melhorar o coeficiente 

expressivo e comunicativo das ações educativas. 
14

(SOARES, p.1) 

 Encara dessa forma que praticas educomunicativas permitem observar 

como os meios de comunicação agem na sociedade, ofertando estratégias para que os 

alunos possam interagir e conviver com as mídias de forma positiva e menos ingênua. 

Significa também criar e rever as relações de comunicação existentes entre direção, 

professores e alunos, bem como da escola para com a comunidade, no intuito de 

fortalecer os ecossistemas comunicativos, mantendo-os abertos e democráticos. Percebe 

o uso das mídias, tomando em especial o rádio como recurso privilegiado, tanto como 

um facilitador  de aprendizagens, quanto um recurso de expressão para alunos, 

professores e membros da comunidade (SOARES, p.1).  

                                            
14 SOARES, Ismar de Oliveira. Mas, afinal, o que é educomunicação?   

http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao/saibamais/textos/ 
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 Tendo a educomunicação como embasamento teórico, o Educom.rádio 

(Educomunicação pelas ondas do rádio) foi concebido como  

...uma estrutura criada para dar suporte a um projeto 

destinado a atender não a um grupo pequeno de pessoas, com ações 

desenroladas sob total controle por parte de seus promotores, mas a 

uma rede de escolas, caracterizada justamente pela complexidade das 

ações e pela imprevisibilidade das reações de seus membros. Nesse 

sentido, foram criadas metodologias para cada ação planejada (para 

definir os objetivos, para selecionar e capacitar a equipe, para 

implementar as fases do projeto e os polos onde se realizariam, para 

construir o conteúdo a ser implementado, e, finalmente, para 

promover as oficinas de produção midiática, como as oficinas de 

produção radiofônica).
15

  

Tal iniciativa acabou por originar uma lei municipal promulgada pela 

câmara de vereadores de São Paulo em 2004 que ficou conhecida como Lei Educom, 

definindo a educomunicação e o uso do rádio na cultura e educação como política 

pública, com o intuito de promover a inter-relação entre processos e tecnologias da 

informação e da comunicação e as demais áreas do conhecimento e da vida social, 

ampliando as habilidades e competências e envolvendo diversas linguagens e formas de 

expressão para a construção da cidadania.  

A proposta inicialmente implantada em São Paulo foi posteriormente 

estendida para outros estados, dando origem ao projeto EDUCOMRÁDIO.CENTRO-

OESTE, que se tornou  parte integrante do programa Rádio Escola – SEED/MEC.   

Mesmo com o término dos convênios o que levou ao fim das atividades do 

projeto, todo material teórico desenvolvido para o processo de formação dos 

educadores, principalmente aqueles relacionados à educomunicação, foi preservado e 

continua disponível através de um site mantido pelo NCE / USP que pode ser acessado 

pelo seguinte endereço: http://www.usp.br/nce/ 

Sem o suporte do EDUCOM, nos voltamos para as escolas do município de 

São Paulo e nos perguntamos até que ponto tais iniciativas conseguiram efetivamente se 

                                            
15 Ismar de Oliveira Soares. EDUCOMUNICAÇÃO, SEUS PROCEDIMENTOS E METODOLOGIAS.  

Disponível em http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao/saibamais/textos/  

http://www.usp.br/nce/aeducomunicacao/saibamais/textos/
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integrar ao cotidiano escolar. Mesmo contando com o aval de uma lei que instituía a 

educomunicação como uma política pública, será que as escolas continuaram a surfar 

nestas ondas do rádio?  

 

2.2 Nas ondas e por conta própria 

Com a saída do EDUCOM em 2005, é inevitável a pergunta que faremos: 

terá conseguido o projeto, no âmbito da secretaria municipal de educação de São Paulo, 

através das escolas participantes resistir e garantir um espaço de permanência?  

Em 2004, o projeto havia conquistado, através da lei EDUCOM
16

, a 

prerrogativa do fazer rádio nas escolas como uma política pública. Tal lei foi 

oficializada pelo decreto 46211 de 2005
17

, sendo complementada pela portaria 5792 de 

200918, estabelecia os alicerces que permitiriam a continuidade desta iniciativa. Na 

obtenção de uma resposta a essa questão, tomamos como caminho supostamente natural 

o de seguir o legado deixado pelo EDUCOM, centrando esta investigação no portal da 

secretaria municipal de São Paulo na internet, pois quaisquer referências ao projeto nas 

―Nas ondas do Rádio‖, se existissem, deveriam ser encontradas lá. E foi isso que 

ocorreu. No portal da SMESP
19

, no menu 'Programas e Projetos'
20

, estava a referência 

que esperávamos. E esta nos remetia à possibilidade de acesso a 4 links onde podemos 

acompanhar as atividades do programa. São eles: Blog, Projetos, Imprensa Jovem e 

Dicas. Dos quais destacaremos algumas referências 

                                            
16 Lei EDUCOM. Nº 13.941< 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=29122

004L%20139410000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=&depto=&descr_ti

po=LEI > 

17  DECRETO  No 46211 .  

<http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=1608

2005D%20462110000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=&depto=&descr_

tipo=DECRETO > 

18  PORTARIA 5792/09 . < 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=15122

009P%20057922009SME%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=29&depto=0&descr_tipo=P

ORTARIA > 

19  SMESP – Secretaria Municipal de Educação de Sao paulo 

20  SMESP. Programas e Projetos. < 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/educom/Default.aspx?MenuID=145&MenuIDAberto=5

8 > 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=29122004L%20139410000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=&depto=&descr_tipo=LEI
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=29122004L%20139410000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=&depto=&descr_tipo=LEI
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=29122004L%20139410000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=&depto=&descr_tipo=LEI
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=16082005D%20462110000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=&depto=&descr_tipo=DECRETO
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=16082005D%20462110000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=&depto=&descr_tipo=DECRETO
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=16082005D%20462110000%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=&depto=&descr_tipo=DECRETO
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=15122009P%20057922009SME%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=29&depto=0&descr_tipo=PORTARIA
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=15122009P%20057922009SME%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=29&depto=0&descr_tipo=PORTARIA
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=15122009P%20057922009SME%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=29&depto=0&descr_tipo=PORTARIA
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/educom/Default.aspx?MenuID=145&MenuIDAberto=58
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/educom/Default.aspx?MenuID=145&MenuIDAberto=58
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Em Blog temos acesso ao ―Blogando nas ondas do Rádio‖

21
, que tinha como 

última postagem, realizada no dia 03/04/2011,  dicas para a configuração de Som para o 

Windows 7 através de 4 passos. O post anterior do dia 23/03/2011 anunciava: 

―Inscrições abertas para o curso Nas Ondas do Rádio: Aprender e Comunicar.‖ Tal curso 

com um total de 32 horas presenciais e 04 horas à distância, seria oferecido em 13 

regionais da SMESP e ocorreria entre os meses de abril e junho de 2011,  com o 

objetivo de: 

Formar professores orientadores da mediação da 

comunicação nas U.E tendo como finalidade: Contribuir para 

desenvolvimento das competências comunicativas dos alunos e da 

competência leitora e escritora; Promover o protagonismo infanto – 

juvenil por meio do trabalho com as linguagens midiáticas e dos 

recursos das tecnologias da informação e da comunicação.
22

 

Em outro post do dia  23/03/2011, o Programa Nas Ondas do Rádio oferecia 

também o curso  de ―Gestão de Projetos Educomunicativos para professores da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo― , com a carga horária de 16 horas em 4 encontros e 

se daria entre os dias 24/03 e 14/04, nas mesmas 13 regionais. A necessidade deste curso 

se apoiava no entendimento que  

a formação de Gestores de Projetos Educomunicativos é 

uma demanda que suro aos processos pedagógicos. Essa integração 

exige profissionais que entendam o potencial educativo das mídias e a 

necessidade de serem apropriadas pela escola coletiva  e 

criticamente, reforçando os valores solidários e democráticos. A 

apropriação das novas tecnologias, por sua vez, deve promover o 

protagonismo de jovens e crianças e transformar espectadores em 

produtores de mídia. Esse processo demanda cada vez mais a 

presença de um gestor de recursos humanos e tecnológicos, bem como 

de produtos midiáticos, originados dos exercícios de autoria dentro da 

escola. Em outras palavras, um professor-mediador dos processos 

                                            
21 Acesso através deste link: http://blogandonasondasdoradio.blogspot.com/ 

22 Inscrições abertas para o curso Nas Ondas do Rádio: Aprender e Comunicar .Acesso < 

http://blogandonasondasdoradio.blogspot.com/2011/03/iscricoes-abertas-para-o-curso-nas.html > 

http://blogandonasondasdoradio.blogspot.com/2011/03/iscricoes-abertas-para-o-curso-nas.html
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comunicativos ou educomunicador.

23
 

A postagem revela que está em andamento um processo organizado para 

manter ativa as atividades do programa, dedicado a formação de professores-

mediadores que atuam diretamente nas escolas dinamizando atividades junto aos alunos, 

mas também de professores gestores que realizarão o acompanhamento e oferecerão 

suporte aos colegas de uma determinada região. 

A página informava ainda que cerca de 200 escolas ainda possuíam o KIT 

EDUCOM, composto por Mesa de Som, Toca disco CD Player, Tape Deck, Transmissor 

de Rádio, Caixas Acústicas Receptoras, Antena de Transmissão, Microfones com Fio e 

Sem Fio e Gravadores de Reportagem. No link relativo ao KIT EDUCOM
24

  podemos 

encontrar  orientações a respeito da instalação e configuração desses equipamentos 

através de textos e vídeos tutoriais, contendo os passos propostos para o 

desenvolvimento do processo de produção dos programas.   

As informações coletadas em abril de 2011 demonstraram haver atividade 

de certa intensidade por parte do programa 'Nas ondas do Rádio', caracterizada por um 

lado por movimentos implementados pela secretaria de educação oferecendo apoio 

técnico e pedagógico a estas iniciativas, de outro temos as produções de algumas 

escolas que corroboram este fato. Tais produções podem ser acessadas por meio de 

portais gerenciados pela SMESP, como o Blogando nas ondas do rádio que de certo 

modo funcionam como um espaço convergente de informações, por meio do qual 

podemos acessar os blog's das escolas. Há de se ressaltar porém que nem todas as 

escolas possuem blog's e que o termo escola aqui é utilizado no sentido de caracterizar 

que há um grupo ou grupos desenvolvendo projetos educomunicativos. O programa 

conta ainda com o portal 'REDE NAS ONDAS DO RÁDIO'
25

, um recurso desenvolvido 

através de uma plataforma NING, que permite a criação de uma rede social 

individualizada, contendo 1789 membros, até o momento deste levantamento, o que 

reforça a ideia de haver atividade deste grupo. 

 Cerca de 140 projetos de rádio escolar foram registrados no site, sendo 

                                            
23 Programa Nas Ondas do Rádio oferece Curso Gestão de Projetos Educomunicativos. Retirado de < 

http://blogandonasondasdoradio.blogspot.com/2011/03/programa-nas-ondas-do-radio-oferece.html > 

24 KIT EDUCOM. < http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/educom/Anonimo/kiteducom.aspx > 

25 Acesso neste endereço < http://nasondasdoradio.ning.com/ > 

http://blogandonasondasdoradio.blogspot.com/2011/03/programa-nas-ondas-do-radio-oferece.html
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/educom/Anonimo/kiteducom.aspx
http://nasondasdoradio.ning.com/
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que em algumas dessas escolas ocorriam concomitantemente outros projetos de mídia. 

Na ocasião não havia registro de projetos para as escolas das DRE's de Jaçanã, 

Tremembé e São Matheus. Com tantos projetos registrados contávamos com a 

possibilidade de rastrearmos algumas dessas produções, com a expectativa de encontrá-

los em número razoável e isto poderia ser feito de diferentes formas, seja por meio de 

postagem de arquivos de som ou dos textos referentes aos roteiros utilizados na 

produção dos programas. No entanto nos deparamos com a escassez de tais produções, 

o que não significa de que elas não existem, mas também não nos permitem avaliar em 

que nível realmente se encontram tais projetos.  

A falta de visibilidade dessas produções comprometem uma melhor análise, 

pois não nos permite verificar como o fazer rádio vem efetivamente agregando valores a 

formação desses estudantes e como tais iniciativas estão efetivamente incorporadas ao 

rol das atividades escolares.  Das poucas produções disponíveis muitas retratam ações 

pontuais, mas que são neste entendimento de imenso valor para aqueles que as 

produzem, mesmo que ainda tais experiências ainda sejam tratadas como experimentais 

ou extraclasses, tratadas como ações menores no âmbito das escolas, não tão 

importantes que as atividades tradicionalmente curriculares. E isto não diminui em nada 

a o valor da iniciativa empregada por esses professores e alunos. 
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CAPÍTULO 3 

NA JOSÉ EMYGDIO É HORA DO RECREIO 

Os alunos devem assumir, cada vez mais, nesse processo, 

seu espaço de protagonismo, saindo do lugar de meros espectadores 

para o de autores de suas próprias histórias e, eventualmente, co-

autores. Destaca-se, portanto, a importância de propor experiências 

diversas em que os alunos sejam desafiados a pensar de diferentes 

modos, colocando em jogo suas hipóteses, confrontado ideias para 

construir coletivamente novas sínteses.
26

 (Mídia Educação, 2007, 

p.23) 

Com uma alavanca e um ponto de apoio, Arquimedes, dizia que era capaz 

de mover o mundo. Do que serão capazes crianças e adolescentes se ofertarmos a elas a 

alavanca das mídias e a escola como um ponto de apoio? As experiências realizadas 

pelo EDUCOM e que permanecem em curso através do Programa Nas Ondas do Rádio 

da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo já retratadas neste trabalho nos 

mostram que um outro mundo é possível, que outras formas de aprender e interagir com 

novas formas de conhecimento são possíveis. 

Neste outro mundo, a riqueza de possibilidades que se apresentam às 

escolas é imensa, desta forma também nos apresentamos diante deste clube de 

desbravadores, trazendo aqui mais algumas contribuições, que tiveram como 

nascedouro as discussões que giraram em torno dos usos e da produção de mídias nas 

escolas, no final da década de 90, que ocorreram no âmbito da rede municipal de 

educação do Rio de Janeiro, conduzidas no início desse processo pela divisão de Mídia 

e Educação da SMERJ e a Multirio.  

Essa proposta traz em seu bojo um importante elemento motivador, posto 

que se caracteriza pela possibilidade de capturar as experiências vividas por quase 10 

anos, no cotidiano de uma oficina de rádio escolar,  ainda em curso em um polo de 

educação pelo trabalho, para extrair daí um registro de metodologias e estratégias que 

                                            
26 RIO DE JANEIRO. Secretaria Municipal de Educação. Fascículo de Atualização da Multieducação 

 de Mídia e Educação, 2007. Doravante Mídia e Educação 
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possam ser futuramente compartilhadas com outros colegas. Isto possibilitará que outras 

experiências possam também desfrutar deste registro e possam, por sua vez, germinar 

em solos com melhor preparo, carreando também sugestões que permitam um manejo 

bem mais seguro de tais ações. Situação bem diversa daqueles primeiros desbravadores 

que acreditaram na possibilidade de produzir mídia a partir da escola, que se arriscaram 

a caminhar por um terreno bastante estranho e viver o desafio; que enfrentaram os 

insucessos e aprenderam com eles. Por isto esta é uma história que merece ser 

registrada, para não ser esquecida. 

 

3.1 Nascida para o recreio 

A minha primeira experiência de trabalho com a mídia rádio aconteceu na 

E.M José Emygdio, em 1997, quando lá atuava. A Escola que fica no bairro de Oswaldo 

Cruz, município do Rio de Janeiro, tinha no início do ano instalado um conjunto de 

caixas de som pelo pátio, que a princípio seria usado como sistema de comunicação, 

para envio de recados e em eventos. Nesta época, já havia um murmurinho sobre 

experiências dispersas de rádios escolares. Isto me incentivou a enxergar ali uma 

oportunidade muito interessante para desenvolver algum trabalho educativo, e tal 

trabalho foi então proposto à direção da escola, que aprovou a iniciativa. Foi feito assim 

um convite a um grupo de alunos para que trabalhassem comigo no gerenciamento de 

um projeto de rádio.  

A princípio começamos de forma bastante intuitiva, pois não havia ainda um 

processo de trabalho definido e nem tínhamos o acesso a uma outra experiência de rádio 

escolar que pudesse ser utilizada como baliza. Nesse contexto inicial a influência do 

professor preponderou sobre as decisões dos alunos, mas à medida que avançávamos 

percebemos que este não era o melhor caminho. No entanto, percebo que o gosto que 

adquiri por ouvir rádio e a percepção das nuances existentes entre os programas das 

estações em AM e FM, retratadas na forma como os locutores se expressavam diante 

dos ouvintes, foram essenciais para o direcionamento do trabalho que se apresentava.  

A nossa rádio começou oferecendo música em dois momentos: antes do 

sinal de entrada e no horário de recreio da manhã. O próprio nome ―Rádio Recreio‖ 
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surgiu daí. Depois começamos a incrementar esta experiência com o estabelecimento de 

um roteiro básico com uma abertura, vinhetas - ―você está ouvindo a Rádio Recreio!‖ - 

que eram faladas durante a programação e um texto final. Depois tivemos a criação de 

um quadro que fez bastante sucesso chamado de ―Recadinhos do Coração‖, onde os 

alunos enviavam mensagens para serem lidas às sextas feiras.  

Que rádio fazer? Como falar aos ouvintes? Quem era o nosso público?  Que 

música vamos tocar? Essas foram algumas das questões que permearam o processo. E 

como sobre elas não havia nenhum parâmetro estabelecido, surge então o talvez melhor 

deles, o bom senso. Durante a caminhada aprende-se que este não pode ser estabelecido 

por imposição, deve ser fruto de um processo maduro de discussão, onde a fala de 

professores e alunos necessita ter o mesmo peso. Se não for desta forma a rádio que se 

destina  aos alunos terá a sonoridade de suas vozes, mas com a cara e a voz dos seus 

professores, dizendo coisas que seguramente serão importantes e válidas, mas de um 

jeito a partir do qual eles não conseguirão estabelecer significado. É preciso que se 

busque a melhor sintonia, o ajuste da melhor frequência, pois neste sentido, professores 

estão muito mais para as rádios AM, já os alunos carregam consigo a energia das rádios 

FM. Professores dizem: Bom dia meu querido ouvinte! Alunos dizem: E aí galera do 

município! Booooooooom diaaaaaaa! 

Diante de tantas questões, não havia absolutamente como prever que a 

decisão sobre qual música tocar poderia ser objeto de tantos conflitos. Isto porque tal 

decisão estratégica envolve administrar e conciliar os gostos musicais dos alunos, com 

os seus próprios e com os dos seus colegas professores. Nos faz descobrir o quanto 

somos preconceituosos e intolerantes com os gostos musicais que não compreendemos, 

tantos nós professores em relação aos alunos, como os alunos em relação aos seus 

professores, gerando por vezes situações incômodas de patrulhamento sobre as seleções 

musicais. Tais conflitos acabam por revelar interessantes posicionamentos sobre os 

melhores rumos que uma rádio escolar possa tomar, pois para os alunos basta que seja 

uma rádio que toque a música de que gostem para cantar e dançar e que eventualmente 

passe alguns recados; para os professores basta que seja uma rádio que não faça muito 

barulho, que toque os clássicos da MPB, que apresente e dramatize contos e histórias 

infantis e que tenha noticiário também. Um projeto de rádio escolar para obter sucesso 
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precisa então transcender a estas questões, e, nesse sentido, não há como abdicar da via 

do diálogo. 

Com a minha transferência da escola para o Polo de Educação pelo Trabalho 

Mozart Lago, no ano de 1999, por conta da abertura de outras oportunidades 

profissionais, coube ao grêmio dar continuidade ao projeto da rádio, o que para eles foi 

bem difícil, já que não havia um professor disponível para dar o apoio e as orientações 

necessárias. Assim mesmo soube que a rádio ainda funcionou mesmo esporadicamente, 

só que de maneira muito precária, mas por muita insistência e persistência dos alunos. 

Quando, no ano de 2001, ficou definida a transferência do Polo da Mozart 

Lago para a José Emygdio, consolidada através de decreto publicado no dia 11 de 

março, fiquei bastante animado com a possibilidade de resgatar o projeto da Rádio 

Recreio. Para isso recebi por parte da chefia do polo e da direção da escola todo o aval 

para a retomada do projeto. E para essa nova investida, nos preparamos para dotar o 

projeto de todo o suporte necessário.  

Foi feito um investimento inicial na compra de um equipamento de som 

semi profissional, disponibilização de um computador com gravador de CD, para 

garantir qualidade na reprodução dos nossos programas, bem como mediar os processos 

produtivos com o suporte da tecnologia e informática, o que incluía agora a gravação 

dos programas. Investimentos contínuos consolidaram a criação de uma sala multimídia 

que hoje abriga as oficinas de rádio, de jornal, grafismo, vídeo e animação. 

Ainda essa época o movimento de uso de mídias e de informática se 

intensificou na rede municipal, principalmente com oferecimento de capacitações 

dirigidas aos professores, que foram organizadas pela Divisão de Mídia Educação e pela 

coordenação do Programa de Extensão Polos de Educação pelo Trabalho. Dentre elas, 

algumas atividades ligadas à implantação de rádios escolares. Lembro que tivemos 

oficinas com o radialista Zé Zuca, criador do Programa Rádio Maluca, que é transmitido 

simultaneamente pelas rádios Nacional
27

 e MEC
28

, com opção de acesso pela internet.  

Outras oportunidades foram também oferecidas pela Multirio através cursos 

que orientavam para o processo de produção de programas de rádio e de outras mídias. 

                                            
27 Rádio Nacional - AM 1130KhZ, Rio de Janeiro < www.ebc.gov.br > 

28 Rádio MEC-AM 800 KhZ, Rio de Janeiro < www.mec.com.br >  

http://www.ebc.gov.br/
http://www.mec.com.br/#_blank
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Mas um outro importante incentivo foi a produção de programas de TV voltados para 

registrar as experiências com o uso de mídias realizadas nas escolas, o que oportunizava 

a visibilidade dessas experiências, permitindo que enfim tivéssemos parâmetros 

pautados nas realidades de nossas escolas, permitindo que aprendêssemos com os 

acertos e as dificuldades que esses professores encontravam no decorrer do processo.   

Um outro movimento importante foi a formação de um rede que reunia 

tanto aqueles professores que já tinham trabalhos em curso nas áreas de rádio, vídeo, 

informática, jornal, fotografia, como aqueles que estavam desejosos por desenvolvê-los 

em suas escolas. Disto decorreu posteriormente um movimento bastante interessante, 

que foi a utilização desses professores mais experientes como dinamizadores de oficinas 

dirigidas aos colegas da rede.  

 

3.2 Rádio na escola: fundamentos teóricos  

Conhecido o contexto, apresentaremos aqui a visão que construímos em 

torno das possibilidades de integração da mídia rádio às atividades cotidianas escolares, 

como contribuição significativa ao trabalho dos professores, assumindo como 

referenciais os paradigmas que dão suporte ao modelo de educação emergente. 

Incorporamos a ela os princípios da educomunicação, de modo a oferecer aos 

educandos experiências e vivências que culminem no desenvolvimento de 

aprendizagens de conceitos das mais diferentes áreas de conhecimento; de habilidades e 

competências, que permitam a eles melhor interagir no e com o mundo, visando a 

construir neles um senso ético universal como preconizava Paulo Freire: 

... Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da 

ética, quanto mais fora dela. Estar longe ou pior, fora da ética, entre 

nós, mulheres e homens, é uma transgressão. È por isso que 

transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 

amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 

educativo: o seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser 

humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação 

moral do educando. Educar é substantivamente formar. (FREIRE, 

1999, Op. Cit,  p. 17). 
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As atividades desenvolvidas pelo EDUCOM.RÀDIO e aquelas agora em 

curso pelo programa Nas Ondas do Rádio da Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo nos oferecem uma certa medida de como o desenvolvimento de projetos de rádios 

escolares, em que tenhamos o envolvimento ativo dos estudantes com os processos de 

produção que lhe são próprios, é capaz de agregar valores à formação desses estudantes. 

No desenvolvimento desta proposta, salientamos que o contexto abordado 

pela educomunicação que está no cerne destas propostas é o mesmo que praticamos em 

nossos projetos, que por aqui seguiram os enfoques de educar pelas mídias, educar com 

as mídias e para as mídias, por conta das orientações oferecidas ao grupo de trabalho do 

qual fazemos parte. 

Na sociedade globalizada do conhecimento e no âmbito das 

mais de 1000 (mil) Escolas Públicas da Prefeitura do Rio, desde 

1993, houve uma decisão coletiva de educar pela, para e com a mídia, 

como um direito de professores e alunos a um novo paradigma 

educacional, que é diretamente influenciado pela ―dimensão mídia‖. 

Esta nova dimensão da vida humana, que, na atualidade, altera as 

próprias dimensões de espaço e tempo, ao lidar com os conceitos de 

real e virtual, concomitantemente, pode potencializar, vigorosamente, 

as políticas educacionais da Prefeitura do Rio. (Mídia Educação, 

2007, Op. Cit, p.16) 

Quando nos referimos aos contextos de Educação pela mídia, com a mídia e 

para a mídia,  tratamos da possibilidade de,  

...entre outros aspectos, reconhecer a contribuição das 

mídias para a reconfiguração das relações entre o(s) sujeito(s) que 

aprende(m) e o conhecimento, considerando, no caso da escola, a 

importância da mediação do professor. (Mídia Educação, Op. Cit, 

2007, p.16) 

A perspectiva de educar pela mídia se refere à modalidade de utilização das 

mídias como instrumentos de formação educacional a distância. (Mídia Educação, Op. 

Cit, 2007, p.16) Como exemplo, podemos citar os programas de Telecurso 

desenvolvidos pela Fundação Roberto Marinho. 
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Na modalidade de educar com a mídia temos o correspondente ao que já 

ocorre em muitas de nossas escolas, ―ainda que se considere a necessidade de uma 

exploração mais efetiva das variadas potencialidades dos meios.‖ (Mídia Educação, Op. 

Cit, 2007,  p. 18 ) Esta perspectiva pressupõe,  

...dentre outros aspectos, o conhecimento das diferentes 

possibilidades da TV, do rádio, do jornal, do computador etc, 

identificando como cada um deles pode, a seu modo, contribuir para 

ampliar as relações de ensino e o próprio processo de constituição de 

novos conhecimentos, valores e atitudes. (Mídia Educação, Op. Cit, 

2007,  pp. 18 e 19 ) 

Muito embora tenhamos, nos dias de hoje, muito menos dificuldades em 

fazer chegar essas mídias às escolas, por conta de facilidades de mobilizar recursos e 

aquisição de equipamentos, temos como maior desafio a fragilização dos referenciais 

tradicionais nos quais muitos professores ainda se apoiam, e que arraigados 

principalmente na praticidade de uso dos livros didáticos, como fonte privilegiada de 

acesso a saberes, supervalorizam as dificuldades que são inerentes a adoção de 

quaisquer novas tecnologias.  

Por fim, em relação à última modalidade, a de educar para as mídias 

tratamos da importância de que  

...professores e alunos se apropriem de forma crítica das 

diferentes mídias, suas linguagens e estéticas, o que envolve não 

apenas as oportunidades de acesso aos meios, como também a 

vivência de atividades voltadas para os seus modos de produção.  

(Mídia Educação, Op. Cit, 2007,  p. 19 ) 

Nesta perspectiva, alunos e professores deixam o lugar comum dos 

expectadores para assumirem um novo papel, o de produtores de mídia, com todos os 

bônus e ônus que tais ações podem oferecer. Tal perspectiva permite ainda promover o 

aprimoramento das capacidades desses estudantes em  comunicar e expressar ideias, 

valores, sentimentos, indagações, indignações e atitudes cidadãs, fazendo aflorar o 

enorme potencial humano que há em cada um deles.  

Desejamos, contudo, que tal potencial comunicativo possa se manifestar 
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através de uma vertente diferenciada, que alinhada ao paradigma emergente, transforme 

crianças e adolescentes em sujeitos protagonistas, em comum acordo ao que propõem 

Antônio Carlos Gomes da Costa, quando nos traz a necessária reflexão sobre o tipo de 

jovem que desejamos formar, cuja conclusão inevitável aponta para aqueles que sejam 

autônomos, solidários, participativos e competentes (COSTA, 1998).
29

 Ressaltamos que 

tal perspectiva não poderá ser alcançada a partir do modelo tradicional de ensino, já que 

o referencial de aluno ali previsto se contrapõem ao perfil protagonista proposto pelo 

paradigma emergente, pois o modelo tradicional conta claramente com a atitude passiva 

dos alunos para melhor promover suas ações.  

A dificuldade que muitos professores atualmente enfrentam em desenvolver 

suas atividades, quando estão sobre o jugo do modelo tradicional, reside no fato do 

mundo exigir que os sujeitos tenham uma postura protagonista, bem mais crítica diante 

da realidade que se apresenta a eles, no entanto a dinâmica aplicada ao cotidiano escolar 

é claramente oposta a tais orientações. Como afirma COSTA (2003) 

A escola protagonista é a escola necessária para que cada 

jovem possa desenvolver, em sua trajetória biográfica, as promessas 

que trouxe consigo ao vir a este mundo e, igualmente, a escola que o 

Brasil necessita e requer para responder pró-ativamente aos imensos 

desafios que a história nos coloca. 
30

  

Ao mesmo tempo em que esses professores passam a não encontram mais 

dentro do modelo tradicional os recursos que permitam lidar com esta nova situação, 

também não se mostram inclinados em abandonar o velho paradigma por novos 

contraexemplos, são mais favoráveis a soluções que tendem a maquiar velhas práticas 

com ares de modernidade, como aponta Costa (2003) e assim o caos acaba por se 

instalar.   

Certa vez, visitei uma escola que se pretendia moderna e 

arrojada. O prédio era todo cabeado. Em vez de livros, cadernos, 

                                            
29 COSTA, Antonio Carlos Gomes da. O ADOLESCENTE COMO PROTAGONISTA. Instituto Ayrton 

Senna. 1998. Disponível em: http://www.educacaoetecnologia.org.br/?p=559. Acesso em: 16 abr.2011 

30 COSTA, Antonio Carlos Gomes da. MUDAR O CONTEÚDO, O MÉTODO E A GESTÃO. Folha 

Online – Sinapse. 2003. Disponível em:  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u508.shtml . Acesso em: 15 abr. 2011. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u508.shtml
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lápis, caneta e borracha, os alunos portavam laptops. Na sala de 

aula, o professor, em sua mesa, também dispunha de um computador. 

E, à medida que falava em tom coloquial, sua voz ecoava pelo 

ambiente. Na sua lapela, um minúsculo e poderoso microfone 

permitia-lhe atingir mais de cem alunos sem forçar as cordas vocais. 

Atrás e um pouco acima de sua mesa, num telão azulado, frases e 

imagens iam se sobrepondo na sequência de sua exposição. A pessoa 

que me pôs em contato com essa cena "futurista" observava, atenta, a 

minha reação. E seu espanto foi grande com meu pouco entusiasmo 

diante de tantas maravilhas pós-industriais. De pronto, observei que 

estávamos diante de um cenário onde o avanço tecnológico se 

colocava a serviço do atraso pedagógico. Aquilo era uma aula 

expositiva no sentido mais puro do termo. Penso que essa observação 

não agradou muito, pois nunca mais fui chamado para retornar 

àquele enclave de "modernidade" na paisagem costumeira de nossa 

educação, tão defasada em relação àquela praticada nos países que 

já deram certo. (COSTA, Op. Cit, 2003) 

A chamada falta de disciplina dos alunos que observamos em sala de aula, 

além de outras causas possíveis, aponta para um formato de ensino já desgastado, isto 

porque o paradigma que lhe dá sustentação tem dado provas irrefutáveis de sua 

ineficiência nestes novos tempos. Desta forma, tais comportamentos podem ser um 

indício de que está em curso uma rebelião contra a imposição desta submissão de 

atitudes e passividade, que é algo primordialmente essencial ao modelo tradicional.  

Por outro lado, a atitude de recorrer à transposição de soluções propostas 

pelo modelo emergente para o modelo tradicional também não se afirma por conta das 

contradições internas existentes entre tais concepções que são absolutamente 

irreconciliáveis, situação esta que em algum momento do processo irá transparecer, 

sempre com prejuízos para a formação dos alunos. 

A reflexão sobre o tipo de jovem que desejamos formar traz também em seu 

bojo uma outra, que se refere ao tipo de sociedade que desejamos construir. E ambas 

trazem uma certa inconformidade com as situações que presenciamos no mundo, 

denunciadas pelos nossos desejos e utopias, as quais deixamos transparecer em nossas 
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ações e discursos. Desejamos que as escolas formem sujeitos autônomos, solidários, 

participativos e competentes e de que um dia vivamos todos em uma sociedade na qual 

o problema da desigualdade possa ser superado, para que enfim tenhamos de fato uma 

sociedade democrática. Tais reflexões, no entanto, nos arrastam para o centro de um 

imenso conflito, pois, de um lado, temos a escola que, de maneira geral, objetiva em seu 

discurso formar sujeitos com estas características desejadas, mas por outro lado a 

prática apresentada no cotidiano escolar acaba por demonstrar o quanto ainda ela se 

encontra bem distante disto. É neste contexto que percebemos o papel que as rádios 

escolares podem desempenhar com um importante instrumento para que nossos alunos 

aprendam ali aprender a se posicionar criticamente quanto a estas situações. 

Mesmo diante de tais perspectivas, vemos que a introdução dessas novas 

tecnologias e mídias nas escolas tem sido um ponto  bastante controverso, sendo assim a 

proposição de um projeto de rádio escolar não pode correr a margem destas discussões. 

De um lado, a reflexão se detém sobre as pressões exercidas para que o uso de novas 

tecnologias e de mídias nas escolas seja intensificado, pois isto atenderia aos interesses 

das empresas dos setores que comercializam máquinas, softwares ou que prestam 

serviços em aplicações baseadas em recursos disponibilizados pelos diversos meios de 

comunicação. (PERRENOUD, 2000) 

Tal discussão não nega no entanto as possibilidades que essas tecnologias e 

as mídias possam proporcionar, mas questiona sua validade em relação às metodologias 

e estratégias tradicionais, pois muitos apontam que estas seriam ainda capazes de 

promover aprendizagens a um maior contingente de alunos e a um custo benefício 

menor do que as chamadas tecnologias inovadoras. Denunciam também que tais 

interesses estariam voltados para a educação muito mais com o intuito de simplesmente 

gerar demanda futura por tais serviços, do que propriamente com a intenção de  

promover mudanças que possam contribuir para se repensar o modelo de educação que 

temos. PERRENOUD inclusive atenta também para a consequência que essa pressão 

exerceria sobre as escolas, inflando-as com ações que as afastariam de seus principais 

objetivos. Com tais críticas, questionar-se-ia também até que ponto a manipulação 

dessas tecnologias transformaria de fato as condições de trabalho dos professores, 

influenciando em sua performance didática diante de seus alunos.  
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A escola tem dificuldades para atingir para atingir seus 

objetivos atuais, mesmo os mais fundamentais como o domínio da leitura 

e do raciocínio. Antes de carregar o navio seria prudente indagar-se se 

ele já não está (estaria) acima da capacidade de flutuação.
31

 

(PERRENOUD, 2000, Op. Cit, p. 127) 

Em contrapartida, uma outra visão nos traz a observação de que o uso de 

novas tecnologias e mídias parece ser ótimo no e para o mundo real, oferecendo ricas 

possibilidades. De forma geral, vemos que estas seriam promotoras de bem estar, 

promovendo entretenimento e acesso a serviços e a conhecimento. Mas quando 

adentramos os portões da escola, a mesma se constitui como se fosse uma realidade à 

parte, onde tais tecnologias e mídias não são percebidas como sendo muito adequadas, 

salvo em algumas situações, como aquelas que envolvem atividades ligadas as esferas 

administrativas – uso de fax, telefones fixos e celulares, troca de mensagens via e-mail, 

audição de música enquanto se realiza tarefas, etc. No entanto para a sala de aula parece 

que tais possibilidades ainda não se firmaram como sendo de muita serventia.  

Tal visão, no entanto, não se desfaz da criticidade em relação a tais recursos, 

não se afasta da necessidade de discussão sobre a ética de uso de tais meios, dos perigos 

e riscos, pois 

entre adeptos incondicionais e céticos de má-fé, talvez haja 

espaço para uma reflexão crítica sobre as novas tecnologias, que, de 

saída, não seja suspeita de se por a serviço, seja da modernidade 

triunfante, seja da nostalgia dos bons e velhos tempos em que se podia 

viver no universo do papel e lápis. … penso que essas questões podem ser 

abordadas em termos de uma análise rigorosa das ligações entre 

tecnologias, de uma parte, e operações mentais, aprendizagens, 

construção de competências, de outra. 
32

 (PERRENOUD, 2000 op. Cit. p. 

126) 

Neste sentido, o uso de tais tecnologias precisa ser entendido como uma 

possibilidade complementares e não tábua da salvação. No entanto, pelas salas de aula o 

quadro de giz que agora virou quadro branco ainda ocupa lugar de destaque, assim 

                                            
31 Perrenoud, Philippe. Dez novas competências para ensinar. 2000. p. 127 

32 Idem. p. 126 
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como os livros didáticos. Mesmo naquelas escolas que contam com laboratórios de 

informática ou mesmo projetores multimídia, tais recursos são ainda preteridos por 

esses campeões de audiência.  PERRENOUD em relação a essa questão traz ainda 

outras reflexões: 

Que espaço conceder às novas tecnologias quando não se 

visa a ensiná-las como tal? São elas simplesmente recursos, 

instrumentos de trabalho como o quadro-negro? Espera-se de seu uso 

uma forma de familiarização, transferível a outros contextos? 

Ninguém pensa que, utilizando um quadro-negro em aula, preparam-

se os alunos para usá-lo na vida. Com o computador é diferente. Não 

é um instrumento próprio da escola, bem ao contrário. 

(PERRENOUD, 2000 op. Cit. p. 127) 

Será este um problema em que os professores tendem a racionalizar que os 

custos de apropriação de tais tecnologias seriam maiores do que os benefícios que elas 

proporcionariam? Apresentados aqui os argumentos de PERRENOUD, cabem alguns 

pontos de discordância.  O primeiro deles é que, nestes tempos atuais, o paradigma 

emergente traz a necessidade de que os sujeitos dominem diferentes formas de 

comunicação e em diferentes meios, vem se tornando preponderante, dessa forma o 

quadro em sala de aula deixa de ser encarado como ferramenta de absoluta 

exclusividade do professor para ser entendido como um possível, mas não único, 

suporte para o estabelecimento de comunicação e interação entre os indivíduos em uma 

sala de aula. Ao mesmo tempo, a maior ou menor habilidade do professor na utilização 

desse suporte oferecerá sim para os alunos impressões sobre como se deva ou não se 

dirigir ao público, como se comunicar, transferindo este conhecimento para situações 

em que isto seja necessário. É neste sentido que MORAES aponta para a nova agenda 

promovida pelo paradigma emergente, que 

...dá origem a uma matriz educacional que vai além da 

escola, à procura de uma escola expandida, que amplia os espaços de 

convivência e aprendizagem, que quebra as paredes da escola em 

direção à comunidade, ao mesmo tempo que sinaliza a importância da 

superação das barreiras existentes entre escola e comunidade, aluno e 
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professor, escola e escola, país e país. Reconhece a ampliação dos 

espaços onde trafegam o conhecimento e as mudanças no saber, 

ocasionados pelos avanços das tecnologias da informação e suas 

diversas possibilidades de associações, o que vem exigindo novas 

formas de simbolização e de representação do conhecimento, 

geradoras de novos modos de conhecer, que desenvolvem muito mais 

a imaginação e a intuição. Estes aspectos exigem que os indivíduos 

sejam alfabetizados no uso de instrumentos eletrônicos e saibam 

produzir, utilizar, armazenar e disseminar novas formas de 

representação do conhecimento, utilizando linguagem digital.  

(MORAES Op. Cit, 1996, p.65) 

A comunicação ao público seria então encarada como algo que os nossos 

estudantes precisam aprender a dominar na escola, pois são inúmeras as atividades, 

sobretudo profissionais, que serão assumidas por eles posteriormente, que necessitarão 

desta capacidade plenamente desenvolvida. Isto para que obtenham sucesso na 

realização de uma determinada tarefa ou missão.  Dessa forma, o sujeito que for capaz 

em apresentar um produto ou ideia por meio de um cartaz ou um folheto, ou que fará 

isso apontando as qualidades de objetos em uma vitrine ou bancada, ou ainda através de 

um meio digital, fará isto com mais qualidade se a escola oferecer experiências 

diferenciadas, que transcendam aquelas já tradicionais. Sendo assim, a participação de 

alunos na produção de programas de rádio poderá também permitir que tais benefícios 

adquiridos possam ser carreados em experiências futuras, pois esta é a expectativa que o 

modelo emergente nos apresenta. 

 

3.3 Rádio Recreio no ar! 

3.3.1  Os bastidores 

Muitos projetos de rádio escolar se baseiam no modelo de organização das 

rádios comerciais para começar a produzir e veicular seus programas. Para tal, buscam 

preparar os estudantes para que assumam as diferentes funções que existem nessas 

rádios — locução, produção, operação de som, reportagem, direção. Nesse contexto, os 
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alunos participantes, ao experimentarem esse fazer de conta, de que são locutores ou 

repórteres, acabam se deparando também com algumas dificuldades, revelando que para 

o exercício dessas ações é necessário ter muito mais do que uma boa voz ou destreza em 

fazer perguntas, para se colocar um programa no ar.  

Uma rádio comercial possui dinâmicas que não há como serem transpostas 

para uma experiência de rádio escolar, a começar pelos objetivos, seguido também pelo 

imperativo da qualidade técnica que é obtida pela mãos de profissionais qualificados e 

experimentados. Temos aqui também a rigorosa gestão do tempo, outro fator 

importante, que permite a organização do trabalho para atender ao movimento de 

deliberação da pauta, que conduz a  organização do roteiro,  a realização de contatos 

com anunciantes, possíveis entrevistados, entre outros, e a colocação efetiva do 

programa no ar, que necessita ser reiniciado ao fim de cada programa. Experiências com 

rádios escolares resultam do envolvimento de pessoas que não têm como tarefa 

principal fazer rádio, para elas esta é e sempre será uma tarefa secundária, já nas rádios 

comerciais os sujeitos que ali estão tem o seu tempo voltado exclusivamente para a 

tarefa de colocar no ar os programas que produzem. 

De outro modo, vemos a possibilidade de que os estudantes se transformem 

em produtores de mídia dentro de um outro enfoque, no qual sejam estimulados a fazer 

uso do rádio para expressar suas ideias, seus sentimentos, suas indagações, suas 

indignações, suas curiosidades e preocupações. Concebemos a rádio escolar como um 

grande espaço de construção coletiva que se organiza em torno de discussões, de temas 

propostos por professores e estudantes, e não como um processo de aquisição do 

conhecimento voltado para a simples apreensão da dinâmica de trabalho que acontece 

em uma rádio comercial. Não se trata aqui de usar a experiência radiofônica para formar 

pequenos locutores, técnicos de som, produtores, mas possibilitar que este fazer sério de 

conta que são eles radialistas, os faça descobrir verdadeiramente quem são — 

estudantes e professores — capazes de utilizar as ferramentas de produção das diversas 

mídias para contar suas histórias.  

Diferentemente da rádios comerciais, cuja tecnologia permite que uma única 

pessoa ponha no ar um programa, o nosso grande desafio está em fazer com que um 

grupo de 10, 15, 20 alunos sejam capazes de trabalhar em um sistema de cooperação, 
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para por no ar um programa de rádio que ofereça não só entretenimento, mas que 

também trate de questões que sejam interessantes, que agreguem valor à formação 

desses estudantes. Para tal, vale a pena buscar em Freinet referências, pois a proposta de 

adoção de recursos de mídia em aplicações educativas feita por ele representa um marco 

e continua ainda influenciando a forma como atualmente dinamizamos as nossas 

atividades na escola. Se olharmos pelo prisma do pioneirismo implementado por 

Freinet33 frente ao uso das tecnologias de mídia existentes à época — tais como a 

correspondência, o jornal, o livro —, a partir das quais foram criadas estratégias para 

apropriação desses recursos na realização do seu trabalho educativo, poderemos 

compreender não só a importância, mas também a relevância dessas experiências para 

nós, professores. 

Um programa de rádio escolar então deve ser concebido como uma história 

a ser contada, que possui início, meio e fim. Nessa construção, a produção de um roteiro 

se faz necessária para criar, através do texto, a dinâmica de apresentação dos diferentes 

quadros ou seções, feita pelos locutores. O roteiro do programa assume o papel de fio 

condutor da história que se quer contar no programa.  

E aqui temos o maior diferencial deste processo, que é a criação de um 

espaço de escuta, onde os alunos são incentivados a apresentar quais seriam os assuntos 

ou temas que têm trazido a eles alguma preocupação ou curiosidade. Dessa forma, 

apresentamos o que há de mais revolucionário no paradigma emergente, que é a 

participação efetiva dos estudantes no processo decisório em torno do que será 

aprendido, algo que a escola ainda reluta bastante em aceitar, pois, tomando para si a 

responsabilidade de gerir o processo educativo, constitui um currículo que, pelo seu 

ponto de vista, é detentor de todas as necessidades que precisam ser satisfeitas em 

termos de formação de crianças e adolescentes. Renega a eles a oportunidade de 

satisfazer suas próprias necessidades de aprendizagem. E isto não significa que os 

pontos de vista de seus professores devam ser desconsiderados, mas também não exclui 

e nem desqualifica os pontos de vista de nossos alunos. Em uma escola democrática, o 

currículo passa a ser obra a ser gestada por muitas mãos, fruto da tecedura de um grande 

                                            
33 MULTIRIO. O pensamento e a prática de Celéstin Freinet. Desenvolvida pelo Centro de Informações 

Multieducação. Disponível em: http://portalmultirio.rio.rj.gov.br/cime/ppfreint.html  . Acesso em: 13 

mar. 2011. 

http://portalmultirio.rio.rj.gov.br/cime/ppfreint.html
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acordo, que se contrapõe a ditaduras impositivas, tanto de seus alunos, quanto de seus 

professores  

É decidindo que se aprende a decidir. Não posso aprender a ser 

eu mesmo se não decido nunca, porque há sempre a sabedoria e a 

sensatez de meu pai e de minha mãe a decidir por mim
 
(FREIRE, op. Cit. 

p. 119) 

Nesta proposta curricular, subvertemos a lógica tradicional das imposições. 

Na reunião de pauta, os alunos são então convidados a pensar sobre estas questões e, 

por certo, muitos se sentirão confusos ao fazerem isto, pois, para eles, tal situação não 

parecerá ser natural. Para auxiliá-los, podemos pedir para que lembrem de fatos que 

tenham sido relatados pela mídia – rádio, TV, jornais – ou que estejam sendo 

comentados por adultos; que tenham chamado a atenção e aguçado neles a vontade por 

saber mais. Outra possibilidade é pedir que revelem quais são as questões que circulam 

em suas rodas de conversa. 

As experiências realizadas na oficina de rádio revelam o quão rico é o 

universo de temáticas e as possibilidades que elas oferecem para um aprendizado de 

forma inter e transdisciplinar. Entre estas questões temos: namoro, beijo, violência, 

medo, internet, meio ambiente, garotos, garotas, escola, projeto de vida, amizade, 

fofocas, futebol, vídeo game, adolescência, porque fulana tem peito e eu não, entre 

outras.  

Uma vez que tais temas são expostos, este se torna o momento ideal para 

que o professor possa então trazer as suas questões e, em um processo de discussão, 

tratar de como elas serão abordadas e em que ordem de importância.  Neste processo, 

não deixaremos passar que a rádio se destina a um público e que o sucesso dessa 

empreitada está em trazer questões que possam agradar aos nossos ouvintes, pois não há 

o menor sentido em criar uma rádio que não tenha audiência. Neste caso estamos diante 

de uma situação bastante particular, pois aqueles que estarão envolvidos no processo de 

produção são também representantes do público ouvinte. Desta forma, ao apresentarem 

suas questões, existe grande possibilidade de que elas encontrem eco em muitos outros 

meninos e meninas, que também desfrutariam das mesmas preocupações curiosidades. 

Tal processo não invalida que se amplie entre esses ouvintes a escuta com a intenção de 
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colhermos mais questões. 

A partir das temáticas que se deseja desenvolver para o programa estas 

necessitarão do tratamento da pesquisa, de um estudo que nos permita falar de tais 

questões com o necessário embasamento. Daí temos a internet como aliada com a 

possibilidade de acesso a textos e vídeos, mas também o uso de outras mídias como 

fontes complementares de informação tais como jornais, revistas, livros, etc.  Ao final, a 

compreensão adquirida se transforma em um texto que comporá o roteiro do programa a 

ser criado.  

Outra situação com a qual os alunos terão que lidar durante a implantação 

do projeto será a do batismo da rádio. Escolhido o nome, será preciso definir qual e 

como será o programa que vai ao ar. Neste ponto temos algumas questões a serem 

consideradas, uma delas diz respeito a natureza do formato, se será apresentado ao vivo 

ou se ele será gravado, para que seja posteriormente transformado em uma mídia de CD 

ou publicado em um podcasting.  

Podcasting é uma forma de publicação de arquivos de mídia 

digital (áudio, vídeo, foto, PPS, etc…) pela Internet, através de um 

feed RSS, que permite aos utilizadores acompanhar a sua atualização. 

Com isso, é possível o acompanhamento e/ou download automático 

do conteúdo de um podcast. A palavra "podcasting" é uma junção de 

iPod - marca do aparelho de midia digital da Apple de onde saíram os 

primeiros scripts de podcasting -, ou a sigla para Personal On 

Demand (numa tradução literal, algo pessoal e sob demanda), e 

broadcasting (transmissão de rádio ou televisão). A série de arquivos 

publicados por podcasting é chamada de podcast. O autor de um 

podcast é chamado podcaster.
34

 

No formato ao vivo há que se pensar primeiramente na gestão do tempo, 

pois o programa deve seguir a regra de ouro de começar e terminar no horário pré-

determinado.  Levando em consideração que o recreio da escola tenha a duração de 30 

minutos, qual deverá ser então a duração do programa? A realidade aponta para um 

tempo que fique entre 15 e 20 minutos, pois deveríamos descontar aqui os 5 minutos 

                                            
34 Podcasting. Wikipédia. Retirado de < http://pt.wikipedia.org/wiki/Podcasting > 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Podcasting
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iniciais referente ao tempo de deslocamento dos alunos ao pátio, para garantir que na 

abertura do programa boa parte do público já esteja ocupando o pátio. Também 

descontamos aqui os 5 minutos finais do recreio para que não haja perda da audiência, 

por conta do movimento dos alunos retornando para as suas salas. Tendo em vista estas 

considerações é aconselhável que o grupo se organize para produzir o programa dentro 

do tempo de 15 minutos, guardando os 5 minutos restantes para quaisquer 

eventualidades.  

Tomando como modelo as rádios comerciais, podemos preencher este tempo 

com os seguintes formatos de programas: musicais, de debate, notícias, de entrevistas, 

de enquetes, radioteatro, humorístico e as chamadas revistas, que são programas que se 

caracterizam por combinar diferentes formatos em um só.  

Pelas características do trabalho desenvolvido nas escolas a preferência tem 

recaído sobre a montagem de revistas, já que estas permitem atender a diversidade de 

elementos que os alunos desejem incorporar aos programas, seja  com a inclusão de 

músicas, envio de mensagens, leitura de notícias, a feitura de enquetes. Em situações 

especiais, como aquelas em que se deseja fazer uma entrevista ou promover um debate 

podemos optar pela execução de um único formato. 

Será preciso também que haja uma definição do grupo em relação os papéis 

de cada um dentro da apresentação, escolhendo quais serão aqueles que atuaram como 

locutores, os que cuidarão da operação dos equipamentos de som, os que atuaram na 

produção no pátio juto ao público e também checando a qualidade do som.  

Mas a grande prova de fogo se dará com a colocação do programa no ar, que 

exporá a maior ou menor dificuldade destes alunos em trabalhar em equipe, até que 

construam juntos uma certa sintonia que se conquista com o tempo e com a prática.  

Por fim, se considerarmos o formato gravado, as questões relativas ao 

formato do programa seguirão os mesmo caminhos, com o diferencial de contarmos 

aqui com um tempo maior e a possibilidade realização de uma produção bem mais 

apurada, com a vantagem da correção de eventuais erros na locução através da repetição 

da gravação, o que não ocorre na dinâmica de trabalho dos programas ao vivo. 
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3.3.2 Informe Jovem e tragédia das chuvas no Rio de Janeiro  

―As chuvas criaram várias áreas com enchentes pela 

cidade;  

Que causaram o  transbordamento de canais e rios e 

provocaram desabamentos de terra.  

E para a reconstrução daquilo que foi destruído pela força 

dos rios serão  gastos  milhões de reais pelos governos  do estado  e 

dos municípios atingidos 

A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro fez remoções  a 

força em vários morros por causa do risco de deslizamento. 

Famílias tiveram que sair de suas casas por causa da 

chuva; 

 Muitas pessoas perderam suas famílias; 

Pais perderam seus bebês...‖ 

Extraído do roteiro do programa Informe Jovem produzido 

em 2010, por ocasião das fortes chuvas que caíram no Rio de Janeiro 

no mês de abril. 

Com o roteiro do programa de rádio do primeiro semestre concluído, isto 

nos colocava em condições de gravá-lo e posteriormente publicá-lo em nosso podcast
35

. 

No total foram necessários quase dois meses de atividades, que ocorriam em dois 

encontros semanais de uma hora e meia, quebrados por alguns feriados. 

A partir deste ponto iniciaram-se as sessões de ensaio, com a definição  de 

quais seriam as falas de cada um e a melhor maneira de interpretá-las, mas sempre tendo 

em mente a necessidade de que cada aluno estivesse pronto para atuar em quaisquer 

outros papéis,  pois na falta de um dos colegas todos deveriam estar em condições de 

assumir o trabalho, dando continuidade ao projeto. Pois além da gravação do programa, 

havia também a possibilidade de apresentá-lo ao vivo, como uma das atrações da mostra 

de trabalho das oficinas, que ocorre sempre ao final de cada semestre. 

                                            
35

  O podcast  da Rádio Recreio pode ser acessado neste endereço: http://radiorecreio.podomatic.com . 

http://radiorecreio.podomatic.com/
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No total foram necessários quase dois meses de atividades, que ocorriam em 

dois encontros semanais de uma hora e meia, quebrados por alguns feriados. Passamos 

pelas etapas de acolhimento e integração dos alunos experientes, aqueles que já tinham 

participado anteriormente desta oficina, com os alunos ditos novatos; e de fragilização 

de hábitos e atitudes que estimulam condutas individualistas, egoístas, grosseiras, e 

mesmo violentas para a construção de práticas mais solidárias, que valorizem o respeito 

mútuo, a cooperação, o afeto, a amizade e fortaleçam a autoestima, oferecendo a esses 

alunos uma perspectivas nova em relação a escola e quanto ao futuro.  

Antes que nos perguntem sobre o(s) conteúdo(s), sobre o que de fato esses 

alunos aprenderam nestes dois meses, devo dizer que essas perguntas seriam pertinentes 

caso a metodologia e as estratégias de trabalho tivessem como referência o paradigma 

tradicional de ensino, o que não se aplica aqui, pois as referências utilizadas não são 

essas. O foco da ação de ensinar da oficina de rádio não está no conteúdo, seguem as 

orientações propostas pelos PCN's, o que não significa dizer que os conceitos relativos a 

diferentes disciplinas não tenham sido explorados. Isso foi feito sem que se 

comprometesse de forma alguma o desenvolvimento acadêmico desse estudantes, pois 

foram oferecidas experiências que se traduziram em melhorias significativas no 

desempenho escolar deles, bem como em suas atitudes diante de situações do cotidiano, 

algo que não seria visto naqueles estudantes submetidos as práticas tradicionais de 

ensino. 

Nesta proposta o desenho curricular que se apresenta é outro. De um lado há 

as questões que são demandadas pela instituição e as que são de interesse do professor. 

Há também as questões dos alunos que trazem a eles alguma curiosidade e/ou 

preocupação, de que infelizmente o ensino tradicional não se ocupa, não demonstra o 

menor interesse. Essas questões são levantadas nos primeiros dias da oficina, os alunos 

são convidados a escrever sobre elas. No entanto, como sabemos da dificuldade que 

muitos deles carregam em relação à escrita, para que não se sintam pressionados, 

pedimos para que escrevam sem se que se preocupem se estão escrevendo certo ou 

errado, pois o mais importante naquele momento é o ato da escrita em si, da expressão 

de suas ideias, seus pensamentos. Depois desta escrita no papel, que conterá a versão 

relativa ao tema escolhido e a justificativa do porque ele é importante ou preocupante, 
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será feita junto ao aluno uma primeira leitura para verificar se aquilo que ele desejou 

expressar corresponde de fato ao que realmente foi escrito; se há necessidade de 

correções em relação aos aspectos de coerência, da gramática e de concordância, o que 

poderá apontar para a reescrita do texto. Posteriormente com o sinal verde partimos 

então para a digitação desta versão em editor do texto, como o BrOffice Writer. 

Tais revelações apontaram para a necessidade de tratar dos seguintes 

assuntos: meio ambiente, namoro, escola, dengue, futebol, projeto de vida, etc. Isto em 

um grupo de estudantes dos 8 aos 14 anos, onde o trabalho com tais temáticas não nos 

afasta dos conceitos das demais disciplinas, pois permitem o estabelecimento de 

correlações. A necessidade de aprendizagens todas às vezes aponta os nossos olhares 

para o mundo lá fora, nos obrigando a estarmos bastante atentos ao que ocorre no e com 

o mundo, além dos muros da escola. Isto ocorreu com a situação de intensa chuva que 

vivemos em abril de 2010 no Rio de Janeiro, o que suscitou em nós a necessidade de 

compreendermos melhor o ocorrido à luz dos conhecimentos escolares. Foi assim que 

tal fato serviu de pano de fundo ao roteiro do programa de rádio que elaboramos, nos 

permitindo estabelecer uma ponte entre essa questão e os conceitos de aquecimento 

global, ciclo da água, permeando aspectos de diferentes disciplinas, além de 

desenvolver em nós um espírito crítico quanto a situação de vida da população da nossa 

e de outras cidades. 

―Toda aquela chuva foi algo anormal e isso me deixou 

curioso(a). Como se pode explicar aquele fenômeno? 

Para saber mais... vamos acionar os nossos 

especialistas...Se liga galera, vai começar... 

Ciência da Hora  (TODOS)‖ 

Abertura do quadro Ciência da Hora, do programa Informe 

Jovem 2010 

Em anexo o roteiro completo do programa Informe Jovem sobre a tragédia 

das fortes chuvas que caíram no Rio de Janeiro em abril de 2010. 
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CONCLUSÃO 

É muito estranho quando hoje me deparo com algumas estratégias 

metodológicas que ajudam a compor políticas públicas educacionais que evocam a 

cooperação, a participação ativa dos estudantes, que buscam estabelecer contratos de 

aprendizagem, que se dizem inovadores, mas que contraditoriamente não se dispõem a 

romper com a ideologia do paradigma vigente, já que a questão que se mostra premente 

é de dar vez e voz aos estudantes, para torná-los efetivamente co-autores do processo 

educativo. Para realizá-las já existem referenciais que nos permitem fazer isto de 

imediato, não há como contradizer esta afirmativa, posto que a existência projetos de 

rádios escolares em atividade, bem como de outras experiências midiáticas, é a prova 

inequívoca desta possibilidade.  

Sabemos que as inovações são absolutamente necessárias para que 

acompanhemos as mudanças dos tempos, mas na verdade o que mais precisamos é fazer 

emergir uma nova escola, pois a velha há muito tempo está vivendo uma séria crise. 

Isso porque a escola de hoje não consegue mostrar competência, através das 

metodologias de trabalho que emprega, baseadas fortemente em ações que se destinam 

tão somente a fazer dos estudantes consumidores de conteúdos, sem dar conta de 

ensiná-los a interagir com as especificidades do nosso tempo. E estas são: aprender a 

trabalhar em equipe, ser capaz de ter iniciativa, resolver problemas e construir soluções 

criativas, ser solidário, avaliar criticamente as informações que recebem por diferentes 

meios, usar os conhecimentos aprendidos na melhoria da qualidade vida da comunidade 

da qual faz parte. Apesar disso, tais metodologias ainda resistem, a despeito dos 

fracassos já colecionados: os altos índices de repetência e de evasão, a falta de 

competência dos alunos em lidar com conceitos de leitura e cálculos mais complexos.  

Nesse contexto, as escolas acabam buscando a sua tábua de salvação, a 

pílula mágica que resolverá todos os problemas de interesse, participação e 

aprendizagem, oferecendo aquele algo a mais para tornar a aula melhor, um tempero 

que ajude a tornar novamente saboroso o conteúdo insosso que os alunos deveriam 

consumir. No entanto, o que tenho visto é a incorporação dessas linguagens como 

tentativas de  fazer salvar o paradigma tradicional, que ao final se mostram frustradas. 
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Porém, se a metodologia tradicional que a escola emprega não consegue 

motivar o aluno para aprender ou demonstrar interesse pelas matérias; se os estudantes 

não apresentam iniciativas, se são passivos e alheios ao que acontece no mundo, será 

que essas linguagens, por si só, darão conta em melhorar esse quadro? Não há como 

acreditar nisso. É preciso então considerar novos referenciais. 

A cada reinício de semestre, o trabalho com as oficinas de rádio vem se 

constituindo em momentos ricos de aprendizagens que se tornam realmente 

significativas, pois estas giram em torno da necessidade que os nossos alunos têm em 

expressar suas ideias, curiosidades, sentimentos, indagações, indignações – o que não 

significa dizer que nós professores tenhamos de abdicar de nossas posições quanto ao 

que imaginamos em termos conhecimentos e experiências que esses alunos necessitam 

receber, mas sim que esta construção seja tecida a partir de um grande acordo que 

atenda a todos.  

Dessa forma, o domínio dos equipamentos, instrumentos e técnicas que 

possibilitam por no ar a nossa rádio, oportunizando aos alunos vivenciar as várias etapas 

do processo de trabalho em rádio, está a serviço disto, de efetivas aprendizagens que 

agreguem valor para a sua formação acadêmica e humana, pois isto possibilita que estes 

estudantes possam trazer para o centro das discussões questões que são para eles 

significativas, mas que dificilmente seriam levadas em conta dentro da estrutura do 

ensino regular, por conta da imposição ditatorial dos conteúdos presentes no currículo 

tradicional de maneira geral. E isso não significa dizer que a escola deva abdicar do seu 

papel de propositora de assuntos que julgamos essenciais para que os alunos aprendam.  

Tal proposta se coloca no intuito de atender aos anseios que se colocam 

neste início de século 21, de modo a alinhar as propostas de educar nestes tempos aos 

referenciais propostos pelo paradigma emergente, refutando práticas que se fechem à 

participação ativa dos estudantes, que os afastem, por exemplo, do processo decisório 

sobre o que se ensina na escola, impedindo que dessa forma  o currículo venha a ser 

tecido a muitas mãos, nos moldes em que os parâmetros curriculares nacionais de 1997 

e a própria Multieducação em 1995 já apontavam. Desconfiamos de que aí resida uma 

forte razão para explicar o comportamento errático dos nossos alunos em relação ao 

desinteresse e à falta de gosto pelo estudo que demonstram, já que estes se pautam ainda 
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numa construção curricular que ainda não leva em conta os saberes que os alunos 

gostariam de construir. 

Cabe lembrar que a ação de promoção de mídias nas escolas não se destina 

a formar web‘s, locutores, fotógrafos, video-makers, jornalistas, mas sim de utilizá-las 

como mediadoras do desenvolvimento do potencial humano, das  diferentes habilidades 

e competências, de promotora da aprendizagem de conceitos que sejam essenciais à 

vida  desses estudantes, e isso representa  o completo avesso da ação de fazer com que 

os alunos sejam somente meros consumidores de conteúdos, sem que saibam a real 

utilidade disso para a sua formação. 

Vejo, portanto, que a oficina de rádio se transformou em um rico espaço 

para o desenvolvimento do processo de comunicação, onde tímidos e falantes podem 

aprender a fazer uso da linguagem para expressar sentimentos, ideias, atitudes. Espaço 

este em que nossos alunos possam desenvolver a autonomia, a solidariedade e as 

diversas competências e habilidades necessárias para a vida em comunidade e exercício 

da prática cidadã. Não se trata, neste sentido, de criar um espaço que tenha como 

objetivo principal a formação de locutores e DJs ou que pretenda apenas promover 

entretenimento no horário de recreio, mas que seja percebido como espaço que 

oportunizará aos educandos  a utilização das ferramentas de comunicação para provocar 

neles mudanças de atitudes, ferramentas que os tornem protagonistas de sua própria 

história.  
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ANEXO 01 

Roteiro do programa Informe Jovem  

 

Rádio RECREIO 

- Roteiro do Programa 

Programa Informe Jovem 

PROG – 1 / 2010 – PET José Emygdio - Rio de Janeiro 

 
TÉCNICA TEXTO  

ABERTURA 

Música: 

 

 

 

 

 E aí ouvintes do Informe Jovem  

 Quem está falando é … 

 Meu nome é... 

 Eu sou … 

 E na parada... 

 Antônio Caio 

 Sou eu! 

 Estamos aqui na Rádio Recreio super preparados para animar o seu dia 

 E para manter geral informado...  

 Teremos hoje notícias, prestação de serviço, humor 

 E os recadinhos do coração... 

 Além de muita música para levantar o seu astral.  

 Então se liga, estamos no ar! 
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TÉCNICA TEXTO  

 

Apresentação da temática do 

programa 

 Estivemos aqui na oficina de rádio a cada hora, minuto e segundo... 

 Nos preparando para colocar no ar um Informe Jovem de arrasar! 

 E neste programa de hoje... falaremos sobre a tragédia que atingiu a cidade do Rio de Janeiro durante o mês de abril 

 As chuvas criaram várias áreas com enchentes pela cidade;  

 Que causaram o transbordamento de canais e rios e provocaram desabamentos de terra.  

 E para a reconstrução daquilo que foi destruído pela força dos rios serão gastos milhões de reais pelos governos do estado e 

dos municípios atingidos 

 A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro fez remoções a força em vários morros por causa do risco de deslizamento. 

 Famílias tiveram que sair de suas casas por causa da chuva; 

 Muitas pessoas perderam suas famílias; 

 Pais perderam seus bebês... 

 E os desabrigados tiveram que ser alojados em alguns espaços; 

 Tipo: Escolas , galpões e casas de familiares e vizinhos.  

 No entanto para as pessoas que moram em áreas de risco é melhor que estejam desabrigadas do que estarem soterradas. 

 Pois ao saírem das áreas de risco estarão salvando as suas vidas e de suas famílias. 

 Mas infelizmente muitas vidas já se foram com esta tragédia. 

 Durante as chuvas a Prefeitura pediu para que não saíssemos de casa.  

 Escolas tiveram que ser fechadas; 

 Pessoas ficaram presas em suas residências e em seus locais de trabalho... 

 Linhas de ônibus, metrô e trens pararam de circular. 

 Segundo os dados oficiais da defesa civil, esta tragédia matou cerca de 229 pessoas no Estado do Rio de Janeiro.  

 O maior número foi registrado no município de Niterói, com 143 mortos. 

 É importante falarmos disso porque nestas situações as pessoas ficam sem abrigos, sem alimentos e sem roupas para se 

proteger do frio.  

 E todos nós precisamos nos mobilizar para ajudar da melhor forma possível. 

 Você está ouvindo... Informe Jovem na Rádio Recreio! 
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TÉCNICA TEXTO  

 

Música e recadinhos 

 

 

Ciência da Hora 

 E agora no Informe jovem, a hora mais esperada... os recadinhos do coração 
 Que hoje será bem especial.. pois pedimos aos nossos ouvintes que enviassem mensagens... 
 Que incentivassem nas pessoas mudanças de valores e comportamentos...  
 Pois agora é a hora da virada 
 Então vamos juntos..  
 Construir um mundo bem melhor... 

 

 
 Estamos de volta... Falando sobre a tragédia das chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro 
 Toda aquela chuva foi algo anormal e isso me deixou curioso(a). Como se pode explicar aquele fenômeno? 
 Para saber mais... vamos acionar os nossos especialistas...Se liga galera, vai começar... 
 Ciência da Hora (TODOS) 
 Todo mundo quer entender o que provocou aquele fenômeno e a ciência da hora vai nos ajudar a explicar. 
 A chuva foi provocada por duas frentes frias que se deslocaram para nossa cidade 
 Uma delas estava sobre os estados de Minas Gerais e São Paulo... 
 E a outra veio pelo Oceano Atlântico. 
 Aí, o ciclo da chuva fez a sua parte. 
 As massas de ar com grande quantidade de vapor d'água, que já estavam sobre o Rio de Janeiro, esfriaram rapidamente 

devido ao encontro que tiveram com outras duas frentes frias que também chegaram ao Estado. 
 O vapor se condensou em gotículas de água causando as fortes chuvas, gerando pânico por todo o Estado do Rio de Janeiro. 
 Naquele dia choveu 288 milímetros, o dobro do esperado para todo o mês de Abril e o suficiente para encher 1000 piscinas 

olímpicas 
 Precisamos entender que toda aquela chuva não foi um evento isolado, mas já é uma consequência do aquecimento global. 
 Isso é interessante, mas o que é esse tal de aquecimento global? Isso é bom? Como isso nos afeta?. 
 Calma,calma. Uma pergunta de cada vez. 
 Mas eu quero saber! 
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TÉCNICA TEXTO  

 

Ciência da Hora 

 Deixa que eu explico. O aquecimento global é causado pelo agravamento de um fenômeno natural chamado efeito estufa, 

que é essencial para a existência de vida em nosso planeta. 
 Até aí eu já entendi, mas como funciona o efeito estufa? 
 Bom, funciona de um jeito, que eu não me lembro muito bem 
 Esse(a) aí não viu o vídeo que assistimos na oficina 
 Qual vídeo? 
 ―Uma verdade inconveniente‖, com ex vice-presidente norte americano Al Gore, muito interessante. 
 No vídeo vimos que o efeito estufa funciona assim: Na nossa atmosfera, nós temos alguns gases chamados gases estufa, que 

funcionam como um cobertor.  
 Quando a radiação solar entra na atmosfera em forma de luz, parte dela é mandada de volta para o espaço em forma de 

radiação infra-vermelha  
 E outra parte fica presa na atmosfera e assim aquecem o planeta. 
 Esse aquecimento permite que a temperatura da Terra oscile, dentro de certos limites. Só que quando a quantidade de gases 

estufa aumenta, mais radiação solar fica presa na atmosfera, e bem menos é refletida de volta. Isso faz com que a 

temperatura aumente cada vez mais, mudando o clima do planeta. 
 E o que causa esse aumento do efeito estufa? 
 Esse aumento da quantidade dos gases estufa é causado pela poluição da atmosfera... 
 Através da fumaça das fábricas, dos escapamentos dos automóveis...etc 
 Ou seja, da queima de combustíveis fósseis 
 Mas também temos queimadas de matas e florestas, além da emissão de gases pela própria natureza. 
 Vocês lembram da erupção daquele vulcão lá na Europa? 
 É mesmo, foi tanta fumaça que os aeroportos até ficaram fechados por alguns dias. 
 Hum, até aqui está OK, mas quais são esses gases estufa? 
 Os principais gases estufa são: o Dióxido de Carbono, Óxido nitroso e o Metano. 

 Mas como podemos diminuir esta poluição? 
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TÉCNICA TEXTO  

 

Ciência da Hora 

 

 

 

 

 

 

Música e recadinhos 

 

 

Fim do programa 

 

 Uma maneira é parar de comprar besteiras. 

 Como assim? 

 Coisas que você não precisa, procurar comprar produtos que durem mais. Porque se algo estraga, logo somos incentivados 

a comprar um produto novo... 

 Como por exemplo, pelas propagandas. 

 Isso faz com que as indústrias produzam mais. E aí vão precisar de mais matéria prima e energia para desenvolver estes 

produtos e isso gera mais poluição. 

 Falou o cara que não sabia nada sobre aquecimento global 

 Uma outra maneira de combater a poluição é usar menos carros e mais transportes públicos 

 Mas para isto os governos de todo o mundo precisam investir e organizar melhor as opções de transportes 

 Agindo assim estaremos colaborando com um futuro melhor para as novas gerações 

 Este foi mais um...  

 Ciência da hora (Todos) 

 

 E agora no Informe jovem, para vocês mais música 

 E mais recadinhos 

 Com a participação dos nossos ouvintes que enviaram mensagens... 

 Que incentivassem nas pessoas mudanças de valores e comportamentos...  

 Para um mundo bem melhor... 

 

 É galera, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim 

 Mas a nossa produção já está se movimentando 

 Para produzir um outro informe jovem de arrasar 

 Participaram desse programa... 

 Essa é mais uma realização da oficina de rádio escolar... 

 Do polo de educação pelo trabalho José Emygdio de Oliveira 

 Agora também via internet! 

 Rádio Recreio, Fim de Transmissão... 


