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RESUMO 

 

Neste trabalho, tratamos da convergência da fotografia, do vídeo e da música, 
intermediados por uma rádio escolar, instalada na Escola Municipal Djalma 
Maranhão, em Natal, Rio Grande do Norte, em uma turma do 5º ano da Educação 
de Jovens e Adultos, no ano letivo de 2007. Analisamos as intervenções provocadas 
no cotidiano escolar dos envolvidos, a partir das atividades desenvolvidas por eles, 
no processo de produção dos programas radiofônicos. Os procedimentos 
metodológicos adotados baseiam-se na etnometodologia (COULON, 1995a, 1995b), 
na pesquisa qualitativa (BOGDAN, BIKLEN, 1999; DENZIN e LINCOLN, 2006), 
“participante como observador” (MAY, 2004) e na pesquisa-ação (THIOLLENT, 
1992). A concepção de Paulo Freire sobre comunicação e educação é nossa 
principal referência teórica. As experiências com os meios citados nos revelaram 
diversas possibilidades de melhoria no ensino-aprendizagem, como a elevação da 
auto-estima dos educandos, a inclusão sócio-educacional de pessoas portadoras de 
necessidades especiais, diminuição da timidez e da facilitação da comunicação 
entre os sujeitos, permitir o diálogo entre eles, intervindo nas suas relações sociais, 
ultrapassando os limites da escola. A pesquisa confirma, então, que comunicação e 
educação fazem parte da mesma natureza. 



RESUMEM 

 

En este trabajo nos ocupamos de la convergencia de la fotografía, el vídeo y la 
música, intermediado por una estación de radio en la escuela, instalada en la 
escuela Municipal de Djalma Maranhão, Natal, Rio Grande do Norte, en una clase 
de 5º año de jóvenes y adultos en el año escolar 2007. Se analizan las 
intervenciones causados los que participan en la vida escolar, a partir de las 
actividades realizadas por ellos, en la producción de programas de radio. Los 
procedimientos metodológicos sobre la base de la etnometodologia (COULON, 
1995a, 1995b), en la investigación cualitativa (BOGDAN, BIKLEN, 1999, DENZIN y 
LINCOLN, 2006), “participante como observador” (MAY, 2004) y la investigación-
acción (THIOLLENT, 1992). La comprensión de Paulo Freire en la comunicación e la 
educación es nuestro principal referente teórico. Los experimentos citados en los 
medios de comunicación revelaron varias posibilidades de mejora en la enseñanza y 
el aprendizaje, como el aumento de la autoestima de los estudiantes, social y de 
inclusión educativa de personas con discapacidad, disminución de la timidez y 
facilitar la comunicación entre los sujetos, lo que permite el diálogo entre ellos, 
intervino en sus relaciones sociales, más allá de los límites de la escuela. La 
investigación confirma, entonces, que la comunicación y la educación son parte de la 
misma naturaleza.  
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1 APRESENTAÇÃO 

 

  

 As inquietações apresentadas neste trabalho tiveram início no mestrado 

em Ciências Sociais, quando estudamos as inter-relações da mídia com a política. 

Naquele momento observávamos o grau de comprometimento dos dois campos e as 

implicações negativas para a sociedade, devido ao monopólio da comunicação e da 

informação que interferem na formação crítica dos sujeitos em relação à realidade, 

baseada nas mensagens advindas dos meios de comunicação, previamente 

selecionadas. 

 A proposta para melhor entender essa interdependência e as implicações 

sobre o público foi estudar algumas possibilidades que permitissem compreender 

mais detalhadamente as suas causas e consequências. Verificamos que, para isso, 

era necessária uma melhor leitura dos meios de comunicação. Dessa forma, 

chegamos à conclusão de que o caminho seria a formação crítica para as mídias. 

Para verificar tal hipótese era preciso enveredar para o lugar mais adequado e 

alcançar este objetivo: a educação. 

 Naquele período já tinha tido contato com alguns escritos de Paulo Freire, 

em especial a sua obra clássica “Pedagogia do oprimido”, além das obras “A 

importância do ato de ler” e “O compromisso do profissional com a sociedade” etc. 

Analisando a mídia, observamos que havia certa “opressão” simbólica por parte 

dela, devido a tão defendida postura da neutralidade jornalística, por exemplo. 

Sabemos haver nesse discurso uma justificativa ideológica oculta, que procura omitir 

sua verdadeira posição em relação aos temas de apelo crítico, consciente e 

emancipador. 

 Percebemos então que havia a necessidade de provocarmos uma 

pedagogia do oprimido midiático. Uma “didática” que pudesse desenvolver o 

entendimento crítico dos meios de comunicação, suas possibilidades educativas e o 

funcionamento como canal de fruição do pensamento legítimo daqueles que os 

utilizam. Têm como prerrogativas a democratização da comunicação, da informação 

e da liberdade de expressão, centralizados no princípio de cidadania. 

 Como possibilidade de verificar os anseios e inquietações postas acima, 

percebemos que o melhor lugar para chegar ao que almejávamos era a educação. A 

formulação de uma proposta de estudo foi apresentada e aceita no Programa de 
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Pós-Graduação em Educação, para o semestre letivo 2007.1. A adoção do rádio 

para a realização do estudo surgiu pela afeição por esse meio, além das suas 

diversas características, particularmente a oralidade, que permite a inclusão de 

pessoas de várias classes sociais, educacionais etc., além da proximidade do 

veículo no campo da educação. 

 E por que o rádio? Somando-se aos motivos apresentados, a escolha por 

esse veículo como elemento de trabalho deu-se pela afinidade e apreço e a 

possibilidade de vislumbrar o aprendizado através dele. Consideramos ainda que o 

processo de construção de programas radiofônicos (des)envolvem vários aspectos 

pedagógicos, por ter caráter educativo e cultural, além de incentivar a imaginação e 

a criatividade; favorecer a expressão oral e escrita e a síntese na fala; desenvolver a 

convivência de grupo; incentivar a ludicidade na aprendizagem; exercitar o ouvir o 

outro e respeitar opiniões diferentes. 

 Percebemos tais possibilidades após experiência com a rádio comunitária 

do município de Jardim de Piranhas, neste Estado. Nesta emissora1, colocamos em 

prática vários programas alternativos em diversas áreas: saúde, jurídica, meio 

ambiente, educação, cultura, religião, dentre outros, sempre respeitando e 

valorizando a cidadania e o acesso ao meio, com participação ativa da população. 

 Acreditamos que instalar uma rádio na sala de aula ou na escola com 

objetivos pedagógico-educacionais é um bom meio de exercitar a comunicação, pois 

permite que os educandos a utilizem para emitir suas mensagens, dialogar sobre 

assuntos diversos, informar sobre eventos internos e externos à escola, prestar 

serviços à comunidade escolar, exercer a cidadania, discutir e praticar a 

democratização da comunicação e informação e analisar criticamente o papel dos 

meios de comunicação na sociedade. Dessa maneira, podem oferecer alternativas 

criativas e coerentes para a utilização do rádio na promoção de direitos, cultura, 

cidadania, inclusão social e midiática, educativamente. 

 Observamos também outras contribuições do uso do rádio na escola, 

como a inclusão social/educacional do aluno portador de algum tipo de necessidade 

especial (visual, auditiva, física etc.). Vimos que eleva a auto-estima do participante 

                                            
1
 A programação da emissora era preferencialmente direcionada à comunicação cidadã, respeitando 

a diversidade da informação, de raça, cor, religião; a democratização da comunicação e o acesso à 
população dos benefícios do veiculo, conforme estatuto da entidade. Estivemos na direção dos 
trabalhos desde a criação da associação que gerenciava a emissora. A rádio ficou no ar por três 
meses, em 1998, retomando as atividades em 2001, permanecendo por mais seis meses. 
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e que, em determinadas situações, caso o programa seja transmitido numa cabine 

fechada, facilita a superação de um possível problema da timidez e preconceito. Por 

outro lado, entretanto, o objetivo é trabalhar a dificuldade de relacionamento em 

grupo. 

 Essa característica marcou a pesquisa com nossos colaboradores. Uma 

parcela deles sofria com tal problema. A timidez, como foi identificada, era um fator 

de extrema dificuldade para o cotidiano de alguns alunos. Ela impede o diálogo, que 

estanca o desenvolvimento pessoal e a tomada de decisão e, o mais grave, dificulta 

a autonomia do sujeito. Em contrapartida, a produção de programas radiofônicos 

educacionais facilitou a aprendizagem cooperativa.  

 Com as ideias postas no projeto fomos à busca de uma escola que 

pudesse colocar em prática nossas reais intenções. Desde o início sabíamos que 

não poderia ser uma escola qualquer. Precisaria corresponder aos nossos objetivos. 

Não pensávamos que fosse tão fácil encontrá-la. Numa das reuniões da base de 

pesquisa de estudos em Comunicação e Educação – COMBASE (PPGED/UFRN), 

em maio de 2006, apresentamos nossa proposta de pesquisa. Naquela 

oportunidade surge a indicação do professor Arnon Andrade sobre a Escola 

Municipal Djalma Maranhão, localizada no bairro de Felipe Camarão, em Natal/RN, 

que há muito tempo dispunha de uma rádio escolar. 

 Logo no dia seguinte, com uma filmadora na mão, tivemos o primeiro 

contato com a escola. Conversamos com uma das coordenadoras do turno 

vespertino, que, na ocasião, nos mostrou todos os espaços, enquanto relatava as 

práticas adotadas naquele lugar. Havia um exercício coletivo e democrático que 

mais adiante, ao adentrarmos naquele universo, fomos comprovando tais preceitos, 

através das plenárias sempre abertas e com a participação de toda a comunidade 

escolar, inclusive de representantes de vários segmentos organizados de Felipe 

Camarão. 

 Várias particularidades chamaram atenção quanto aos processos 

comunicacionais adotados naquele lugar, como a produção de curtas-metragens, 

um sistema de rádio inteligentemente elaborado, além de algumas formas de gestão 

escolar, incluindo o funcionamento da escola nos finais de semana, a utilização 

organizada e programada da quadra de esporte pela própria comunidade, 

principalmente por jovens e grupos artísticos e culturais de Felipe Camarão. 
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 Porém, o que mais chamou atenção foi saber que a gratificação de diretor 

e vice destinava-se a um fundo escolar, para custear projetos e despesas não 

contempladas pela Secretaria Municipal de Educação, como passeios ecológicos, 

visitas ao teatro, aquisição de equipamentos e materiais para as atividades 

extracurriculares e com a merenda do turno noturno, da EJA, que não contava com 

o referido benefício. Os candidatos aos cargos citados, antes do pleito, assinam um 

documento assumindo tal compromisso. Embora tal atitude possa ser politicamente 

complexa, a conscientização se estabelece em prol da realização do pensamento de 

seus idealizadores. O nome do patrono da escola, Djalma Maranhão, também é 

relevante para a opção do estudo, considerando a sua importância na educação, 

com a Campanha de educação popular “De pé no chão também se aprende a ler”, 

implantado na capital Potiguar durante sua segunda gestão como Prefeito (1960-

1964). 

 Pela relevância do tema para pesquisa, o capítulo três dedica uma parte 

para a discussão sobre o Projeto Político Pedagógico2 da escola e a sua 

proximidade com o pensamento de seu patrono, como também a conexão com a 

pesquisa aqui desenvolvida. Por fim, diante das circunstâncias e do contexto, 

acreditamos ter sido o lugar mais apropriado para a realização do estudo. É 

importante ressaltar a acolhida que recebemos do porteiro até a professora, da 

equipe da coordenação até os educandos da turma na qual realizamos nosso 

trabalho, como também a liberdade para efetivá-lo. 

 Com as ferramentas em mãos, caminhamos em busca de tornar possível 

uma prática pedagógica, utilizando a produção de programas radiofônicos nos quais 

os alunos fossem os próprios atores do processo, capazes de atuar e ter 

consciência de sua atuação e como integrar a comunicação nos procedimentos 

educacionais. Essas e outras inquietações foram servindo de baliza para a pesquisa. 

 Como é comum em estudos na área das ciências humanas, outras 

perguntas foram surgindo durante o percurso e, na medida em que iam emergindo, 

novos direcionamentos se faziam necessários. A certeza do novo era consciente 

para todos e fomos tornando certo para o grupo essa característica. O desafio era 

prepará-los para conviver com as adversidades, torná-los aptos a enfrentá-las e a 

não se furtar delas. 

                                            
2
 O Projeto Político Pedagógico da Escola já foi tema para teses, dissertações, monografias de 

graduação e especialização, bem como para projetos de conclusão de vários cursos.  
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 Subsidiados pelos demais objetivos como guias, apresentadas mais 

adiante, o escopo do estudo não se detinha apenas na exibição dos programas 

como fim, mas nas atividades desenvolvidas pelas discussões emergidas antes, 

durante e depois da apresentação e o que tais atividades proporcionavam aos 

educandos. Centralizamos nos resultados das avaliações feitas pelos integrantes do 

grupo, baseados no acompanhamento do desempenho deles diante dos temas 

trabalhados durante e depois (re-processo) da produção dos programas da rádio 

escolar. 

 Chamamos de re-processo o estágio que contempla a avaliação coletiva 

das atividades realizadas entre os envolvidos; é a retomada das discussões, e a 

partir delas emergem as próximas diretrizes. Essa era a fase que mais se 

concretizava e que daria subsídios para as contestações e afirmações seguintes. 

Embora provisórias, poderiam ser desconstruídas na retomada das vivências e 

reconstruídas outras concepções do grupo, após se observar nas gravações dos 

programas, aprendendo com os erros e acertos, sem com isso estabelecermos uma 

“punição” para o que não se concretizou como imaginado em princípio. 

 A perspectiva da aprendizagem, que tinha como ponto de partida o 

possível erro surgido no processo, foi construída mediante a preocupação de 

conscientizar os integrantes da turma de que a educação é processual e contínua e 

se constrói paulatinamente. Por outro lado, tínhamos a intenção de tornar viva a 

compreensão de que eles não podiam fraquejar diante dos obstáculos surgidos, mas 

sim buscar vencer cada contrariedade apresentada. Estar aberto às casualidades 

que poderão emergir é a convicção que se deve ter no trabalho com rádio no ensino-

aprendizagem. Enfim, a certeza é a incerteza.  

 Uma das intenções era despertar a auto-estima dos educandos, evitando 

a evasão das aulas e da investidura no processo do conhecimento. Essa ideia surgiu 

através de uma experiência com uma turma da EJA, em 20063. Entre os sete 

objetivos que compõem o relatório de atividades do grupo, um dos principais era 

diminuir a evasão. Várias propostas seguiram naquele ano e no seguinte, presentes 

no documento elaborado pela coordenação e pela professora. 

 Também era de nosso interesse, a partir da auto-avaliação dos 

educandos, analisar a(s) concepção(ções) deles sobre o conteúdo produzido 

                                            
3
 Naquele ano a turma desenvolveu um programa denominado de Cine-Rádio, gravado em vídeo e 

exibido publicamente durante a Feira do Livro da Escola. Ver relatório de atividades em anexo. 
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durante o processo. Desejávamos saber qual a opinião dos educandos sobre si, 

suas ideias, seu comportamento etc., como se dá o processo de auto-identificação e 

em que a auto-avaliação poderia colaborar no seu crescimento pessoal e 

educacional, entre outras questões. 

 Procuramos consequentemente observar se a rádio escolar como 

procedimento metodológico educacional apresentaria melhoria ou não na 

aprendizagem dos educandos. O intuito não se resumia apenas ao aprender 

formalizado (ler e escrever, alfabetizar-se), mas era importante saber que 

contribuições as discussões na convivência e divisão de experiências trouxeram 

para suas vidas. 

 Inicialmente quando pensamos o projeto de rádio escolar imaginávamos 

trabalhar com o público adolescente, pela facilidade da execução das tarefas e da 

fluidez dos programas. No entanto, como a escola apresentava o perfil ideal para o 

que consideramos como uma práxis emancipadora e que proporcionava aos 

educandos uma educação libertadora, não tivemos outra opção senão trabalhar com 

a Educação de Jovens e Adultos (EJA), pois a turma e a professora se interessaram 

em trabalhar com a temática4. 

 Diante da realidade, tivemos que redirecionar o projeto para atender a 

demanda que a situação colocava à prova. No início foi bastante desafiador, tendo 

em vista estar movimentando um “terreno” da educação tão imenso e ao mesmo 

tempo rico de possibilidades. Por muitas vezes a mesma pergunta apareceu: como 

elaborar programas de rádio com pessoas que ainda “engatinham” nos traços que 

conduzem a escrita de seu próprio nome? Tive de recorrer à professora da turma 

para repensarmos a metodologia. Foi então que pudemos perceber a importância da 

oralidade para os programas de rádio escolar, com aquela turma da EJA. 

 Decidimos fazer as discussões temáticas com os educandos dando voz a 

eles.  Para suprir a carência da escrita recorremos à leitura de textos de jornais, 

revistas e dos livros didáticos, cuja intenção era desenvolver a capacidade de 

interpretação e formulação de ideias, a partir das leituras e discussões oriundas 

delas. Assim, os programas eram gravados seguindo esse procedimento. 

 Como recurso metodológico para avaliação (re-processo), decidimos 

utilizar a filmadora para que eles pudessem não só ouvir, mas se ver. A utilização de 

                                            
4
 A Escola Municipal Djalma Maranhão oferece apenas o ensino do 1º ao 5º ano, nos turnos matutino 

e vespertino e a EJA no noturno. 
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imagens em movimento permite maior riqueza na observação das deixas simbólicas, 

bastante reduzidas em comparação com o áudio. Nelas os educandos fazem a 

autoavaliação, desde os gestos, entonação, posicionamento, postura e, o mais 

importante, análise do conteúdo apresentado por eles. Porém, essa prática foi 

inserida a priori como elemento de memória para a observação da pesquisa do 

doutorado. Entretanto, depois que exibimos para o grupo o primeiro ensaio realizado 

por ele, fomos percebendo a potencialidade das imagens naquele contexto. Assim, o 

vídeo entrava definitiva e efetivamente em nosso estudo.  

 Outro recurso que também ganhou ênfase foi a fotografia, cuja intenção 

era o mesmo da filmadora. A câmera fotográfica de um telefone celular capturava as 

situações vivenciadas, posteriormente as fotos eram apresentadas aos 

componentes do grupo, que se viam individual e coletivamente. Uma curiosidade 

nessa sistemática, que resultava numa busca “automática”, foi a visibilidade que 

cada indivíduo tinha de se observar primeiramente, para posteriormente visualizar o 

plano geral da foto, a observação do outro e do contexto espacial que ele estava 

inserido na fotografia.  

 Quando alguém é fotografado com uma ou mais pessoas e vai ver a 

imagem, assertivamente a primeira ação que tem é procurar-se naquele espaço; tal 

atitude parece uma ação inconsciente e automática. Ou seja, como sempre, a 

observação panorâmica começava primeiramente pelo sujeito individual partindo 

para o plano geral: o outro. 

 Assim, com essa busca do “eu” imerso nos “outros” partimos para a 

compreensão dos sujeitos no seu mundo particular e universal, das suas limitações 

e possibilidades nesses dois campos. A partir disso construímos nossas estratégias 

para a realização deste trabalho. Como aponta Freire (2003, p. 63), “[...] ninguém 

educa ninguém – ninguém se educa a si mesmo – os homens se educam entre si, 

mediatizados5 pelo mundo”. 

 Portanto, tal forma de abordagem refletia como espécie de transposição 

do recorte de uma realidade para a realidade das experiências sentidas e sensíveis, 

como também a interferência ou influência do mundo das imagens na vida real. A 

experiência da observação colaborou no processo de aprendizagem. 

                                            
5
 Embora a palavra seja encontrada em várias edições da obra de Paulo Freire, o significado adotado 

em nossa pesquisa é o de “mediado pelo mundo”. 
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 Foi possível com as imagens fotográficas a auto-avaliação individual e 

coletiva, tanto de um sujeito para consigo, bem como dele dentro do grupo e dele 

para com os demais colaboradores. As percepções foram muitas, desde a mais 

objetiva como a postura na forma de sentar-se, até a subjetiva, identidade que os 

educandos tinham construído sobre a sua própria imagem. Este tema por si só 

mereceria um aprofundamento maior. No entanto, fomos percebendo que isso 

também era aprendizagem para nós enquanto grupo, educadores e educandos. 

Sem perceber, estávamos proporcionando aos participantes a oportunidade de se 

tornarem protagonistas, considerando que quase sempre o seu “lugar” na sociedade 

é de coadjuvante, resultado da baixa escolaridade e reduzido poder aquisitivo etc. 

Com a conclusão deste trabalho, esperamos contribuir para a formação 

de equipes com competências para dialogarem com seus pares e professores e 

para o uso dialógico dos meios técnicos de informação e expressão, como forma de 

compreensão da linguagem dos meios, em especial do rádio. É importante fazer 

com que os educandos comecem a perceber a riqueza e a complexidade desses 

elementos, principalmente do meio em questão, além de permitir que os educadores 

percebam as possibilidades que o rádio oferece no tratamento de temas transversais 

e na ampliação dos conteúdos disciplinares. 

 No segundo capítulo, Comunicação e Educação: compreensões 

necessárias, apresentamos algumas dimensões teóricas sobre a comunicação e a 

educação, com a pretensão de percorrer os caminhos que aproximam os dois 

campos e espaços. Começamos enfatizando os principais conceitos adotados na 

pesquisa: o que e como cada um deles é compreendido aqui. 

 Apresentamos a nossa definição dos conceitos de comunicação e 

educação em Paulo Freire (1983) e de interação em Thompson (1995). Discutimos a 

importância da desmistificação e desmitificação dos meios de comunicação, para 

que a liberdade de expressão e a autonomia sejam possíveis. Fazemos também a 

diferença entre a rádio escolar e o educativo, o papel da rádio escolar como agente 

de inclusão social e digital, perpassando de forma breve entre os vários tipos de 

emissoras de rádio utilizadas na educação. 

 No terceiro capítulo, Pelo dial da história: o lugar e os sujeitos, 

apresentamos, de forma discursiva, algumas particularidades que surgiram da 

pesquisa, induzindo-nos a adotar estratégias de atuação para contornar essas 

adversidades e prosseguir com o trabalho. É nesse mesmo capítulo que mostramos 
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o espaço e contexto em que as atividades foram desenvolvidas. Relatamos também 

sobre o Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Djalma Maranhão, o 

pensamento do patrono, especialmente referente à campanha “De pé no chão 

também se aprende a ler” e a conexão com a pesquisa aqui apresentada. 

Finalizamos com uma breve apresentação sobre as pessoas que colaboraram com o 

referido estudo. 

 No capítulo quatro, A (re)construção dos percursos: caminhos polifônicos 

de uma experiência, tratamos sobre os procedimentos metodológicos e a 

metodologia científica adotados e aplicados no trabalho. A etnometodologia 

(COULLON, 1995), a pesquisa qualitativa (BOGDAN, BIKLEN, 1999; DENZIN e 

LINCOLN, 2006), “participante como observador” (MAY, 2004) e a pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 1992) foram fundamentos que nos auxiliaram nos caminhos da 

pesquisa. Vale ressaltar que foi preciso elaborar nossos próprios princípios para a 

efetivação das atividades, por entendermos que a realidade de cada estudo oferece 

uma necessidade para o pesquisador que tem de utilizar as formas mais próximas 

de seu campo de investigação. 

 Porém, outros procedimentos completam tal percurso, como as 

observações nas atividades, anotações pessoais, diário de atividades da professora, 

relatórios, questionários e documentos elaborados pela escola, fitas de vídeo e, é 

claro, a pesquisa bibliográfica como elemento de “diálogo” entre a pesquisa de 

campo e as análises que constroem esta tese. 

 No entanto, é importante referenciar que os aportes metodológicos 

adotados como procedimento talvez tenham sido contrários ao que a maioria dos 

trabalhos científicos assume. Não fomos ao campo com uma metodologia 

rigorosamente definida, como uma fôrma na qual a pesquisa tinha de se “encaixar”, 

mas o inverso. As experiências, como já demonstrado, eram abertas, o que resultou 

na utilização da metodologia de acordo com o estudo e não o estudo de acordo com 

a metodologia anteriormente elaborada e que deveria seguir rigorosamente. 

 Embora existisse um procedimento aplicado na execução das atividades 

da rádio escolar, esses métodos eram flexíveis e construídos de acordo com a 

característica do grupo que trabalhávamos, devido ao respeito que deveríamos ter 

com ele, e, principalmente, pela sua sazonalidade quando nos referimos ao 

processo de ensino-aprendizagem que se encontrava naquele momento. 
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 Com as observações (já por si uma abordagem metodológica) e as 

nossas interferências na construção da educação dos participantes fomos 

“cientificizando” os objetos observados e assim (re)conhecendo o universo de 

estudo nas propostas metodológicas citadas. Dessa forma, a (re)construção da 

pesquisa foi se amalgamando de acordo com cada acontecimento, que advinha de 

um novo aprendizado para os três envolvidos: o grupo, a professora da turma e o 

pesquisador. 

 Seguimos a compreensão freiriana, quando recomenda: “a metodologia 

que defendemos exige [...], que, no fluxo da investigação, se façam ambos sujeitos 

da mesma – os investigadores e os homens do povo que, aparentemente seriam 

seu objeto”. (FREIRE, 2005, p. 114). Ainda segundo o autor, “do ponto de vista do 

investigador importa, na análise que faz no processo da investigação, detectar o 

ponto de partida dos homens no seu modo de visualizar a objetividade, verificando 

se, durante o processo, se observou ou não alguma transformação no seu modo de 

perceber a realidade”. (FREIRE, 2005, p.115). 

 No quinto capítulo, Rádio escolar e as intervenções com a EJA, fazemos 

algumas reflexões sobre as características do rádio, dedicando-nos especialmente à 

linguagem, particularmente à oralidade, no universo dos educandos. Através do seu 

falar percorremos algumas considerações sobre expressões advindas deles no 

decorrer de nossas atividades, no ano letivo de 2007. Apresentamos também 

relevantes observações feitas no campo da comunicação e da educação no âmbito 

da pesquisa. Discutimos, ainda, questões emergidas no estudo, como o lugar do 

educador diante de procedimentos de ensino-aprendizagem e como poderemos 

caminhar rumo a novos processos comunicacionais e educacionais, tendo como 

elemento base os programas de rádio escolar. 

No último capítulo faremos as considerações sobre todo o estudo, 

discutindo as contribuições tanto no campo da comunicação quanto na educação, 

algumas conclusões, recomendações de novos ou mais amplos trabalhos, além da 

análise das condições em que a pesquisa foi realizada. 

 Finalmente, por estarmos trabalhando com o universo educacional 

pensado e estudado por Paulo Freire é mister ressaltar que adentrar em suas 

leituras é se envolver no mundo das palavras. Quando imergimos nesse universo 

pensávamos que nossos livros de cabeceira seriam especialmente aqueles 

clássicos do autor. Mas com o avançar em suas linhas, frases e palavras 
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percebemos que o dicionário era o guia, o companheiro inseparável. Não apenas 

como um lugar em que se encontram as respostas da significação buscadas, mas 

como metáfora da procura do sentido homem-mundo; e o dicionário-mundo como 

lugar que aflora significados e necessitam de palavras para se alicerçar, cuja 

fundamentação origina-se da interpretação da relação homem-mundo-objetos. 

 Em Freire, as palavras vão além dos seus significados etimológicos, elas 

ganham uma face de subjetividade que nos obriga a pensar e lê-las não somente 

como junção de letras. Pudemos realmente entender a expressão bíblica: “a palavra 

tem poder”. Nesta pesquisa, tivemos de ser alfabetizados no seu método ou teoria 

educacional. Um simples hífen posto propositadamente em uma palavra 

potencializa-a com uma energia grandiosa: participa-ação, trans-formar, re-processo. 

Não sabemos se essas possibilidades tornam-se visíveis graças apenas à 

capacidade criadora em Freire ou devido ao universo de deixas que nossa língua, 

com sua riqueza, permite existir. Entretanto, percebemos a sua magistral e 

potencializadora riqueza. 

 Desde o princípio das atividades, ainda na nossa chegada à escola, 

tivemos a preocupação de colocar aos envolvidos, primeiramente à coordenação da 

escola e à educadora da turma, a intenção de adotar o processo da interação entre 

conhecer e fazer ou fazendo e conhecendo e (re)fazendo. Mostramos que não 

poderia haver separação das atividades e o contexto onde elas estavam sendo 

desenvolvidas, apresentando o conteúdo em sala de aula em correlação com o real. 

Firmamos, então, a interdependência do contexto social com o escolar. A primeira 

temática pensada para ser trabalhada foi a história de vida dos sujeitos da pesquisa, 

que, infelizmente, não foi possível fazer maior aprofundamento. Mesmo assim, 

elaboramos um perfil da turma através de um questionário presente neste estudo. 

 Consideramos, portanto, que este trabalho não encerra a temática; pelo 

estudo feito, percebemos que outros tantos poderão ser realizados. Observamos 

que os programas de rádio da Campanha “De Pé no chão também se aprende a 

Ler” e escolas radiofônicas do MEB ainda não tiveram a merecida atenção. Nos 

programas da Campanha não apenas se encontravam elementos educacionais, mas 

a abertura para qualquer grupo organizado que tivesse interesse em divulgar temas, 

especialmente sobre cultura. Acreditamos existir ali uma potencial contribuição, tanto 

à educação quanto à comunicação, pelo menos à primeira vista, dos ideais 

democráticos e cunho político da representação popular e acesso à mídia. 
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 Outra experiência da Campanha foi a formação dos Comitês Populares, 

que, em apenas nove meses, surgiram 240 deles, quase um por dia, composto por 

cidadãos de várias classes sociais, que se reuniam nos seus bairros para discutir os 

problemas que os afetavam e a busca coletiva de soluções para tais. Cabe analisar 

como se dava a constituição e a representação social, bem como a sua influência no 

processo de organização social, cultural, educacional etc. 

 Por fim, como afirma Brecht (in MEDISTCH, 2005, p. 43),  

 

 

Qualquer campanha com um programa claro, portanto, qualquer campanha 
que se encaixe realmente na realidade, que tenha por objetivo modificar a 
realidade, [...] asseguraria à radiodifusão uma eficácia muito distinta, 
incomparavelmente mais profunda, e lhe conferiria uma importância social 
muito distinta da sua atual postura puramente decorativa. No que se refere 
à técnica a desenvolver em todas essas tentativas, orienta-se de acordo 
com sua missão principal, a saber: o público não apenas tem que ser 
instruído, mas também tem que instruir. (BRECHT in MEDISTCH, 2005, p. 
43). 

 

 

 

 Esperamos proporcionar com este trabalho conhecimento aos nossos 

colaboradores, através das trocas de conhecimentos que vivenciamos. No que se 

refere aos saberes adquiridos pelo pesquisador, é indiscutível a consciência da 

evolução a partir do contato com a realidade em um contexto investigativo.  
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2 COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO: COMPREENSÕES NECESSÁRIAS 

 

 

 Neste trabalho, a concepção de rádio na escola vai além da simples 

instalação de um microfone e caixas de som no espaço escolar. A concepção da 

utilidade desse “meio de comunicação” na escola se diferencia do modelo das 

emissoras de Rádio Educativo desenvolvidas no Brasil a partir da década de 1960. 

As denominadas escolas radiofônicas tinham seus procedimentos baseados em 

grupos de audiência que ouviam o programa, com ou sem material didático. Em 

alguns casos, havia acompanhamento durante a recepção das mensagens, em sala, 

com a presença de um profissional (monitor, instrutor, professor) que auxiliava nas 

aulas. 

 Nesse sistema, o rádio funciona como um “professor eletrônico”; a 

exibição do programa é para o aluno o início do processo de ensino-aprendizagem. 

Geralmente é elaborado por uma equipe extra grupo, de retaguarda, e na frente do 

rádio ficam os alunos/ouvintes, ou potenciais aprendizes (IPEA, 1976). Ou seja, o 

programa chega pronto ao público destino. É transmitido por uma emissora de 

radiodifusão sonora, em Frequência Modulada (FM) ou Amplitude Modulada (AM).  

 Já a rádio escolar pode ser concebida de acordo com a possibilidade da 

escola, conforme recursos técnicos e financeiros. Instalada no estabelecimento de 

ensino sua programação chega ao público através de sistema de som, por caixas 

distribuídas adequadamente em sua área, a partir de um estúdio local, com alcance 

interno. Os programas da rádio escolar também poderão ser emitidos em qualquer 

emissora de radiodifusão sonora, comercial, educativa, comunitária, virtual. No 

entanto, nesta pesquisa nos deteremos na rádio local (escola). 

 Um ponto fundamental que diferencia nosso pensamento no Rádio 

Escolar do Educativo está centrado no processo de produção e recepção. Este 

último tem no Rádio Educativo o escopo de seus objetivos. Os programas gravados 

ou exibidos ao vivo são elaborados por profissionais da educação e da comunicação 

e chegam ao aluno/ouvinte cercado por linguagem e formato fechados. Já na Rádio 

Escolar, a produção é o organismo vivo principal; por isso merece uma atenção 

especial. 

 Nessa fase, o conhecimento é construído pelos cidadãos-aprendizes que 

apreendem, aprendem e ensinam desde as técnicas do meio rádio, conteúdo 
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didático e outros assuntos correlatos ao que estão sendo trabalhados para a 

exibição do programa, como cidadania, política, educação, saúde, lazer, esporte, 

cultura, etc. Os educandos e educadores são ativos no processo da produção (em 

todas as fases), porque partem da condição de imobilidade na frente do rádio e 

assumem a sua direção em todos os sentidos.  

 No final de um programa, o processo é retro-alimentado, estabelecendo a 

conexão com a necessidade de outros conhecimentos com os temas seguintes, 

sempre com abordagem inédita. Não é de interesse preparar jornalistas ou 

comunicadores, mas sim cidadãos que estejam conscientes de si e dos outros, das 

representações que os cercam. 

 A exibição do programa não é o final do processo, é apenas mais um 

elemento dele. O que mais interessa na produção e na utilização do meio de 

comunicação rádio, na escola, é a capacidade de ensino-aprendizagem que ele 

proporciona aos envolvidos em suas atividades. Acreditamos que as pessoas 

somente ouvintes dos programas aprenderão menos do que os participantes ativos. 

Pois os primeiros deixarão de aprender o que os demais compreenderam pela 

experiência e (con)vivência com os colegas, dos conteúdos teóricos e práticos, 

resultado do trabalho baseado na aprendizagem colaborativa. 

 Dessa maneira, apresentamos o uso do rádio como alternativa de 

proposta do alicerçamento não só do saber escolar, mas também do se conhecer e 

do construir o pensamento consciente das partes envolvidas na pesquisa, 

professores, alunos e a comunidade na qual a escola está inserida. 

 A rádio escolar não é mais uma “técnica de ensinar”, é um espaço 

educacional de produção e discussão sobre as melhores formas de aprender 

criticamente, buscando colocar o sujeito humano em diálogo e restabelecimento do 

processo de comunicação. É uma prática que tem sua raiz fincada na educação, que 

não existe sem comunicação. Por isso o rádio na escola e a escola no rádio. Ela 

pode ser um modelo, mas nunca apresentar um programa pronto como se fosse o 

ideal a ser aplicado em qualquer lugar. Cada escola tem seu contexto, daí os 

programas e seu modo de produção serem baseados nele. 
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2.1 CONCEITO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PAULO FREIRE6 

  

 

 Para fundamentar nossas concepções sobre a rádio escolar, faz-se 

necessário sedimentar um campo de sustentação, para se firmar solidamente com 

as ideias expostas. Dessa forma, aportamo-nos nos conceitos de comunicação e 

educação de Paulo Freire, que afirma serem interdependentes e inseparáveis.  

 

 

Comunicação [é] a co-participação dos Sujeitos no ato de pensar [...] [ela] 
implica uma reciprocidade que não pode ser rompida [...] a educação é 
comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, 
mas um encontro de Sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 
significados. (FREIRE, 1983, p. 67-69). 

 

 

 

 A dimensão do conceito citado acima é de extrema relevância, por isso 

nos obriga tecer algumas considerações sobre ele. Preferimos elaborar uma 

analogia a partir de uma divisão por frases e assim orientar melhor o leitor para 

maior compreensão da sua densidade.  

 No início do conceito temos que Comunicação [é] a co-participação dos 

sujeitos no ato de pensar [...]. De acordo com a concepção de comunicação de 

Freire (1983), acreditamos que o prefixo co antecipante da palavra participação 

representa a ruptura no processo das tomadas de atitude que conduz à 

representatividade coletiva dos sujeitos, que juntos pensam nas suas próprias 

decisões. Quebrando a verticalidade totalitária de um pensamento uno, hegemônico 

para todo um grupo. 

 A palavra participar, verbo transitivo indireto e de ação, por si só já 

denuncia a exigência da tomada de posição por parte dos indivíduos que pensam 

coletivamente. Freire, ao escolher a expressão ato de pensar, deixa evidente a 

necessidade da práxis. O pensar exige uma prática que só assim se distancia da 

abstração, representado na palavra ato, que significa movimento. 

 Em outro texto, Freire7 afirma que “[...] a primeira condição para que um 

ser possa assumir um ato comprometido está em ser capaz de agir e refletir”. 

                                            
6
 Para mais informações sobre o referido conceito ver LIMA (2004, p. 53-67) 
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(FREIRE, 1979, p. 16). Continua, “[...] é exatamente esta capacidade de atuar, 

operar, de transformar a realidade de acordo com finalidades propostas pelo 

homem, à qual (sic) está associada sua (sic) capacidade de refletir, que o faz um ser 

de práxis”. (FREIRE, 1979, p. 17). 

 Para o autor, ação e reflexão não estão dissociadas da relação homem-

realidade/homem-mundo, pois é de ambas que se deriva a modificação do mundo 

que também é a mudança do ser. Sendo histórico, o homem é o responsável tanto 

pela alteração das coisas e da natureza como pela sua própria trans-forma-ação. E 

tudo isso se dará através do campo da comunicação. 

 Entre comunicação e transformação existe uma contextura que cria a 

interdependência e a solidariedade entre elas. Por isso, a segunda só se 

concretizará pela primeira, que carrega em si múltiplos significados se a 

direcionarmos para a prática freiriana.  

 A palavra transformação, fora do referido contexto, pode passar 

despercebida e assumir conotação simples, sem reflexão. No entanto, na nossa 

compreensão, carrega em seu núcleo a densa tríade simbólica contida nas palavras 

trans, forma e ação. Cabe então refletir sobre cada uma delas para poder chegar à 

sua totalidade subjetiva, representacional, em nosso estudo. 

 Por “trans” compreende-se o que está em pleno movimento, em processo, 

inacabado. Nela pode conter ainda uma imensidão de outras palavras derivativas, 

como trânsito, algo que está em circulação; transeunte, sujeito passante; 

transgressão, que cessa a normalidade; transgressor, aquele sujeito que contraria o 

curso direto das normas, coisas etc.; transitório, de pouca duração. Em acordo com 

esse raciocínio, a pessoa envolta a tal processo carrega, consciente ou não, a 

essência dessa compreensão. No entanto, sabe-se que a mudança de uma 

realidade concreta só se torna possível a partir da tomada de consciência e da 

conscientização dos envolvidos (FREIRE, 1983). 

 Portanto, é impossível a transformação verdadeira de um sujeito 

cessando a sua liberdade de pensamento. Não conseguirá ele se comunicar em um 

sistema que castra a “co-participação no ato de pensar”, pois é deste gesto que se 

torna viável a busca da significação dos significados. Ou seja, as respostas às 

                                                                                                                                        
7
 Ver Freire, o compromisso do profissional com a sociedade. 
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perguntas que alimentarão a constante inquietação na busca do “ser mais”. 

(FREIRE, 1983). 

 Para que haja mudança é necessária uma forma de atuação. Ela dar-se-á 

mediante a conjuntura, o lugar e o momento histórico em que se vive. A forma é um 

dos pressupostos ao processo reivindicatório, emancipatório. 

 A ação mediada por atitudes reflexivas e criticas é a certeza de uma 

práxis verdadeira. 

 Uma transformação por completo na composição íntegra dos três 

momentos é um movimento que está em constante tensão, que se compartilha entre 

o senso e o dissenso, a conformidade e a inquietação, como é intrínseco ao ser 

humano. 

 Na segunda parte do conceito, Freire (1983, idem) afirma que [ela] implica 

uma reciprocidade que não pode ser rompida [...]. É na comunicação que os sujeitos 

que dialogam exercem a plena consciência do que está sendo compartilhado 

através da interação8 que não pode ser interrompida. Em síntese, os sujeitos 

envolvidos devem estar em pleno entendimento do que está sendo compartilhado no 

diálogo, no qual todos são ativos no processo. 

 A interrupção da comunicação também impede a troca, resultando em um 

unidirecionalismo, visto que a similitude entre os participantes, a qual Freire 

denomina de reciprocidade, deve ser respeitada. No nosso entender, a proximidade 

da compreensão dessa frase não se detém apenas no ponto de vista da mensagem, 

mas se refere ao conhecimento, às práticas educacionais na relação educador-

educando, da acessibilidade ao conteúdo abordado etc. 

 Porém, a ruptura da reciprocidade pode ocorrer de várias formas e por 

diversos motivos. No entanto, a condição primeira para a continuidade do diálogo é 

o plano de consciência dos sujeitos envolvidos, para que haja a compreensão entre 

eles, para que estejam dividindo o mesmo estágio de percepção. 

 Na continuidade da concepção apontada por Freire, a educação é 

comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um 

encontro de Sujeitos interlocutores [...] A comunicação dialógica permite que os 

Interlocutores compartilhem/discutam/apreendam/aprendam os aspectos da 

realidade mediadora. Abomina-se a concepção de transferência do saber do 

                                            
8
 Ver a seguir o conceito de interação adotado neste trabalho. 
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professor para o aluno como se este último fosse receptor de informações e 

guardassem-nas sem uma reflexão, a já conhecida educação bancária (FREIRE, 

2003). 

 Havendo encontro de sujeitos interlocutores obrigatoriamente haverá 

diálogo, o que permite a aprendizagem a partir das trocas de saberes que se somam 

e possibilitam o crescimento coletivo. 

 Finalizando o conceito, Freire (2003) enfatiza a prioridade do diálogo na 

educação e comunicação, que se torna o encontro de pessoas [...] que buscam a 

significação do significado [...]. Buscar a significação dos significados pelos 

interlocutores é procurar entender as relações subliminares contidas nos significados 

das coisas, pessoas, ideias etc. A comunicação assume o papel de intermediação 

na tomada de consciência dos sujeitos e condicionante da sua transformação pela 

educação, cuja verdadeira mediação é feita pela realidade.  

 

 

2.2. INTERAÇÃO: RECIPROCIDADE DA COMUNICAÇÃO 

  

 

 No processo entre a comunicação e a educação existe um percurso que 

precisa ser realizado para que ambas se aproximem, dialoguem. O elemento 

essencial nessa relação é a interação. Por intermédio dela, institui-se a 

reciprocidade que mantém os sujeitos atuantes, ativos e capazes de dialogar. Mas 

tudo isso só se torna possível se os sujeitos dialogantes estiverem no mesmo plano 

de consciência. 

 Por exemplo, em um processo de ensino aprendizagem em sala de aula, 

o ensinante apresenta um conteúdo ao aprendente, que não compreende o que foi 

mostrado; isto se dá graças aos planos de consciência distintos, no qual ambos se 

encontravam. O primeiro trata de um assunto e o segundo entende algo diferente da 

intenção inicial sobre o conteúdo proferido, seja por incompreensão da realidade 

e/ou falta de contextualização do universo dos educandos, o método inadequado, 

dentre outros motivos. Quando isso acontece é necessária a retomada do processo 

até que o entendimento se dê por completo, quando o campo de atuação torna-se 

conhecido pelos participantes das ações. 
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 Entendemos a interação como sendo o estágio que possibilita a 

comunicação e a dialogicidade, pois permite o princípio do contraditório e da 

afirmação aos comunicantes, que podem intervir e realimentar o processo. Em 

outras palavras, é o que os torna ativos, graças ao domínio que ambos têm da 

comunicação, mediados pela realidade, conhecimento e reconhecimento dos 

elementos que se apresentam nos discursos. A interação é o veículo condutor do 

diálogo que se processa através da palavra, dos signos, códigos, das composições 

simbólicas etc. 

 Pelo ponto de vista metodológico, o princípio interacional utilizado na 

rádio escolar consiste nas concepções/definições usadas por Thompson (1995), que 

entende por interação a forma de comunicação entre duas ou mais pessoas (ou 

coisa(s)), através de vários meios. Embora haja várias possibilidades, a interação 

que nos interessa é a que ocorre entre pessoas. Mesmo que ele utilize esse termo 

para os meios de comunicação, entendemos o fluxo da comunicação como dialógico 

e não como transmissível. O autor define, ainda, três tipos de interação: a face a 

face, a mediada e a quase-interação mediada. 

A interação face a face é aquela na qual a comunicação acontece num 

contexto de co-presença. Nela, seus participantes estão próximos e dividem o 

mesmo referencial de espaço e tempo. O caráter dialógico é uma das principais 

características dessa interação; há um sentido de ida e volta no diálogo traçado 

entre os envolvidos. Segundo o autor, produtor e receptor se comunicam entre si 

numa espécie de conversa circulante, instantânea. 

Outra característica é a “multiplicidade de deixas simbólicas” empregadas 

na transmissão e interpretação de mensagens dos seus participantes. As deixas 

podem ser expressões faciais, gestos e entonação de voz. Estes são elementos que 

complementam a comunicação e podem evidenciar dúvidas ou certezas dos 

discursos dos interlocutores, proporcionando a veracidade, ou não, do que está 

sendo discutido. 

As categorias de tempo e espaço merecem uma observação. Em cada 

interação mostrada, os dois elementos terão uma forma de atuação particular. Na 

face a face o tempo e o espaço são os mesmos para os participantes que dialogam. 

Embora com a internet, por exemplo, ou numa transmissão ao vivo de televisão, seja 

possível uma pessoa enxergar a(s) outra(s) diminuindo a distância e o espaço, as 

deixas simbólicas serão reduzidas, parciais; por mais que os recursos do vídeo 
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permitam ver os gestos do(s) outro(s). Pelo exposto, o espaço nessa interação é 

extremamente indispensável para que ela exista. 

A interação mediada é a realizada através de meio técnico (papel, fios 

elétricos, ondas eletromagnéticas, etc.). Nesta, observa Thompson (1995), seus 

participantes podem estar em contextos espaciais e temporais diferentes. Neste 

caso, as deixas simbólicas são bastante reduzidas, exatamente pela característica 

da comunicação não presente, eliminando a possibilidade de observar certos 

aspectos, comuns no diálogo presencial (gestos, expressões faciais, entonação), 

reforçando, por outro lado, o uso de dicas simbólicas, no caso da escrita e as deixas 

orais no uso do telefone.9 

Para Thompson, a redução das deixas simbólicas, nessa interação, 

resulta também na diminuição dos dispositivos simbólicos, que permitem amenizar a 

ambiguidade da comunicação. O indivíduo, diante da situação, necessita recorrer 

aos seus “[...] próprios recursos para interpretar as mensagens transmitidas [...]”. 

(THOMPSON, 1995, p. 79). Ou seja, para ocorrer o entendimento será preciso que o 

receptor do conteúdo recorra ao que já tem construído cognitivamente sobre a 

temática abordada. 

O último tipo de interação desenvolvida por Thompson é a quase-

interação mediada. Nela denominam-se “[...] as relações sociais estabelecidas pelos 

meios de comunicação de massa (livros, jornais, rádio, televisão etc.)”. (1995, p. 79). 

Esta propaga no espaço e no tempo uma vasta disponibilidade de informação e 

conteúdo. Quando comparada à interação face a face, tem significante redução no 

leque de deixas simbólicas. 

Há duas características específicas dessa interação. Na primeira, o 

público receptor em potencial das mensagens é indefinido, diferente das anteriores 

que têm recepção direcionada. A segunda diz respeito ao aspecto da comunicação: 

monológica.10 O seu conteúdo tem sentido direcional único, com predominância do 

emissor das mensagens sobre os receptores. 

Embora tenha características diferentes das interações precedentes, a 

quase-interação mediada, segundo Thompson, é considerada interação por causa 

do processo de comunicação e intercâmbio simbólico que ligam os sujeitos uns aos 

                                            
9
 Esta interação pode também se referir ao rádio e à escola. Há a possibilidade da prática dessa 

interação nos dois “campos”: rádio e escola (livro, e outras mídias, e materiais didáticos, etc.). 
10

 Referência à característica do modelo de rádio educativo. 
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outros. A estrutura em que ela está edificada se dá pela produção das formas 

simbólicas de um grupo (emissor) para outro (receptor), fisicamente ausente, mas 

que se estabelece “laços de amizade, afeto e lealdade” 11, mesmo sem poder 

responder diretamente aos seus emissários (THOMPSON, 1995, p. 80). Neste caso, 

o processo interacionista, tendo como referencial de análise as categorias de tempo 

e espaço, como mostrado, podem ser distintos. 

O autor ainda salienta que mesmo distinguindo os três tipos de interação, 

é possível que ocorra situações em que não coincida ordenadamente com uma 

delas. É possível ocorrer a hibridação entre os três, como também, de acordo com o 

desenvolvimento de novas tecnologias da comunicação, permitir maior 

receptividade12. Ou seja, as estruturas analíticas apresentadas pelo autor não são 

definitivas, nem definidoras, podendo outras estruturas serem elaboradas 

(THOMPSON, 1995).  

Para Thompson, a interação mediada e quase-interação mediada se 

tornam prioritárias na sociedade moderna graças às novas formas de recepção e 

apropriação dos conteúdos de mensagens. Segundo ele, “os indivíduos preferem 

buscar informações e conteúdo simbólico em outras fontes do que nas pessoas com 

quem interagem diretamente no dia-a-dia” (THOMPSON, 1995, p. 82). 

Dos três tipos de interação apresentados acima, o rádio escolar, no 

modelo adotado em nossa pesquisa, se hibridiza nas interações face a face e a 

quase-interação mediada. Na primeira, porque se aplica na sala de aula, em co-

presença, na riqueza do diálogo e das deixas simbólicas, que permitem a maior 

reciprocidade entre os sujeitos envolvidos, educador e educando, assim como 

aponta Freire (1983) na definição do conceito de comunicação mostrado 

anteriormente. Ressalta também a discussão ao vivo no programa, que possibilita 

aos alunos estabelecerem o diálogo entre eles. Na quase interação mediada, o fato 

se torna relevante pela própria peculiaridade técnica do rádio, pela emissão de 

conteúdos para um público através das ondas eletromagnéticas, especificamente no 

                                            
11

 Esses “laços de amizade” se caracterizam pela particularidade do meio de comunicação invasivo 
que adentra nas casas, na intimidade das pessoas, causando uma falsa impressão de pertencimento 
e parentesco entre interlocutor e telespectador, contribuindo para a formação de “mitos” através da 
mídia, pelo principio da “proximidade”. 
12

 A internet é uma fonte rica de possibilidades para a discussão. Com os programas de comunicação 
instantânea, sites de relacionamento e páginas pessoais que possibilitam mais proximidades entre as 
pessoas que dialogam. 
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nosso caso, para os demais colaboradores da escola, por meio das caixas de som, 

espalhadas pelos espaços do estabelecimento de ensino. 

No tocante às características apontadas por Thompson, na rádio escolar 

diferenciamos da sua compreensão conceitual, no formato de programas que 

adotamos, centrados na produção educativa do rádio e não da produção do rádio 

educativo. Neste último modelo, os programas são pensados por terceiros, em 

espaços diferentes dos alunos/ouvintes, tanto fisicamente quanto, na maioria das 

vezes, do seu contexto geográfico-social-cultural-econômico, transmitidos por 

emissoras específicas e recebidos pelo público “cativo”. 

Na rádio escolar invertemos o processo, no ponto de vista da construção 

dos programas. Nestes, os próprios educandos e educadores são emissores 

(produtores) e receptores, público destino também, já que uma das etapas do 

processo13 é a auto-avaliação, que é feita a partir da audiovisualização dos 

programas produzidos para identificar os erros e aprender com eles. Elimina-se, 

portanto, a percepção monológica do meio apresentada por Thompson. 

Por outro lado, podemos utilizar o recurso do vídeo como técnica de 

pesquisa, para otimizá-lo na identificação posterior das deixas simbólicas, 

percebidas nos educandos durante as atividades e apresentação dos programas, 

para as suas próprias avaliações. Dessa forma, transformamos imagens em 

movimento numa possibilidade dialógica, além de reformular a compreensão do 

rádio como meio de comunicação participa - ativo, pela própria acepção daqueles 

que o fazem. 

 Por fim, é importante enfatizar que no presente estudo não consideramos 

o rádio ou qualquer outro meio de comunicação como mediadores, mas sim como 

mediatizador14 do diálogo entre pessoas. O centro dos discursos são os sujeitos e 

não o veículo. É preciso ficar claro que os meios são elementos providos de 

recursos técnicos, que possibilitam a transmissão de informação entre sujeitos em 

um lugar específico (estúdio, por exemplo) para outros que podem estar em espaços 

e tempos distintos. Na interação face a face só há diálogo, comunicação, no mesmo 

tempo e lugar, cuja realização é feita pelos partícipes. O que chegará ao ouvinte 

                                            
13

 Utilizamos a palavra processo por compreender seu sentido como algo em constante curso, em 
movimento, em construção. 
14

 Mediatizar, neste caso, é o ato de tornar algo público através dos meios de comunicação. Já 
mediar é o ato de dialogar, de aproximar as mensagens entre pessoas distintas. Neste trabalho, faz-
se necessária a distinção, visto que, em Freire (2003), mediatizar corresponde à mediação. 
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perde as duas características citadas e se torna informação, que poderá se reverter 

em conhecimentos através de trocas futuras entre outros sujeitos e/ou com o auxílio 

de elementos técnicos. 

 Nesse formato, os meios de comunicação são secundários no processo. 

O mais importante em um livro, por exemplo, é o seu conteúdo e não a sua estrutura 

física como objeto. Da mesma forma se estende aos demais meios. 

 

 

2.3 PROXIMIDADES ENTRE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 

 

 

A comunicação é uma prática humana, e seus mecanismos se configuram 

de acordo com a tecnologia de cada época, assim como condições naturais, 

geográficas e outros. A sua evolução como processo histórico é pertinente pela sua 

ligação com o poder e a política. 

Assim, a relação entre os “meios de comunicação” e a Educação é um 

fenômeno bastante antigo, tanto no mundo quanto no Brasil, respeitando, claro, as 

nuanças históricas e o tipo de meio utilizado (PRETTO, 2001, p. 120-131). Porém, a 

chegada do rádio em território nacional tinha como objetivo prioritário a educação. 

Pensava o educador Roquette Pinto utilizar as ondas eletromagnéticas para 

propagar o conhecimento àqueles que não tinham acesso à escola, em suas 

proximidades. Assumia duplo papel: comunicador e educador ao mesmo tempo. 

 De acordo com o pioneiro do rádio no Brasil, o veículo: 

 

 

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

 

 Pelo “espírito altruísta e elevado” sugerido pelo pesquisador podemos 

entender a sua intenção, que depois se transformará em preocupação constante de 

estudiosos de várias áreas, para verificar o papel dos meios de comunicação na 

sociedade. Altruísmo, no contexto apresentado, significa a vontade do interesse 
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coletivo hegemônico sobre os particulares, a responsabilidade do rádio como meio 

de comunicação com a sociedade. Esta como guia e não o contrário. Em suma, 

Roquette Pinto nos faz compreender outra dimensão complexa do rádio e demais 

mídias: a ética de quem os faz. 

 A ética conduz automaticamente ao campo da responsabilidade dos 

produtores e emissores de conteúdos. Assim sendo, caminhamos para o maleável 

centro das emissões que nos remete, também, à discussão dos emissores (meios e 

profissionais) e dos sujeitos receptores. Nessa relação, encontramos um 

desequilíbrio de forças no material produzido, na apropriação dos meios, na 

acessibilidade à comunicação e informação. Diante da desigualdade, faz-se 

necessário o estudo dessa complexidade. Para isso, um dos campos mais propício 

para se discutir e pensar alternativas é a educação. É o motivo principal que vai 

promover o encontro das duas áreas em análise: comunicação e educação. 

 Dessa forma, passam-se os anos e o desenvolvimento das técnicas vão 

permitindo o alcance dos meios de comunicação em lugares até então inacessíveis, 

de forma instantânea. Dão origem a novas maneiras, criam hábitos, costumes e 

diferentes sociabilidades. Como afirma Guareschi (1991, p. 19), “[...] a comunicação 

está forjando os novos professores, os novos sábios, os novos mestres da verdade 

e da moralidade”. Os meios de comunicação e informação, segundo o autor, põem 

em segundo plano a função de instituições secularmente construídas, como a 

família, a igreja e a escola, por exemplo15. 

 É pertinente a observação acima; no entanto, torna-se obrigatório discutir 

a importante e consistente construção na sociedade atual dos meios de 

comunicação na vida dos indivíduos. Compreende-se a força dos meios no controle 

social, mas se percebe, também, o poder de reação contra eles, utilizando-os como 

veículos construtores de consciência social, cultural, política e educacional, 

estendendo sua capacidade de organização. 

É relevante observar que, nesse contexto, apesar do indiscutível poder 

que a mídia dispõe de “fabricar” e promover os mitos e os ídolos, não consegue 

ultrapassar toda a realidade como única verdade. Deve ser considerada, quanto à 

recepção da mensagem, a existência do interlocutor ativo que recebe seus 

                                            
15

 Na verdade, o autor se refere aos elementos que Althusser (1985) denominou de Aparelhos 
Ideológicos de Estado (AIE). Pela definição do estudioso francês estes aparelhos seriam o religioso 
(sistema de diferentes igrejas), o escolar (“escolas” públicas e privadas), familiar, jurídico, político, 
sindical, cultural (letras, belas artes, esportes, etc.). 
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conteúdos, através de sua capacidade racional, cultural e política construída e 

acumulada, e de discernir as ideias que a mídia emite, buscando referências em 

outras fontes de informação. 

Portanto, é preciso reconhecer a limitação que ela possui. Dessa maneira 

não é concebível considerar a forma como única responsável pela hegemonia dos 

meios em todos os seus espaços, nem concebê-los como totalitários sempre. É por 

essa possibilidade que se encontra o caminho alternativo para realizar o que fazer 

midiático, de acordo com a proposta através da educação. 

Considerar como hegemônico, passível de aceitação, todo conteúdo 

político emitido pela mídia como convencível, é desconsiderar o embate de forças 

entre lados opostos. Caso isso fosse posto como verdade absoluta estaria 

eliminando a possibilidade do contraditório no confronto das oposições de ideias, por 

exemplo. É certo que as emissões de mensagens em confronto causam dúvidas nos 

espectadores; é através de vários elementos que se definirá um processo de 

escolha, seja a compra de um produto, o sufrágio a um candidato etc. Por outro 

lado, não se pode deixar de ressaltar, também, a importância e a densidade que 

possui a atuação das formas de comunicação na sociedade. 

Acreditar na possibilidade de alternativas midiáticas, principalmente às 

das classes subalternas, dando vez e voz a elas, é refletir na importância da 

esperança como meio de mudança contra a opressão promovida por parte da mídia, 

nos seus mais variados aspectos; é uma das responsáveis pela transformação. 

Segundo Freire, “[...] é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem 

ela, não haveria História, mas puro determinismo [...]”. Continua, “[...] só há História 

onde há tempo problematizado e não pré-dado. A inexorabilidade do futuro é a 

negação da História” (FREIRE, 2006, p. 72). 

Creditamos a rádio escolar como um campo de oportunidades, 

consideravelmente importante, aos educandos e educadores, para discutirem os 

problemas que os cercam. Baseado no sentimento da esperança, citado 

anteriormente, pensar o seu existir (FREIRE, 1974). Não a imaginamos como única 

opção, pois existem várias, que não nos deteremos neste trabalho, mas é uma 

possibilidade que aflora fortes potencialidades de provocações. 

 Em várias de suas obras, Paulo Freire nos remete a algumas 

interlocuções quanto à construção do conhecimento, baseado na vivência de 

educandos e educadores, no universo cotidiano de ambos e da comunidade, 
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relacionado com o conteúdo das disciplinas, em particular no livro Pedagogia da 

autonomia. Pergunta ele:  

 

 
Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se 
deva associar a disciplina, cujo conteúdo ensina-se, a realidade 
agressiva em que a violência é a constante e a convivência das 
pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Por que não 
estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares 
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm, como 
indivíduo? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas 
de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? 
(FREIRE, 2006, p. 30). 

 

 

 Procurando seguir essa linha pedagógica da construção do 

conhecimento, podemos apresentar o uso dos meios de comunicação como 

alternativa não só do saber escolar, mas também do se conhecer e do construir o 

pensamento consciente das partes envolvidas nas atividades, professores, alunos e 

a comunidade na qual a escola está inserida. 

 Pelo espírito freiriano da indagação, perguntamos como uma ação 

midiática pode articular com as práticas educacionais e de cidadania, e qual (is) a(s) 

possibilidade(s) de essa interação promover o exercício da democracia em si, da 

comunicação e da informação? 

Partindo da concepção de que a escola e a comunidade envolvida é 

espaço potencialmente fértil de discussões e práticas de cidadania, sugerimos a 

apreensão de análise empírica centrada nas escolas, com a intenção, em um 

primeiro momento, de averiguar o discurso midiático e sua apropriação pelo público 

(educando e educadores) inserido no universo avaliado. 

É substancial incentivar os participantes à produção de conteúdo 

midiático, tendo a sua comunidade escolar e local como referencial de pauta. De 

acordo com tal compreensão, o educando deixa de ser mero espectador do 

processo ensino-aprendizagem, tornando-se ator/produtor do conhecimento e se 

colocando como agente de transformação no e do seu universo. 

Inseridos nesse processo de utilizar os meios de comunicação como 

construtores pedagógicos, reconhecemos ser indispensável o desenvolvimento de 

trabalhos, adotando os princípios da cidadania como elementos prioritários no 

exercício das atividades programadas. Principalmente por que aqui pensamos os 
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meios, diferente da visão comercial, como instrumentos disseminadores de 

conhecimentos, de democratização da comunicação e informação, envoltos no 

projeto dialógico de ensino-aprendizagem. 

Dessa maneira, a perspectiva de análise adotada é a compreensão da 

centralidade ocupada pelos meios na sociedade democrática, como instrumentos 

emissores controladores na emissão de mensagens, que interfere nas relações 

sociais, produzindo sentido nos diversos campos (cultura, política, cidadania etc.) e, 

por conseqüência, nas práticas educativas. A premissa é demonstrar as 

potencialidades da mídia como elemento pedagógico e construtor de princípios de 

cidadania. 

É notória a importância da imagem na sociedade atual, que nessa 

organização social se torna um dos elementos mais disseminados em vários meios. 

É a era do videoclipe, da televisão, dos outdoors e da Internet (Orkut, You Tube, My 

Space, Twiter, Fotolog, blog etc.). Graças ao desenvolvimento de tecnologias, nunca 

na história tivemos tantas maneiras e objetos de capturar, armazenar e propagar 

imagens. Com a popularização do telefone celular, por exemplo, equipado com 

câmera fotográfica e de vídeo, uma foto ou imagens em movimento podem ser 

obtidas a qualquer instante e lugar. Diferente de outros momentos históricos, que 

eram retratados em quadro, pintado por especialistas, por exemplo. Além dos 

recursos técnicos, foram criados lugares para armazenar essas imagens, para dar 

vazão ao conteúdo produzido, como os sites especializados. 

 

 

2.4 EDUCAR PARA DESMISTIFICAR E DESMITIFICAR OS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO 

 

  

 A compreensão desses dois fenômenos presentes na composição do 

universo midiático nem sempre fica claro para muitas pessoas. Porém, é pertinente 

para os educadores e educandos evidenciar quanto à possível intervenção na 

percepção coerente do cotidiano. Essas duas características dos meios podem 

direcionar equivocadamente a verdadeira função e potencialidades positivas na 

utilização de recursos de mídia em sala de aula: o desenvolvimento crítico dos 

sujeitos sobre os próprios meios e a realidade. 
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 Um dos primeiros passos que o pesquisador ou educador que deseja 

trabalhar com essa temática na educação deve dar é apresentar aos envolvidos o 

contexto dos meios de comunicação no país, no seu Estado e na sua cidade, desde 

os critérios de distribuição/concessão até a forma simbólica de funcionamento. É 

exatamente nela que centralizamos para fundamentar a nossa tese sobre a 

presença de um mundo mágico (místico), ocupado por “astros” e “estrelas” (mitos), 

graças à capacidade que os meios possuem, com seu aparato tecnológico e o 

caráter dramático, de “criar”, a partir de “realidades” e situações, um “mundo” 

paralelo, que pode seduzir provocando desejos de nele estar, sem estabelecer, 

eliminando ou diminuindo a reflexão conscientizadora indispensável nesse tipo de 

atividade educacional. 

 No cenário contemporâneo é notória e de conhecimento geral as 

profundas transformações que o mundo vem enfrentando desde o século passado. 

As novas tecnologias (analógicas ou digitais) de informação e comunicação 

interligam os principais pontos do planeta e acarretam mudanças na maioria dos 

indivíduos e na sociedade, ao mesmo tempo em que no contexto político o Estado 

se restabelece como cerne do direcionamento social, contrariando as políticas de 

privatização e de Estado mínimo, como se prega(va) o neoliberalismo. Por outro 

lado, os cidadãos, através da profusão de várias entidades da sociedade civil, 

tentam preencher espaços abandonados pelo poder governamental, assumindo 

compromissos e engajando trabalhos nos mais diversos campos da esfera pública. 

 Nessa conjectura surgem diversas iniciativas em vários lugares, por 

pessoas e instituições, munidas de ideias, vislumbrando uma transformação social. 

Tais sujeitos se utilizam das inovações tecnológicas para seus propósitos, 

especialmente no campo das comunicações. A educação, no entanto, não pode ficar 

de fora dessa realidade, já que também tem sido atingida pela força da mídia, seja 

da inserção dos meios na escola ou da inclusão da escola nos meios, e nos próprios 

educadores e educandos que utilizam produtos midiáticos, bem como da 

acessibilidade da linguagem das tecnologias aos sujeitos de toda a sociedade. É 

preciso que os educadores atentem para esse fenômeno para que a comunicação 

não seja excluída ou talvez entre pela janela da escola. 

Sobre a apologia feita a pessoas e/ou instituições, admiração excessiva 

das pessoas aos ocupantes de cargo do estado, ou conforme sua concepção de 

Estado espetáculo, Schwartzenberg (1978) afirma que a primeira providência cabível 
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é a sua desmistificação. Diz ainda o autor que “para „des-espetacularizar‟ o Estado é 

mister despojá-lo de qualquer máscara, de todo mito, de toda aura de prestígio. É 

preciso acabar com a mitologia do Estado, aparelho prestigioso e misterioso” (1978, 

p. 330). Continua, “é preciso reaprender o desrespeito, a insolência, e deixar de 

idolatrar os senhores do Estado” (op. cit., p. 333). 

Embora o autor esteja se referindo a uma esfera de poder constituído, 

podemos utilizá-lo como exemplo quanto à concepção do Estado por determinadas 

pessoas e nos conduzir à análise da mídia pelo ponto de vista de duas de suas 

principais características: mistificação e mitificação. 

O excesso de admiração aos ocupantes de cargos do poder obscurece, 

no cidadão, a consciência do papel de cada um no Estado democrático, porque, 

segundo alerta o mesmo autor, na República, “o Estado não é o superior e sim o 

servidor do cidadão. Cabe a este lembrar que o Estado lhe pertence, que os eleitos 

são seus eleitos e os ministros seus ministros [...] Tendo sempre em mente esta 

verdade evidente: o Estado somos nós” (SCHWARTZENBERG, 1978, p. 334). 

Inconsciente dessa realidade, alimentaria o fértil campo do mito em torno do poder e 

de seus ocupantes, reforçado pela impactante produção imagética midiática. 

Em determinados momentos da história, certos sujeitos sociais, como o 

Rei, nas sociedades cuja monarquia era o regime político, a admiração pela figura 

do Monarca era quase uma unanimidade. Despertava nos cidadãos ditos comuns 

uma condição quase apologética, originada da sua posição diante da sociedade em 

questão. Comparando esse papel do rei com o que a mídia ocupa atualmente 

teríamos então uma sobreposição do lugar e do sujeito admirado. Os meios de 

comunicação ocupariam o lugar antes pertencente à corte, e agora eles seriam outro 

“palácio” e o “poder”. 

A mídia não é entendida apenas como o elemento reforçador de um 

poder, ela é o poder, tem a força de transmitir aos seus usuários uma espécie de 

misticismo, de algo que não existe em uma realidade palpável e que conduz alguns 

a um estágio de fantasia em torno dele e de si, originando uma sedução hipnótica. 

Por essa capacidade, a mídia se estabelece como campo mitológico, o 

olimpo, que cria seus próprios mitos e os transportam para um mundo particular 

como “seres” extraordinários. Para sua emancipação é necessário que as pessoas 

se livrem da fantasia e “quebrem o encanto”, para começar a entender as relações 

da mídia como representantes das realidades e não como campo de criação de 



 37 

fantasias, ilusões. É claro que não estamos desprezando o uso de suas 

subjetividades, queremos afirmar que é preciso o domínio dos meios pelos sujeitos e 

não o contrário, evitando-se a sobreposição do primeiro pelo último. 

Diante de tal conjuntura, acreditamos ser necessário escrever uma 

pedagogia do oprimido midiático para que possa ser quebrado o estigma do altar-

mor, eliminando, ou pelo menos separando, o mito do sujeito político/midiático, 

colocando cada um em seu devido lugar. Afinal, alfabetizar é conscientizar (FREIRE, 

1977). É importante, por parte dos indivíduos, uma reeducação para a 

desmistificação do poder e da clarividência da força mítica dos meios de 

comunicação, para o entendimento real do papel do Estado em suas vidas, no 

exercício pleno de seus deveres e este do regozijo de seus direitos. Ao pensar uma 

educação para a mídia, obriga-se a refletir em um processo de alfabetização 

midiática dos sujeitos, redirecionando estes para a compreensão dos mecanismos 

de funcionamento dos meios de comunicação, seus truques e artifícios, e assim 

elaborar estratégias que resultem em possibilidades criadoras. 

Ciente disso, o usuário da mídia poderá, talvez, passar por um processo 

de emancipação (ADORNO e HORKHEIMER, 1985), conduzindo-o a uma forma de 

re-elaborar as mensagens recebidas, distinguindo o que é de interesse coletivo do 

que é simplesmente opinião dos meios ou daqueles que os representam. Obrigando, 

consequentemente, a uma reavaliação dos processos de comunicação na imprensa 

e na publicidade política, especialmente. 

É relevante compreender a mídia como um meio que situa no interstício 

entre dois lados (positivo – negativo), através dos quais se pode deslocar, conforme 

a intenção dos protagonistas que determinam as ações. Andrade (2006), no entanto, 

diz que na relação entre comunicador e receptor há estabelecido uma hierarquia, na 

qual o primeiro ocupa uma posição de dominação sobre o segundo, que consiste 

não no princípio de igualdade entre indivíduos, mas no “direito de comunicar”, 

privilégio social assegurado a determinados indivíduos de uma classe social. Ou 

seja, a hegemonia entre ambos já é definida na fonte da mensagem. Segundo ele, 

“é a transformação da informação em mercadoria e do próprio processo de 

comunicação em processo de produção e consumo”. (ANDRADE, 2006,  p. 1). 

Ocasionado por essas prerrogativas centralizadas na emissão das 

mensagens midiáticas, perpassando por interesses diversos, o direito à verdade dos 

fatos estabelecidos nas diversas leis que regem a comunicação e afins, torna-se 
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secundário permanecendo a vontade e conveniências dos controladores dos 

poderes (político, econômico-financeiro, religioso, comunicacional etc.). Isto implica 

diretamente na seleção do conteúdo a ser publicisado, gerando desde a fonte da 

informação, o que denominamos aqui de opressão midiática, fato que remete ao 

chamado à discussão da necessidade de uma pedagogia do oprimido pela mídia, 

“vítima” da política comunicacional dos meios comerciais estabelecidos no Brasil e 

que refletem a opinião das oligarquias locais e dos grandes centros internacionais. 

Uma questão bastante problemática que envolve a discussão entre 

comunicação e política recai sobre a democratização da comunicação, que possui 

poder autocrático, representando os interesses econômicos e políticos de uma elite 

concentrador-centralizadora das informações que são publicisadas, como já citado 

acima, dificultando o acesso aos meios de comunicação pelos cidadãos das 

camadas sociais de pouca influência política e econômica e de entidades 

(sindicatos, ONG‟s etc.) que estão fora dos grupos de poder. 

Esse poder, como aponta Rubim (2004), foge ao controle da sociedade, 

que deveria ter mecanismos decisivos dos meios. Isto dificulta o processo 

democrático no país. O autor apresenta duas implicações políticas dessa situação: 

 

 

 A sociedade deve buscar mecanismos de controle da mídia, 
considerando a atividade política como gestão necessária, justa e 
democrática. A subordinação da comunicação à sociedade é 
indispensável para a democratização; 

 A política só existe efetivamente se se torna pública, e para isso tem que 
necessariamente estar adequada à linguagem midiática e ter notoriedade 
da mídia. (RUBIM, 2004, p._____) 

 

 

 Afirma ainda que o direito à comunicação e da democratização radical da 

mídia é primordial para “maior igualdade e reequilíbrio na ecologia dos poderes entre 

mídia e política”. Pois é disso que dependem a “[...] pluralidade e o respeito à 

diferença na dimensão pública trabalhada pela mídia [...]” e “[...] o futuro da 

democracia no mundo contemporâneo [...]” (RUBIM, 2004, p.50). 

O desequilíbrio da propriedade dos meios de comunicação torna-se um 

fator de obstáculo desse processo. O “coronelismo eletrônico” é evidente no Brasil. 

Em 2001, das 250 emissoras de televisão comercial do país, 60 (24%) pertenciam a 

políticos (LOBATO, 2001). As concessões de meios de comunicação são usadas 
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muitas vezes como troca de favores entre o poder executivo e o legislativo. Como 

demonstra uma série de reportagem do Jornal Correio Braziliense, de Brasília (DF), 

que resultou em uma espécie de dossiê das concessões dos meios de 

comunicação, no Brasil, em meado da década de 1990. 

Entre 1995 e 1996, de acordo com o Jornal, foram outorgadas 1808 

retransmissoras16 (RTV´s) de televisão comercial e 118 da Rede de Televisão 

Educativa (RTV/E) de controle público. O período pesquisado corresponde ao 

anterior do processo de negociação no Congresso Nacional, da emenda 

constitucional nº 16, de 4 de junho de 1997, que versava sobre a votação da 

reeleição de prefeitos, governadores e do Presidente da República da época, 

Fernando Henrique Cardoso. Chama atenção o número de concessões 

especialmente em 1996 (1803), se compararmos com o ano anterior; apenas 5 

(COSTA e BRENNER, 2003). Até julho de 1997 o governo do então Presidente 

havia concedido 1848 dessas emissoras, sendo que 268 delas estavam sob controle 

de políticos ligados aos partidos da base aliada do Governo Federal. 

Mediante tais práticas, são compreensíveis os empecilhos que a 

sociedade organizada e os cidadãos encontram em defender seus direitos de 

comunicação da/na mídia. É problemático também entender, em conformidade com 

o termo corriqueiramente utilizado como meio de comunicação social, quando esses 

que deveriam ser ocupados pelos sujeitos sociais são cessados desse direito. 

Assim, como os veículos de comunicação são usados para propagar a 

ideologia do grupo hegemônico que os controlam, é possível fundamentar através 

deles uma prática pedagógica/educacional capaz de atuar na construção do 

conhecimento e conscientização da mensagem junto ao público. Educar para a 

comunicação ressoa na comunicação para a educação, e ambos os campos de 

intervenção social imbricam-se e retro-alimentam entre si em um processo 

homogêneo. 

 Pelo exposto, acreditamos ser indispensável a discussão para os 

participantes do processo da comunicação e educação sobre a necessidade da 

desmistificação e desmitificação dos meios para que possam utilizá-los da maneira 

mais consciente possível. Caso essa precaução não seja observada, todo o trabalho 

                                            
16

 Emissoras locais (comercial ou não) que retransmitem sinal de uma geradora. Podem usar 15% do 
horário com produção própria, em caso de repetidora de canal educativo, ou se instalada na região 
da Amazônia legal (Região Norte, parte de Mato Grosso e Maranhão). 
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poderá ser comprometido pela incompreensão do verdadeiro papel potencializador 

da mídia. 

 Dessa maneira, tivemos, desde o início, o cuidado de apresentar aos 

envolvidos no processo da rádio escolar essas preocupações, sem cair em uma 

espécie de midiolatria nem de midiofobia, não deixando de demonstrar as 

armadilhas presentes no mundo dos meios de comunicação e as suas 

possibilidades positivas. 

 

 

2.5 MÍDIAS E EDUCAÇÃO: UMA PRÁXIS POLÍTICA 

 

 

O controle da mídia por agentes da política partidária, como vimos, 

interfere e contamina todo seu campo de atuação. De certa forma, acaba por 

eliminar – ou dificultar – a participação das classes subalternas e outros agentes 

políticos, marginalizados no processo e nos meios de comunicação, vislumbrando-

os como espaço de medição de força, na mediação dos conteúdos necessários à 

igualdade e justa atuação de todos. 

 

 

[...] a possibilidade de diálogo se suprime ou diminui intensamente e o 
homem fica vencido e dominado sem sabê-lo, ainda que se possa crer livre 
[...] Seu gosto agora é o das fórmulas gerais, das prescrições, que ele 
segue como se fossem opções suas. É um conduzido. Não se conduz a si 
mesmo [...] E para superar a massificação há de fazer, mais uma vez, uma 
reflexão. E dessa vez, sobre sua própria condição de “massificação”. 
(FREIRE, 1974, p. 63). 

 

 

 

 A educação torna-se a área apropriada para o esclarecimento e a 

liberdade da opressão midiática, política, social e cultural. É a exteriorização da 

sombra da “domesticação” pela luz da conscientização do homem como pessoa 

(FREIRE, op. cit., p. 37).  

 Outro elemento importante no contexto discutido é a cultura. Na 

compreensão aqui proposta, da utilização da rádio escolar, ela é concebida sem 

hierarquias ou hegemonia. Coube aos educadores da turma apresentar várias 
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concepções sobre o tema, fazendo com que todos tomassem consciência da(s) 

sua(s) própria(s) cultura(s), identificando-se com ela(s), respeitando a(s) sua(s) e as 

demais, sem com isso estabelecer juízo de valor predominante. Exemplo disso foi a 

preocupação em mostrar os tipos de entonação e formas de se expressar no rádio. 

No entanto, coube a todos a discussão sobre a adoção nos trabalhos da linguagem 

e expressão próprias dos integrantes da turma, sem seguir o padrão da fala 

radiofônica, com a entonação da voz, forçando uma fala que não fazia parte do 

cotidiano dos participantes. 

 É por intermédio da cultura que muitas alternativas de emancipação 

acontecem e também são temas constantes nas pautas educativas. No entanto, 

algumas polêmicas circulam nas questões culturais. O fenômeno da globalização ou 

internacionalização do capital, que proporciona as trocas de bens simbólicos e não 

simbólicos, segundo alguns estudiosos, implica na eliminação das culturas locais. Já 

outra corrente o trata como um novo movimento anticultural. Concepção errônea, 

segundo Canclini (1989) e Ortiz (1994). De acordo com eles, as trocas culturais é 

uma prática milenar entre os povos; faz parte do organismo mutante desse campo. 

Por outro lado, vale salientar que são inúmeros os fatos históricos de culturas, 

línguas etc. que desapareceram, cujo motivo foi a predominância cultural de um 

povo sobre o(s) outro(s). 

 Segundo um dos pensadores da Teoria Crítica Theodor Adorno (2002, p. 

30-1), a indústria cultural, quando fundida com a diversão, representa a má 

consciência social da arte séria, que, por condições sociais, confere à arte leve uma 

aparência de legitimidade. A conjunção da arte “séria” (culta) com a “leve” (de 

massa) provoca, de acordo com o autor, a origem de uma única arte, que terá 

reflexo negativo na própria cultura, pois é exatamente isso que deseja a indústria 

cultural, afirma ele.  

 Outra implicação, segundo Adorno (2002), é a eliminação da 

racionalidade do consumidor diante dos apelos da indústria do divertimento, que se 

utiliza desse expediente para eliminar suas contestações sobre o universo em que a 

indústria cultural o insere. Conforme aponta, “a diversão é o prolongamento do 

trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é procurada pelos que querem se subtrair aos 

processos de trabalho mecanizado, para que estejam de novo em condições de 

enfrentá-lo” (ADORNO, 2002, p. 33). Ou seja, o entretenimento é um mecanismo do 

capital para manter o homem em condições de enfrentar o trabalho, sem reflexões 
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sobre seus processos de funcionamento. Por outro lado, para Damatta (1997, p.29), 

cada geração interfere na composição de novos elementos culturais, com base nos 

acontecimentos presenciados por essa geração. 

 Compartilhando com tal pensamento, extraímos do estudo de Azevêdo 

(2005, p.70) – elaborado sobre a participação da mulher no programa de rádio 

Mulher em Ação, no interior da Paraíba – o depoimento de uma entrevistada, que 

relata sua experiência no referido programa: 

 

 

[...] eu falava no rádio aquilo que eu vivia, prática da minha vida. Com isso 
eu achei que foi um grande desenvolvimento. Porque antes do Programa ou 
de participar de alguma coisa eu pensava que só quem falava em rádio ou 
na rádio ou no microfone eram pessoas formadas, pessoas que tinham 
estudado em escolas, nos livros [...] fui a vários programas e fiquei 
conhecendo que (sic), e consciente que o Programa de Rádio, ou a rádio, 
ou o microfone não é só pra pessoas que são letradas [...] A convivência da 
gente, o nosso dia-a-dia já é um estudo, já é uma aula [...] Esse era um 
programa baseado na realidade da vida da gente, para a vida da gente, 
para a vida das pessoas que estavam escutando. (A.C.S.). 
 

 

 

 No depoimento, observa-se a proximidade da rádio com a vida das 

pessoas simples, além de demonstrar quanto o rádio, no plano da atuação, ainda é 

encarado como um meio destinado às pessoas cultas e com formação específica. 

No entanto, aquela mulher que não sabia ler nem escrever compreendia que o seu 

mundo, a sua realidade e cultura era tema de aula. Talvez sem ter consciência, ela 

não só aprendia como também ensinava às outras pessoas que a escutavam. 

 Por essa perspectiva, a teoria das Mediações apresenta a cultura como 

elemento de singular importância no papel de mediadora social e teórica da 

comunicação com o popular, com a vida cotidiana, com os meios. Martin-Barbero 

afirma que, 

 

[...] sobrecarregada tanto pelos processos de transnacionalização quanto 
pela emergência de sujeitos sociais e identidades culturais novas, a 
comunicação está se convertendo num espaço estratégico a partir do qual 
se podem pensar os bloqueios e as contradições que dinamizam essas 
sociedades-encruzilhada, a meio caminho entre o subdesenvolvimento 
acelerado e uma modernização compulsiva. Assim, o eixo do debate de se 
deslocar dos meios para as mediações, isto é, para as articulações entre 
práticas de comunicação e movimentos sociais, para as diferentes 
temporalidades e para a pluralidade de matrizes culturais (MARTIN-
BARBERO, 2006, p.261). 
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 O fato é que se torna necessário que os participantes conheçam sua 

própria cultura para que possam se reconhecer em um processo de identidade e 

fortalecimento dos laços de proximidade. 

 Segundo Peruzzo: 

 

  

[...] a participação na comunicação é um mecanismo facilitador da 
ampliação da cidadania, uma vez que possibilita a pessoa torna-se sujeito 
de atividades de ação comunitária e dos meios de comunicação ali forjados, 
o que resulta num processo educativo, sem estar nos bancos escolares. 
(PERUZZO, 2007, p. 189). 

 

 

 

 Participar na comunicação é ter acesso aos meios para a produção de 

conteúdo e sua socialização. Afirma ainda que os veículos17 de comunicação de 

cunho popular “acabam por criar um campo propício para o desenvolvimento da 

educação para a cidadania”. (idem, p. 191). 

 Acreditando que liberdade de expressão não é dizer tudo o que se pensa, 

ao contrário do que divulgam os “democratas” desavisados, compreendemos que a 

liberdade de se expressar é pensar antes o que dizer. Dessa forma, o ato de se 

expressar implica no de pensar, na práxis, que por consequência exige dois 

princípios. Primeiro, pensar repercute em reflexão, que necessita de um processo 

cognitivo – em casos mais apurados – construído historicamente com princípios 

científicos, culturais, sociais etc. Segundo, pensar também significa usar o bom 

senso, coadjuvante da coerência, prudência. Enfim, análise prévia. 

Partindo desse pressuposto, para se expressar não é necessário somente 

a pessoa estar viva e usar as formas de comunicação vigentes. Mas que ela exista 

como sujeito consciente do e no mundo, que os processos comunicacionais possam 

ser canais de fruição do pensamento, que as ideias publicisadas sejam coerentes, 

concisas e sensatas. A comunicação terá cumprido seu objetivo de comunicar e de 

conscientizar. É com esse propósito que formulamos nosso trabalho. Educação para 

a comunicação e a comunicação na educação. O rádio na escola e a escola no 

rádio. Aprendizado construído em conjunto, com cooperação mútua. 

                                            
17

 Leia-se rádios e TV´s comunitários, jornal de bairro etc. 
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 Ao dar vez e voz ao outro é preciso estar preparado para ouvir, 

principalmente o contraditório. E se ocorrer de na fala do interlocutor conter algo que 

não agrada, talvez seja a hora de elaborar uma reflexão não rancorosa com quem 

se expressa, mas sobre a prática que se conduz. Não se deve contrariar quem 

mostra os fatos reais, e sim tomar ciência deles. Os mais conscientes pensam onde 

podem estar os erros, se eles existem ou não. A partir daí, tomam-se a(s) atitude(s) 

cabível(is). Valores como liberdade de expressão exigem maturidade do concessor, 

para reconhecer seus limites, fragilidades e de esforço contínuo para preservá-lo. 

 Por outro lado, o encontro entre escola e sociedade é o cerne da 

compreensão de quem utiliza a mídia na educação. Assim como os meios de 

comunicação tornam-se elos entre os acontecimentos e o público, a presença 

prática e efetiva deles no ambiente escolar vai amplificar o diálogo por possibilitar a 

aproximação entre a escola e a sociedade e permitir a assimilação pela escola como 

educação, comunicação, cidadania, cultura, violência, inclusão social, direitos, 

deveres, trabalho etc. 

  A nossa intervenção na educação escolar procura desenvolver suas 

atividades a partir da compreensão e memória (social, cultural, histórica, cognitiva) 

do aluno, priorizando a reflexão (ERASMO, 1992, p. 438 apud FIGUEIRA, 1966, p. 

1). Com o pensar associado à ação, tendo como aportes os temas citados acima, 

terão o educando e educador a oportunidade de compreender a realidade e originar 

mudanças diversas. 

 

 

2.6 RÁDIO COMO CANAL DE INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL 

 

 

 A rádio escolar apresenta várias possibilidades de trabalhos. Uma dessas 

é a inclusão sócio-digital. O veículo, por possuir características peculiares como a 

oralidade, permite a pessoas portadoras de necessidades especiais dividirem o 

mesmo espaço de ensino-aprendizagem, atuando nas diversas áreas, desde a 

produção dos programas até a apresentação. É possível um cego ser locutor, um 

deficiente físico ser redator, apresentador, etc. O rádio exige da fonte construtora da 

mensagem o uso de linguagem fácil, acessível e universal, para que o interlocutor 

compreenda o conteúdo ensinado. 
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 Nesta pesquisa, trabalhamos com um aluno portador de necessidade 

especial, Marcos18. Vitimado por uma doença cerebral, teve comprometimento no  

desempenho natural das funções vitais, afetando diretamente a sua coordenação 

motora, deixando como sequela a dificuldade na fala. Como já foi dito anteriormente, 

na pesquisa aqui proposta, a concepção é diferente da compreensão das rádios 

baseadas no modelo comercial. Em vez de excluirmos o Marcos buscamos entendê-

lo e, em seguida, conscientizar os demais colegas do problema daquele colaborador 

e, assim, com a compreensão do grupo, levar adiante as nossas atividades. 

 Dado o primeiro passo, tivemos que nos adensar na sua realidade e 

procurar conviver com ele durante as aulas e nas atividades complementares, como 

ida ao teatro, passeio em feiras etc., e tentar a familiarização com sua forma de 

falar. Era impossível, à primeira vista, compreender o que dizia, devido à 

interferência da doença na sua fala. Sem citar que ele, devido sua própria condição, 

tinha dificuldade de comunicação com os colegas, que inicialmente preferimos 

chamar de timidez. 

 A experiência com a rádio escolar como procedimento 

metodológico/educacional exige não só a conscientização dos envolvidos no 

processo para o reconhecimento das dificuldades de cada um e de todos, mas 

obriga a uma adaptação àquela realidade e a tomada de consciência de alguém não 

pertencente ao universo deles, como é o caso deste pesquisador. É importante 

observar a necessidade do educador em conhecer, com mais profundidade, o meio 

ambiente dos educandos, para fundamentar seu plano de atuação. 

 A rádio escolar vem apontar essa vertente para firmar o compromisso do 

educador, com respeito à cultura de seus colaboradores. A diversidade é uma 

palavra de ação, movimento, e as ondas do rádio devem irradiar, contagiar os seus 

ouvintes e participantes da importância que tem a discussão temática variada, 

centralizada na particularidade de cada sujeito. É a prática da universalidade dos 

discursos, privilegiando a individualidade dos participantes e ouvintes. 

 É importante ensinar o dever de se pronunciar, pois a palavra se refere a 

“obrigação” de falar, de ser atuante no processo. A neutralidade ou a omissão de 

opinião diante dos fatos não contribui para o avanço da realidade. A liberdade de 

expressão não é apenas um direito. Na rádio escolar ela se torna uma “exigência”, 

                                            
18

 Pseudônimo utilizado para preservar a identidade do nosso colaborador. 
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urgência de pronúncia. É a oportunidade de desenvolver com os educandos o 

contraditório, a divergência de opinião que proporciona a convergência para a 

compreensão das ideias dos outros. Aprendendo a respeitar as concepções dos 

demais aprendem também a ter suas posições respeitadas. 

 Por este ponto de vista caminhamos para o entendimento geral do 

princípio da igualdade. Observamos que as opiniões são reflexos das práticas 

daqueles que as defendem. Assim, não só o pensamento estará sendo defendido, 

mas a forma de vida escolhida por aquele sujeito que expõe. Temos aí a 

aproximação do pensamento do campo ideário com o mundo diário. Essas vivências 

e experiências possibilitam as trocas entre eles e a homogeneização de seus 

mundos, entrecruzando-se.  

 É nesse turbilhão de pontos de vista que se assenta um dos objetivos da 

rádio escolar como espaço de educação, a socialização dessa diversidade de 

opiniões, que vai refletir o aprendizado baseado no conflito de pensamento, na 

dialética. Quanto mais claras ficam para os membros de um grupo as suas 

semelhanças, mais evidente se tornam as suas diferenças com os outros, 

reforçando a identidade do grupo. 

 Mas não só nisso. É também na similitude ideária que muitos se 

encontram e reencontram na proximidade daquilo que já conhecem, seja como 

relato de experiência de vida, seja como esclarecimentos de questões simples de 

rotina, ou uma conscientização sobre algo que poderia ser tão aparente, mas com o 

auxílio de um colega nessas discussões faz afinar sua forma de compreensão da 

realidade. 

 Dessa maneira, a presença do aluno Marcos no grupo mostrou que é 

possível a convivência e a aprendizagem entre pessoas diferentes. Sabe-se a 

dificuldade que isso implica se não for feito um trabalho de horizontalização do 

pensamento de igualdade, mostrado acima. Como havia uma proximidade dos 

saberes, e o Marcos não estava distante dos conhecimentos dos outros 

colaboradores o processo foi mais fácil. Esse fato chama atenção porque mesmo ele 

sendo uma pessoa que tinha certa “deficiência” causada por uma doença, o seu 

nível educacional em comparação com a turma era bom. O que por si só já o 

colocava na condição de igualdade e impedia, pelo lado da educação, um 

preconceito mais aguçado pelos seus pares. 



 47 

 Outro fator preponderante observado no caso do Marcos foi a sua timidez 

e reclusão individual. Era retraído, acanhado. Mas, diante de tal quadro, a 

mediadora logo atentou para a sua inclusão tanto social no grupo, quanto na 

exposição de suas ideias. 

 A outra possibilidade de inclusão, a digital, tinha como intenção o uso do 

computador como ferramenta para a produção de textos para os programas e como 

pesquisa via Internet. No entanto, observamos que devido ao nível de conhecimento 

dos alunos sobre a alfabetização não seria possível. Vimos que seria necessária, 

também, a alfabetização digital. Diante da falta de condições e do tempo disponível 

seria inviável com aquela turma. 

 A produção dos programas usando o computador exige a habilidade da 

transposição da linguagem escrita para o meio em questão, são códigos diferentes, 

e as pessoas cujas histórias de vida estávamos convivendo não tinham, até então, 

as condições favoráveis para tal objetivo. Percebemos que quadro, caderno, lápis e 

borracha, naquele momento e com aqueles sujeitos, seriam mais eficientes que o 

monitor, teclado, mouse e o del. Retornamos aos recursos tecnológicos já 

dominados por todos.  

 A rádio escolar deve ser pensada de acordo com as possibilidades e 

potencialidades do grupo componente. É provável que a utilização de elementos 

tecnológicos, como computador, software, gravador entre outros, para um público já 

familiarizado com esses programas, flua com maior rapidez, principalmente com os 

adolescentes já habituados ao seu uso. Mas para o nosso grupo não era possível. 

Não foi por isso que deixamos de encarar o desafio; afinal, quando o rádio surgiu 

não havia computador e gravador, por exemplo.  

 A linguagem falada era comum a todos e foi nela que nos centramos para 

entender o meio de comunicação como espaço de aprendizagem, alfabetização 

formal e do mundo. Da mesma forma que sua característica é a oralidade, o 

processo de produção está fundado na leitura e escrita, na transcrição das suas 

ideias para o papel, antes de propagá-las pela rádio. Ou seja, a palavra falada nasce 

em nós primeiro do que a escrita, no rádio a primeira vem depois da segunda. Como 

ensina Freire, “a leitura do mundo precede a leitura da palavra” (1983, p. 11). A rádio 

escolar é uma possibilidade da formalização desse aprendizado.  
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2.7 TIPOS DE RÁDIO ESCOLAR: POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 

 

 

 Existem várias possibilidades de trabalhar com rádio escolar, seja local, 

via internet, por radiodifusão em emissora de rádio comercial ou comunitária. A de 

difusão limitada pode acontecer através da instalação de equipamentos na escola, 

distribuindo caixas de som nas salas e em demais lugares de circulação de pessoas. 

Conforme a condição financeira da instituição, poderá apresentar os programas com 

poucos recursos, dispondo de caixas de som amplificada, microfone e tocadores de 

áudio postos no pátio. 

 Qualquer escola pode requerer, por exemplo, a permissão para funcionar 

em seu interior uma rádio comunitária, basta que ela cumpra os requisitos 

necessários exigidos na Lei 9.612/98 e no Decreto 2.615/98, e começar uma 

peregrinação pelo Ministério das Comunicações, em busca da outorga. Mas a 

instalação de uma rádio na escola, seguindo os preceitos já apresentados aqui, é de 

suma importância tanto para a educação como para a comunicação, estendendo-se 

à democracia, cidadania, liberdade etc. 

 A Escola Djalma Maranhão possui um transmissor de baixa freqüência, 

capaz de irradiar aproximadamente um quilômetro quadrado. O equipamento já foi 

utilizado em várias ocasiões. Na noite do dia 23 de novembro de 2007, transmitimos 

o programa especial em comemoração ao aniversário do patrono, utilizando a 

frequência 97.1. Embora a legislação citada no parágrafo anterior proíba essa 

prática (transmissão de radiodifusão sem concessão pública), achamos legítima por 

se tratar de uma manifestação educacional, cultural e também histórica, por 

relacionar a temática com um cidadão que teve importância para a cidade e também 

para a educação. 

 Outra opção cada vez mais acessível é a rádioweb, o funcionamento da 

emissora na Internet. Neste caso, além dos recursos de som é possível a inserção 

de conteúdos de imagens e textos. É o formato mais completo, pois permite uma 

quantidade de pessoas envolvidas muito grande. Lembrando ainda da diversidade 

de opções midiáticas que o meio permite. Assim, não só a oralidade é destacada, 

mas a escrita, a informática, o vídeo dos programas e das atividades desenvolvidas 

na comunidade escolar. 
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 Um desafio para a rádioweb é a necessidade de recursos como acesso à 

rede online, 24 horas, aparelhagem técnica, manutenção e inserção dos conteúdos. 

A rádio via net pode envolver uma quantidade elevada de pessoas (web designer, 

redator, editor de áudio, imagem e texto etc.). Vários alunos e turmas poderão ser 

incluídos nos trabalhos, funcionando de forma integradora da comunidade escolar. 

 Como se pode ver, o que poderia ser um problema, a priori, deve ser 

revertido em solução. Por este tipo de trabalho ser originado em meio a processos 

colaborativos e solidários, quanto mais pessoas forem envolvidas, melhor. Afinal, a 

inclusão, neste caso, seja ela social ou digital, de acordo com nossa intenção, é uma 

das propostas para se trabalhar com as mídias na educação.  

 É importante também ressaltar a própria forma de funcionamento dos 

meios de comunicação, tendo em vista que há nela uma interdependência entre as 

suas estruturas internas. O repórter precisa do pauteiro, dos editores, cinegrafista, 

operador etc. Todos dependem um dos outros. Cria-se, como define Durkheim 

(1999), os dois tipos de solidariedade, a mecânica e a orgânica. A primeira é 

característica da fase primitiva da organização social, que tem sua origem nas 

semelhanças psíquicas e sociais (e até físicas) entre as pessoas. A segunda surge 

com a divisão do trabalho, característica típica das sociedades mais desenvolvidas 

(capitalista, por exemplo), e resulta em um novo tipo de solidariedade, não mais 

centrado na semelhança entre os indivíduos, mas no encontro de interesses 

complementares que cria um novo laço social, ou seja, um outro tipo de princípio de 

solidariedade, com moral própria, e que dá origem a uma nova organização social. 

 Uma alternativa tem sido a utilização dos programas gravados na escola 

ou apresentados ao vivo em emissora de rádio tanto comercial quanto comunitária. 

Nesta última, há um potencial enorme de utilização do espaço na programação para 

a escola e a educação como todo. A legislação que a rege, inclusive, reforça em 

seus objetivos o desenvolvimento educacional, cultural, econômico e social. Cabe às 

escolas buscarem seu lugar na comunicação. Mais ainda, de poder socializar suas 

ações estendendo a sala de aula à sala das residências, aos carros e à discussão 

na sociedade de questões pertinentes à educação, comunidade, bairro, cidade etc. 

 A escola pode requerer à emissora de radiodifusão comunitária um 

espaço na programação e firmar parceria para a propagação das atividades 

produzidas por ela. Porém, não pode se distanciar dos objetivos da rádio escolar, 

como a cidadania e o diálogo, a comunicação em conformidade com a realidade 
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local e em via de mão dupla, que permitam as trocas de aprendizagem entre os 

envolvidos, direta e indiretamente (construtores dos programas e os ouvintes), 

considerando a capacidade de atuação dos espectadores, ouvindo suas sugestões, 

críticas e colaborações sobre as temáticas desenvolvidas. 

 De qualquer maneira, independente do veiculo ou do lugar que os 

programas são exibidos, o mais importante, na nossa compreensão, é o processo e 

a aprendizagem que eles podem vivenciar.  
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3 PELO DIAL DA HISTÓRIA: O LUGAR E OS SUJEITOS 

 

  

 A escolha do lugar para a realização de uma pesquisa científica é algo 

muito peculiar e depende de vários fatores. O primeiro e o mais óbvio é a 

proximidade teórico-prática com seu objeto de estudo. O segundo diz respeito às 

condições de trabalho. Uma indagação indispensável é: há possibilidade de obter 

material referente ao tema naquele lugar? E o terceiro se refere às relações com as 

pessoas que terá de conviver e estabelecer relação de solidariedade entre elas e 

suas investigações. 

 Os dois primeiros pressupostos acima foram prontamente atendidos logo 

na primeira visita feita à escola, em maio de 2006, antes da seleção para o 

doutorado e o último no ano letivo em 2007, com a turma pesquisada. Fui recebido 

pela coordenadora do turno da tarde, que me mostrou todos os recintos da escola, 

enquanto falava sobre a forma de gestão e da própria história daquele lugar. 

 Antes de chegar lá, entrei em Felipe Camarão, digamos, pelo avesso. 

Primeiro parei em uma escola. Do carro onde estava só pude ver o sobrenome 

Maranhão19, desci e então perguntei ao vigia se ali tinha uma rádio, o mesmo 

afirmou que não, mas que havia uma emissora em um colégio, no outro bairro, o 

Djalma Maranhão. Coincidência não apenas nos nomes dos patronos, ambos tinham 

sido vítimas da ditadura militar. 

 Segui e mais adiante parei para pedir informação. Encontrei uma jovem 

de aproximadamente 15 anos que me orientou a continuar direto, pois veria o meu 

destino logo à frente. Só percebi momentos depois que havia parado sobre os trilhos 

do trem que passa naquela localidade, estava em cima da encruzilhada. Nada mais 

pertinente para aquele momento. Segui como informado e ao passar pela rua os 

olhares das pessoas que por ali estavam se dirigiam a mim. Mas de longe vi a 

escola e tive a sensação de ter me encontrado. Porém, tamanha foi a surpresa, 

                                            
19

 A escola era a Professor Luís Ignácio Maranhão Filho, irmão de Djalma Maranhão. O patrono foi 
preso pelos militares e desapareceu do DOI/CODE em 3 de abril de 1974. Anos depois, o fato foi 
revelado em entrevista na Revista Isto É ,pelo ex-médico e torturador Amilcar Lobo, e confirmado, em 
1993, pelo ex-agente do Órgão Marival Chaves, em entrevista à Revista Veja. Seu corpo nunca foi 
localizado.  
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quando me deparei com um ônibus que buzinava e fazia “sinal de luz” 20, 

insistentemente. Então alguém gritou: “você tá na contramão!”. 

 Em busca da escola estava eu contrariando o trânsito, as regras 

estabelecidas previamente. Retornei na primeira rua que encontrei e segui o rumo, 

agora coerente, como determinado pela organização do tráfego. Por fim, cheguei ao 

destino e ao que me levava até ali: entender e poder construir um trabalho que 

pudesse contribuir para a formação de algumas pessoas, em especial a minha. 

 Com o caminhar iniciado na Escola Municipal Djalma Maranhão fomos 

observando que andar, no que alguns poderiam chamar de “contramão”, é uma 

rotina naquele lugar, e nesse mesmo movimento foi também sendo conduzido nosso 

objeto. Fizemos nossa caminhada compreendendo a história como uma série de 

acontecimentos em construção, cujo percurso poderia ser mudado sempre que se 

vislumbrassem melhorias para a coletividade, encarando com naturalidade essa 

alternância de fatos.  

 Dessa maneira fomos entendendo os mecanismos de funcionamento 

daquela instituição que passamos a conhecer mais de perto. Participamos do 

momento histórico de uma escola que, diferente das demais, não aceitava repetir 

modelos de gestão educacional, não se permitia tornar-se uma ilha no bairro, não se 

limitava a um projeto político-pedagógico burocrático e hermético, não se distanciava 

da comunidade, nem de seus dilemas, e que desde a sua criação encarava as 

mídias como uma possibilidade educacional riquíssima. 

 Assim adentramos naquele universo que era estranho para um sujeito 

externo, tanta novidade ou muitas diferenças no tocante ao que habitualmente se 

pratica em outras escolas.  

 

 

3.1 EDUCANDOS E EDUCANDAS DA PESQUISA: BREVE APRESENTAÇÃO 

  

 

 O número de pessoas matriculadas no início do ano letivo de 2007 era de 

38. Entre elas, 14 abandonaram as aulas e uma foi transferida para outra escola, 11 

permaneceram na série por frequência insatisfatória e outras 6 por desempenho 

                                            
20

 Acendimento repetido dos faróis de um veículo, que orienta outro motorista sobre alguma situação 
de risco e atenção. 
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insuficiente, enquanto que 6 progrediram para o ciclo seguinte. Pela frieza dos 

números, podemos verificar que, mesmo com a quantidade de matrículas efetivadas, 

a presença do aluno em sala de aula nunca passou de 25, não apenas na turma 

pesquisada, mas em toda a escola, naquele ano. 

 Das 23 pessoas que continuaram frequentando as aulas, a participação 

mais ativa se deu por aproximadamente 14 educandos e educandas. A sua 

continuação naquele ciclo ou não, coube a educadora fundamentada nas suas 

compreensões sobre as atividades escolares dos partícipes. Vale enfatizar que, 

diretamente, o pesquisador não interferiu na avaliação feita por ela, tanto por 

respeito as suas concepções sobre o trabalho realizado com a rádio escolar, quanto 

por impossibilidades burocráticas. 

 O grupo composto pelas 14 pessoas que efetivamente frequentavam 

diariamente as atividades em sala de aula apresentava o seguinte perfil. Sendo 8 do 

sexo masculino, com faixa etária entre 26 a 56 anos de idade, provenientes do 

interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba. A ocupação predominante foi “Do lar” 

(doméstica, aposentada etc.), mas havia pedreiro, encanador, vigilante, costureira, 

profissional autônomo. A cor branca (50%) e a parda (43%) foram apontadas pelos 

participantes como sendo a que reconhecem como a sua. Quanto à moradia, 86% 

deles moravam em casa própria, sendo que 79% dessas residências eram de 

alvenaria e 21% de taipa. Moravam em Felipe Camarão 86% entre 11 e 20 anos. 

Sobre prática de credo religioso, 71% se disseram católicos e 7% evangélicos. A 

praia foi a opção de lazer apontada por 86% dos educandos, seguida da televisão, 

com 79% das indicações. A renda geral não ultrapassava dois salários mínimos. 

 Um fator pertinente observado com a turma foi o processo de 

conscientização política sobre seus direitos, incentivada inclusive pela própria 

escola. Presenciamos no início do ano letivo um embate entre os integrantes com a 

coordenação do turno noturno, cobrando o conserto do ventilador instalado na sala 

que estavam estudando. O pleito foi decido por eles e levado à citada coordenação, 

cujo argumento era o excesso de calor, que interferia na aprendizagem. Exigiam, e 

caso a solicitação não fosse atendida entrariam em greve. A reivindicação foi 

prontamente aceita pela escola; entretanto, o que chamou mais atenção ao 

pesquisador recém chegado naquele lugar foi a naturalidade entre as partes, fato 

que, em outro espaço, seria de tensão ou, dependendo da concepção educacional, 
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não fosse dada a oportunidade de ela existir. Exemplo do princípio democrático no 

interior de uma entidade escolar que segue os ensinamentos de seu patrono.  

 Djalma Maranhão, assim como o seu irmão Luiz Maranhão, foi vítima da 

ditadura militar. Os motivos pelos quais a perseguição se deu são apresentados pelo 

próprio Maranhão, em tom de desabafo, na sua “mensagem ao povo brasileiro”, em 

julho de 1965, no exílio: 

 

 

[...] fui deposto porque luto contra aqueles que submetem os interesses 
econômicos do Brasil à voragem insaciável dos grupos estrangeiros, 
responsáveis diretos pela inflação e consequentemente pelo estado de 
miséria em que vive a maioria do nosso povo. Defendi a reforma agrária e a 
limitação da remessa de lucros dos trustes para o exterior [...] Meu crime 
maior foi alfabetizar vinte e cinco mil crianças, na Pioneira Campanha De Pé 
no Chão Também se Aprende a Ler, reconhecida pela UNESCO como 
válida para as regiões subdesenvolvidas do mundo, em um país de 
humilhante maioria de analfabetos, e lutar para dar ao povo, acesso às 
fontes do saber, no plano de democratização da cultura. De fazer Feira de 
Livros, de construir uma Galeria de Arte e estimular o Teatro do Povo. De 
restaurar e promover a revalorização dos Autos Folclóricos. De abrir 
Bibliotecas Populares que estabeleceram recordes nacionais de 
empréstimos de livros, numa cidade que não tinha biblioteca pública. 
(MARANHÃO in GÓES, 1999, p. 261/2). 

 

 

3.2 A ESCOLA E O CONTEXTO 

 

 

 A Escola Municipal Djalma Maranhão foi criada em 21 de janeiro de 1982, 

pelo Decreto nº 2.624 da Prefeitura de Natal. Situa-se no Promorar II, pertencente ao 

bairro de Felipe Camarão, localizado na Região Oeste de Natal. O conjunto 

habitacional foi construído em 1981, pelo programa de habitação popular, Pró-Morar, 

do Governo Federal, na gestão do então prefeito José Agripino Maia21. As casas 

foram construídas para receber os moradores oriundos do programa de remoção de 

favelas em Natal. 

 A Escola Djalma Maranhão é erguida imersa em um caldeirão de 

complexidade. As pessoas que vinham das favelas já eram oriundas de vários 

lugares do Rio Grande do Norte e Estados vizinhos, com hábitos e costumes 

                                            
21

 Mesmo as residências tendo sido construídas com recursos do Governo Federal, após o 
alojamento das famílias, o prefeito instituiu a cobrança de uma taxa para cada “proprietário”. 
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diversos. Diante desse contexto, elaborou-se um projeto político-pedagógico em 

consonância com a dimensão dos dilemas que os cercam. 

 A população residente no bairro, em 2007, era de 51.169 habitantes, 

numa área de 663,40 ha, com densidade demográfica de 77,13 (hab/ha), com 

crescimento populacional de 14,25%, de 2000 até 2007, enquanto que a capital teve 

aumento de 10,74% na sua população (IBGE, 2007). Metade de seus habitantes tem 

até 24 anos de idade (51,07%), e os moradores acima dos 50 correspondem a 

12,21%, o que comprova a predominância de pessoas jovens residindo no lugar.  

 Felipe Camarão também está distribuído em quatro localidades: Peixe-

Boi, KM-06, Baixa do Sagui e Barreiros. Por sete conjuntos habitacionais: 

PROMORAR, Felipe Camarão II, Felipe Camarão III, Jardim América, Vida Nova II, 

Vida nova III e Lavadeiras. Mais seis assentamentos precários: Torre22, Fio, 

Barreiros, Alemão, Lavadeiras e Wilma Maia (SEMURB, 2005). E oito favelas: Alta 

Tensão, Palha, Maré, Barreiro, Promorar, Torre, Fio e Alemão (SEMURB, 2009). 

 A renda média mensal dos moradores estava assim distribuída: até 1 

salário mínimo, 31,39%; de 1 a 3, 41,08%; de 3 a 10, 13,37%; entre 10 e 20, apenas 

1,03%; acima de 20, 0,31% de seus moradores tinham esse privilégio. Do outro 

lado, 12,82% dos habitantes viviam sem nenhum tipo de rendimento (SEMURB, 

2009). O bairro ocupava a 4ª pior posição entre os 36 bairros da capital.  

 A mesma classificação se encontra no Índice de Qualidade de Vida 

(IQC)23 de 0,27 (BARROSO, 2003, p. 15), conta com mais de 25 organizações 

comunitárias (3 Clubes de Mães, 17 Associações e Centros, 1 Grupo de Idosos, 4 

Conselhos Comunitários). 

 Entre essas instituições se destaca a presença de 58 igrejas evangélicas 

na comunidade, além de 2 salões do Reino das Testemunhas de Jeová, 6 igrejas ou 

capelas Católicas e 3 Centros Espíritas (CORREIA, 2008, p. 41), totalizando 69 

organizações espirituais ou uma correspondente por cada Km² do bairro. 

                                            
22

 A comunidade também é conhecida por Alta Tensão. Sua localização fica sob a rede de 
transmissão de energia elétrica de alta voltagem. 
23 O IQV tem como referência de análise três fatores: Renda; Educação, taxa de analfabetismo 

pessoas com 15 anos ou mais de idade; e Ambiental, abastecimento de água, coleta de lixo, 

saneamento. Varia de 0,0 a 1,0. “Configuram-se como insumos indispensáveis ao diagnóstico, 

formulação e implementação de políticas públicas e ao monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento 
das ações governamentais” (BARROSO, 2003, p. 4). 
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 Na assistência à saúde os moradores do bairro são atendidos por duas 

unidades básicas e uma maternidade, além de clínica especializada em doenças 

mentais. (SEMURB, 2009). 

 Quanto à escolaridade dos chefes de família residentes no bairro, 78,85% 

deles não tinham mais que sete anos de estudo e somente 0,74% ultrapassaram 15 

anos de vida escolar. Em 2009 existiam 10 escolas públicas (4 municipais e 6 

estaduais) e 7 privadas, além de 6 creches (3 públicas e 3 particulares). Para a 

prática de esportes há duas quadras e um campo de futebol de uso comunitário. 

(SEMURB, 2009). 

 Os dados acima são alarmantes, visto que quase metade da população 

de Felipe Camarão mal alcançava renda de um salário mínimo mensal. Fato que 

colabora para seu quadro de miséria e pobreza extrema, agravando sua situação 

social, que culmina também no crescimento da violência (principalmente entre os 

jovens), do número de favelas e seu crescimento populacional, além da falta de 

perspectiva para o público na faixa etária de risco. 

 Associado a isso, também vale ressaltar o baixo índice de escolaridade, 

especialmente dos chefes de família (78,85%). Nesse universo de problemas e 

contradições sociais vê-se o grande número de igrejas evangélicas e demais 

entidades espirituais, mas que não tem agregado ou incorporado a possibilidade de 

mudança da população residente.  

 Corroboram com tudo isso as manchetes estampadas nos meios de 

comunicação da capital, reforçando negativamente a imagem sobre aquele lugar, 

que acaba legitimando em seus residentes tal concepção, acarretando, por outro 

lado, na baixa estima dessas pessoas. Alarga-se, assim, o problema, do campo da 

realidade vivida ao simbólico, prerrogativa primordial para se observar ao trabalhar 

em atividades escolares e com seus moradores, estudo que foi feito durante as 

atividades com a turma pesquisada. Tal fato exigiu de nós a elaboração de 

estratégias de abordagens utilizadas com seus membros, para amenizar ou 

neutralizar esse dilema. 

 A Escola Municipal Djalma Maranhão está imersa nesse turbilhão de 

desigualdade, que circunda entre violência, problemas de todas as origens, cultura 

popular, educação etc. Diante da realidade de um bairro cheio de adversidades, um 

espaço educativo deve funcionar como uma célula-tronco que busca se multiplicar e 
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disseminar ações mais ou menos próximas às expectativas da população no 

contexto onde se vive. 

 Pensado e atuando dessa maneira, desde 1982, ano de sua criação, um 

modelo de gestão escolar foi pensado nesse direcionamento, 

 

 

A escola Municipal Djalma Maranhão está inserida na realidade desse 
bairro, que, segundo a crônica policial, é um dos mais conflituosos, devido o 
grande índice de homicídios, tráfico de drogas e outras ocorrências. 
Ressaltamos que o Projeto político-pedagógico (PPP) dessa Escola busca, 
assim, organizar-se considerando essa história social e política, 
reconhecendo também nessa conjuntura sua evidente produção cultural no 
quadro das qualidades artísticas e estéticas da cidade de Natal, e 
perfilhando o grande número de sujeitos sociais que dão exemplos de 
cidadania. Nesse sentido, a Escola reconhece que os conflitos que 
estigmatizam esse bairro não são específicos da realidade de Felipe 
Camarão, mas ainda um retrato de grande parte da população brasileira. 
(LIMA, 2006, p.2). 

  

 

 Como exposto e o que pudemos vivenciar nos últimos quatro anos, 

durante as atividades e frequentes visitas à escola, confirmamos a práxis do 

ambiente escolar, que não se ausenta dos problemas de seus educandos e do lugar 

onde está.  

 

 

[...] essa Escola vem criando um espaço onde a construção do 
conhecimento se dá pela intermediação e interligação entre os conteúdos 
formais das áreas específicas trabalhadas na Instituição e os 
conhecimentos prévios ligados à história de vida dos sujeitos. Essa 
dinâmica configura o P.P.P. da Escola em três eixos: a descrição e 
problematização da realidade escolar; a compreensão crítica da realidade 
também descrita e problematizada; e a proposição de alternativas de ação. 
(LIMA, 2006, p. 2). 

 

 

 É importante atentar não apenas para o que se constitui no Projeto 

Político Pedagógico da escola, mas o que significa cada uma dessas palavras no 

contexto da instituição. Primeiro, a palavra projeto adquire simbolicamente o sentido 

de algo que “está em plena construção, inacabado”, como afirmou Linelva Teixeira, 

uma das educadoras fundadoras daquele espaço. Além disso, a ênfase, com letra 

maiúscula, dada sempre que se refere à escola impregna em si a grandiosidade que 
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tem diante das suas responsabilidades e seu compromisso com a comunidade 

escolar. 

 O Projeto Político-Pedagógico da Djalma Maranhão já foi objeto de estudo 

de vários trabalhos acadêmicos24, assim como já foi espaço para tantas outras 

pesquisas e serviu de inspiração para a formulação de modelo de gestão escolar. 

Diante disso, não é de nosso interesse traçar outra discussão sobre o referido plano 

de atuação da escola, mas sim situar o leitor para o espaço onde a pesquisa foi 

realizada, acrescentando que, graças a ele, foi possível direcionar e concretizar 

nosso objeto na intenção planejada. 

 Quanto à sua organização merece destaque a práxis administrativa, como 

a escola é conduzida. Desconstruiu a forma de gestão escolar verticalizada, posto 

de hierarquias, como se tem presenciado há muitos anos nas escolas brasileiras. 

Desde sua fundação, em 1982, a Escola Djalma Maranhão, através de seus 

primeiros educadores e gestores decidiram assumir a pluralidade, o compromisso e 

a participação comunitária. Abrem as portas para a população opinar desde o direito 

de expressão e de escolha de diretrizes que deve seguir até na promoção de 

atividades acadêmicas, culturais, sociais, em seu interior, como também manter no 

quadro de gestores representantes dos pais (um de cada turno) e do conselho 

comunitário de Felipe Camarão. 

 Em 1991, o Conselho Escolar formulou os Princípios de Trabalho e as 

Ações Básicas para a instituição. Naquele mesmo ano, em assembleia geral, em 

caráter regimental, decidiu-se que a gratificação salarial concedida por lei aos 

ocupantes dos cargos de diretor e vice-diretor seria repassada ao Conselho Escolar, 

depositado em caixa comum, para a manutenção dos movimentos político-

pedagógicos da escola. 

 Outra característica da Djalma Maranhão é a ausência do gabinete de 

diretor. Em vez da existência desse cargo, meramente simbólico, assumem os 

coordenadores de turno, que dão seu expediente na sala da secretaria, que é a 

mesma dos educadores. A intenção é não estabelecer algum tipo de separação 

                                            
24

 BARBOSA JÚNIOR, Walter Pinheiro. O projeto político-pedagógico da Escola Municipal 
Djalma Maranhão. Natal: 1998, 128 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – UFRN; BARBOSA 
JÚNIOR, Walter Pinheiro. O Ethos humano e a Práxis Escolar: dimensões esquecidas em um 
Projeto Político-Pedagógico. Natal: 2002, 196 p. Tese (Doutorado em Educação) – UFRN. LIMA, 
Maria Margareth. O ensino de arte no projeto político pedagógico da Escola Municipal Djalma 
Maranhão. Natal: 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) – UFRN. SILVA, Telma Elita. Cultura 
organizacional da Escola Municipal Djalma Maranhão. Natal: 2005, 61 p. Monografia 
(Especialização em Gestão de Empresas e Pessoas) – UNP. 
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hierárquica. Por outro lado, aproxima os demais membros da escola dos 

acontecimentos e decisões, e consequentemente facilita a comunicação sobre os 

desdobramentos resultantes desses fatos, valorizando a transparência. 

 A Escola Djalma Maranhão desde dezembro de 1999, quando ocorreu a 

eleição para escolha dos membros representativos, adotou a prática que se 

denominou de Coletivo Dirigente, órgão consultivo e deliberativo máximo da escola. 

Sonho semeado ainda na sua criação, que a partir daquele momento começava a 

ser realidade. 

 Em conformidade com os Artigos 3º e 5º do Regimento Escolar, escrito 

em 2004, 

 

 

 
A coordenação do Coletivo Dirigente é constituída por um Diretor, um Vice-
diretor e três (03) Articuladores Pedagógicos, (sendo um (01) deles o 
Coordenador Pedagógico), um membro do Conselho Comunitário do bairro 
Felipe Camarão, um (01) pai ou mãe por turno, um (01) funcionário por 
turno, (sendo um (01) deles o Coordenador financeiro), todos eleitos por 
período de três (03) anos, pela comunidade escolar. 
São atribuições do Diretor e Vice-diretor: 
I – Responder oficialmente pela Escola e representá-la ante os órgãos da 
Secretaria Municipal de Educação e demais órgãos públicos e particulares. 
V – Zelar pelo cumprimento desse Regimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO DO COLETIVO DIRIGENTE 

GESTÃO 2004 – 2007 

REPRESENTANTES ATRIBUIÇÃO 

Selma B. Oliveira Diretora 

Ariadna de Carvalho Barbosa Vice-Diretora 

Jeane Canuto Fialho Coordenadora 

Maria Soledade F. Werlang Coordenadora 

Edeni de Lima Paula Coordenadora 

Maria Lúcia de Lima Funcionária – Matutino 

Paula Francinete Representante Mãe – Matutino 

José Ribeiro da Silva Representante Pai – Vespertino 

Veramir Gomes da Silva Representante Mãe - Noturno 

Expedita Maria da Costa Representante Estudantil 

Maria Helena Representante Conselho Comunitário 

Quadro 1. Representantes Coletivo Dirigente eleitos em 2004. 
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 Embora ainda haja a presença dos cargos de diretor e vice, justifica-se 

porque toda e qualquer instituição necessita de representantes em ocasiões, 

eventos, para que responda formalmente pela escola; afinal, a burocracia ainda rege 

os regulamentos e obriga a existência desse “modelo” e as demais instituições não 

estão habituadas a esse tipo de gestão coletiva. A própria Secretaria Municipal de 

Educação, em determinadas situações, não aceitou as decisões do Coletivo. Por 

exemplo, em 2009, quando em uma das salas de aula apareceram rachaduras nas 

paredes, fato que fez com que a professora da turma, por precaução, comunicasse o 

fato à coordenação, que, imediatamente, suspendeu as atividades naquela sala. 

Posteriormente, os gestores convocaram uma plenária, com a presença dos pais, 

alunos e a comunidade escolar para discutirem o problema. Na reunião, ficou decido 

que as atividades no local só seriam retomadas após uma avaliação feita por 

técnicos da Secretaria Municipal de Educação. 

 Em seguida, tal decisão foi encaminhada para o Órgão que enviou um 

engenheiro e um arquiteto ao local, e na presença de alguns pais de alunos, mestres 

de obras com experiência em construção civil foi constatado que as fissuras não 

colocavam em risco a vida dos usuários daquela sala, que, em seguida, foi liberada 

e retomada a rotina escolar. 

 O que chamou atenção no ocorrido é que a Secretaria foi contrária à 

decisão da escola em cancelar as aulas no local, mas a coordenação, baseada na 

determinação da plenária, não seguiu o apelo do Órgão sem antes ter um parecer 

técnico formal. Ou seja, o Coletivo Dirigente foi predominante no caso. 

 A discordância da escola do padrão eleitoral verticalizado e hierárquico, 

centrado na figura do diretor e vice como gestores supremos, levou a Djalma 

Maranhão a se negar a participar das eleições promovidas pela Secretaria Municipal 

de Educação, em 2001, fato que resultou na intervenção da escola por 120 dias, de 

fevereiro a maio de 2002, pela referida Secretaria. 

 O ato antidemocrático adotado pela Secretaria não afetou as instâncias 

do Coletivo Dirigente. A Escola, após longa discussão sobre o acontecimento e seus 

desdobramentos, ofereceu ao órgão uma lista quíntupla com nomes dos possíveis 

interventores, sendo escolhidas entre as cinco, as educadoras Elza Maria Herculano 

de Oliveira, para o cargo de diretora, e Joana D´arc Ferreira Cavalcanti, para vice-

diretora, responsáveis oficialmente pela direção. No entanto, a escola continuou sua 

administração pela gestão (2000-2002) eleita anteriormente. Quanto às duas 
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educadoras indicadas, permaneceram em suas funções em sala de aula. Acontecia 

aí uma situação sui generis, existia uma “direção” para a Secretaria Municipal de 

Educação e outra que de fato assumia os rumos de um projeto político-pedagógico, 

que, mesmo diante de uma decisão arbitrária, soube redirecionar os trâmites para 

que a coerência das suas práticas não fosse afetada. 

 Esse exemplo talvez corrobore com o fato de ainda aparecer no 

Regimento Interno da Escola Djalma Maranhão a figura do diretor e do vice. Pelo 

que podemos observar não é incoerência com as ideias de gestão democrática que 

permaneceria figurando em seus estatutos e práticas diárias o poder desse sujeito, 

mas um elemento necessário diante do modelo de administração e funcionamento 

das instituições, seja pública ou privada, em um país que exige o cargo. O que não 

significa controle unidirecional das decisões, pelo contrário, é ele quem vai levar à 

sociedade as diretrizes assumidas pela coletividade. 

 Pelo que regulamenta o Regimento Interno, em seu Artigo 6º: 

 

 

O Coletivo Dirigente é o órgão máximo e deliberativo formado por setores 
técnico, pedagógico e administrativo com a finalidade de articular uma ação 
colegiada, visando à construção coletiva de um projeto educacional no 
âmbito da Escola, em consonância com o processo de democratização da 

sociedade. 

 

 

 Como visto, a escola adota, em caráter regimental, o compromisso com a 

coletividade, bem como assume o direcionamento para a construção de um projeto 

educacional. Como mostrado anteriormente, o construir adota significado de 

continuidade, em constantes modificações, em acordo com a ressonância da 

sociedade, tendo como baliza a democracia desta. 

 Dessa maneira nós caminhamos no desenvolvimento de nosso trabalho 

com a rádio escolar. O seu fazer e (re) fazer estava impregnado com esse espírito, 

da utilização de um veículo de comunicação, que tinha como propósito permitir o 

acesso dos educandos, não apenas ao referido meio, mas ao diálogo; a expressão 

que não resumia somente como direito, e sim também como liberdade. 

 Para que possamos entender a coerência do documento citado com as 

práticas da Djalma Maranhão, na comunidade, a seguir listamos algumas conquistas 

encampadas por ela e demais entidades de Felipe Camarão.  
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 Construção da quadra de esporte, mobilizada pela escola e o Conselho 

Comunitário do bairro. Aberta das 7 às 24 horas, para a comunidade, cujo 

controle de acesso é feito pela coordenação, após entrevista com os 

interessados, e aprovado ou não conforme argumentos apresentados por 

eles sobre a intenção do uso do espaço; 

 Aquisição de uma ambulância para o Posto de Saúde (prédio anexo ao da 

Escola), movimento organizado junto com a direção da unidade e o 

Conselho Comunitário; 

 Campanha de arborização do bairro; 

 Participação nas discussões para a retirada do aterro sanitário do bairro 

(Lixão de Felipe Camarão) e processo de inserção dos antigos 

catadores25 do lixão no Projeto de Coleta Seletiva e formação de 

cooperativa; 

 A inclusão do aniversário do bairro (22/08) e do patrono (27/11) no Projeto 

Político-Pedagógico da escola. Nos referidos eventos discute-se a história 

de ambos. Do primeiro, seus problemas, características peculiaridades 

etc. Do segundo, sua biografia, feitos em sua carreira política, entre 

outros; 

 Feira do livro: evento que mobiliza toda a comunidade escolar, 

incentivando os alunos e educadores a escreverem livros (biografia, 

poesia, literatura de cordel etc.), conta com projeção de filmes, com a 

presença de escritores, folcloristas, repentistas e artistas, aberto ao 

público interessado. 

 Além dessas atividades, a Escola Djalma Maranhão desenvolve (u) vários 

outros trabalhos: 

 Projeto de Culinária: oficinas promovidas pelo Coletivo Dirigente e 

ministradas por alunos da EJA, para toda a comunidade interessada; 

 Aniversariante do mês: iniciado em 2005, após alguns professores 

perceberem que muitos educandos não sabiam sua data de nascimento. 

O evento ocorre mensalmente, na ocasião coletiva todos são 

homenageados no pátio da escola, com música, poesia, discursos e 

aplausos; 

                                            
25

 Muitos deles eram alunos da Escola Municipal Djalma Maranhão. 
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 Projeto de extensão em Astrofísica: ação conjunta com a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (1995 e 2002), cujo objetivo era capacitar 

professores atuantes no ensino fundamental, na área de astronomia. 

Graças aos recursos da caixa escolar, fruto da gratificação de diretor e 

vice, a escola adquiriu um telescópio para a realização das atividades 

práticas; 

 “Cine Camarão”: produção de curtas-metragens desenvolvidos por alunos 

e educadores, que nessas produções participam de todo o processo de 

criação, o bairro e a escola tem sido o cenário mais frequente. Os filmes 

geralmente são exibidos na escola e nas ruas que serviram como palco. 

Até agora cinco deles foram produzidos; 

 Rádio Escola: estabelecer uma rede de comunicação entre a comunidade 

e a escola, através da educação, cidadania e democratização da 

comunicação. 

 Projeto Artístico-Pedagógico “Pau e Lata”: uso de sucatas na confecção 

dos instrumentos musicais, introduzindo os participantes aos fundamentos 

teóricos da linguagem musical; 

 Musicalização em flauta doce: objetiva a educação artística e estética, 

ampliando os conhecimentos dos educandos; 

 Corporeidade: realização de exercícios corporais (relaxamento, 

alongamento, aquecimento, massagem) com pais, mães, estudantes, 

educadores, funcionários e comunidade, no pátio da escola; 

 Projeto “Ressignificando a Leitura na Escola”: trabalho de formação 

continuada com educandos e educadores no ensino-aprendizagem com a 

leitura. Das suas atividades surgiram livros produzidos pelos alunos, 

sobre a feira do bairro, os alimentos consumidos por eles (elas), literatura 

de cordel etc. 

 Apesar de tudo o que foi mostrado, pode parecer perfeito, um Projeto 

Político que estaria pronto e sem riscos de retornar ao modelo padrão de gestão, 

assim como recomendaria a Secretaria Municipal de Educação. Porém, as tensões 

em torno do P.P.P. da Escola Djalma Maranhão são constantes, porque é um 

caminho que se percorre com ideias universais, circundantes às individualidades de 

seus envolvidos, principalmente os educadores, que movidos por suas convicções 

particulares precisam congratular com as decisões coletivas. Somando-se a isso, 
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também, aqueles que ocupam alguma função no Coletivo Dirigente têm sua carga 

horária quase sempre extrapolada por causa dos compromissos assumidos pela 

escola, que vão além das obrigações formais, como presença em encontros, 

reuniões, planejamento de atividades na comunidade, nas lutas políticas em prol da 

melhoria do bairro e da qualidade de vida de seus habitantes, entre outras tarefas 

extra-escolares. 

 

 

3.3 O PATRONO E SUA ESCOLA 

 

 

 Djalma Maranhão nasceu em Natal no dia 27 de novembro de 1915. Era 

filho de Luiz Inácio de Albuquerque Maranhão (fazendeiro e agrimensor) e Salomé 

de Carvalho Maranhão (obstetra) e neto de Joaquim Felismino de Albuquerque 

Maranhão, senhor de engenho, em São José de Mipibu-RN. Casou-se com Dária 

Cavalcanti Maranhão e tiveram três filhos: Lamarck (in memoriam), Marcos 

(advogado e sociólogo, in memoriam) e Ana Maria. 

 Na década de 1930 ingressou no exército e participou da Revolução 

Constitucionalista de 1932, razão pela qual foi preso e expulso do órgão militar. 

Retornou à capital Potiguar, em 1937, assumindo carreira do jornalismo, trabalhando 

e colaborando com vários jornais norte-rio-grandenses, sendo responsável pela 

criação dos periódicos: O Diário (1939), O Monitor Comercial (1943), A Liberdade 

(1945), O Jornal de Natal (1950) e Folha da Tarde (1959). Este último, pertencente a 

Djalma Maranhão, que “[...] dos anos 50 até o Golpe de 1964, sustentou as causas 

nacionalistas e populares, defendeu a reforma agrária e denunciou a corrupção e 

todas as formas golpistas da direita nos governos de JK, Jânio e Jango” (GÓES, 

1999, p. 45). 

 Sua trajetória política em exercício de mandato teve início em 1954, como 

deputado estadual, pelo Partido Social Progressista (PSP). Em 1955, foi nomeado 

prefeito26 de Natal, pelo governador eleito da União Democrática Nacional (UDN), 

                                            
26

 Para assumir a prefeitura, Djalma Maranhão licenciou-se do cargo de deputado estadual, eleito em 
1954. No entanto, sempre que tinha matéria de seu interesse, retornava à Assembleia. 
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Dinarte Mariz (1903-1984) 27. Sua indicação à prefeitura da capital deu-se como 

resultado a um acordo político firmado entre as agremiações que nele previa a 

ocupação do cargo por um membro do PSP. Após o pleito e como conseqüência a 

vitória nas urnas, Mariz cumpre o combinado, conduzindo Djalma à Prefeitura. 

 Moacyr de Góes, chefe de Gabinete de Djalma Maranhão, no primeiro 

mandato, e secretário de educação, do segundo, afirma que,  

 

 

[...] o pensamento político de Djalma Maranhão tem base no humanismo 
marxista, apesar de seu desligamento do PCB

28
. [...] Era também sensível 

ao humanismo cristão, principalmente quando, no Pontificado de João XXIII, 
houve uma explicitação maior desses valores através de suas encíclicas e 
do Concílio Vaticano II. A militância no cafeísmo

29
, incorporando o discurso 

de Café Filho quando jovem, assegurou a Djalma Maranhão a liderança de 
tendências que, no Rio Grande do Norte, afinavam com o posicionamento 
de defesa do socialismo, da classe operária, do nacionalismo econômico 
(Petrobras, Eletrobrás, Volta Redonda

30
, CHESF etc.), do sindicalismo, da 

escola pública, do Estado leigo, da industrialização do Nordeste, da 
SUDENE, da organização e mobilização das forças populares, Revolução 
Cubana, do diálogo e aliança com todas as forças antifascistas e contra a 
corrupção. (GÓES, 1991, p. 27). 

 

 

 Sua primeira passagem pela gestão municipal vai de 1956 até 1959, ano 

em que se ausenta para ocupar a vaga de Deputado Federal, até 1960, quando 

concorre às eleições diretas municipais em Natal, agora com autonomia. Graças a 

uma lei de sua autoria31, no legislativo estadual, consagra-se prefeito da capital com 

64% dos votos, aliando-se aos dissidentes udenistas e ao PSD-PTB32, que elegem 

Aluízio Alves governador do Rio Grande do Norte, na campanha denominada 

Cruzada da Esperança, aliança da esquerda natalense que se aproximava do 

mesmo anseio que vai garantir a vitória de Miguel Arraes para governador de 

                                            
27

 Prefeito de Caicó-RN (1930-1932), eleito Senador em 1954, Governador em 1955, reeleito Senador 
em 1970 e reconduzido ao cargo referendado pelo governo militar no chamado “Pacote de abril”, no 
qual cabia ao presidente da República a indicação de metade das vagas do senado. 
28

 Filiou-se ao Partido em 1930 e foi expulso, em 1946 reafirma sua posição sobre o socialismo, mas 
chama de “aventureira” a liderança local do partido. 
29

 Nomenclatura dada aos seguidores políticos de João Fernandes Campos Café Filho, potiguar eleito 
Vice Presidente, que assumiu o cargo máximo da República, de 24 de agosto de 1954 a 8 de 
novembro de 1955, após o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954.  
30

 Cidade sede da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no interior do Estado do Rio de Janeiro, 
inaugurada em 1946. 
31

 De acordo com a Constituição de 1946, as capitais teriam autonomia administrativa. Mas, para 
isso, caberia a regulamentação em lei pelo legislativo estadual. 
32

 Partido Social Democrático e Partido Trabalhista Brasileiro. 
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Pernambuco e, consequentemente, o fortalecimento da esquerda nordestina 

(GÓES, 1999, p. 21). 

 Nessa primeira administração seu governo adotou políticas para o ensino 

público e atividades culturais, obras de infra-estrutura urbana e de participação 

popular, principalmente na campanha de arborização da cidade, de calçamento de 

ruas e calçadas e da doação de livros para o acervo da biblioteca pública municipal. 

 Ainda no primeiro ano de mandato, Djalma Maranhão criou o Programa 

de Escolinhas Municipais, que funcionavam em sedes de clube de futebol, 

sindicatos, associações e residências. Em relação às intervenções no espaço físico 

da cidade, refletia aqui o projeto de modernização do governo de Juscelino 

Kubitschek, de 1956 a 1960. Entre essas obras estão a construção e reforma dos 

passeios públicos, lavanderia, ampliação e edificação de galerias de águas pluviais, 

mercados públicos, espaços de lazer e cultura. 

 Na segunda gestão (1960-1964), dá continuidade às políticas adotadas 

na administração anterior. Seu programa de governo surgiu a partir das propostas 

apresentadas pelos Comitês Nacionalistas, entidades formadas por 13 integrantes 

em seu quadro dirigente, mas sem limite de participante. A ideia surgiu em 1960, 

após a constituição do Comitê Central33, responsável pelas campanhas nas eleições 

daquele ano do General Teixeira Lott e João Goulart, para presidência da República, 

e a de Djalma Maranhão e Luiz Gonzaga, para a prefeitura da capital Potiguar. 

(GÓES, 1991, p. 34). 

 A ideia se disseminou e os também conhecidos Comitês Populares ou de 

Rua se formavam em todos os bairros da cidade. Foi através deles que Djalma 

Maranhão fundamentou sua plataforma política da próxima gestão. As principais 

reivindicações advindas da população foram educação e cultura como metas 

prioritárias, prontamente aceitas pelo prefeito e seu secretariado. 

 Nasceria, em um desses Comitês, o do bairro das Rocas, a maior obra da 

administração de Djalma Maranhão e um dos principais programas de alfabetização 

e formação política do Brasil: a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a 

Ler. O Secretário Municipal de Educação da época, Moacyr de Góes, relata que o 

surgimento da Campanha no formato conhecido deu-se por acaso. 

                                            
33

 Os integrantes do Comitê eram: Moacyr de Góes, Luiz Maranhão Filho, Ticiano Duarte, Oliveira 
Júnior, Pretextato José da Cruz, Helion Ramalho, Francisco Sales da Cunha, Antonio Côrtes e Caubi 
Barroca. (GÓES, 1991, p. 34). 
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 Depois de muita discussão concluiu-se da necessidade da erradicação do 

analfabetismo. Porém, dali surgia um problema: como levar a cabo aquela ideia sem 

os recursos necessários? De repente, afirma ele: 

 

 

[...] não sei, realmente, de quem veio a proposta, naquela reunião de 40 a 
50 homens e mulheres:  
- Faça uma escola de palha!  
[...] Aí, quase todos começaram a falar ao mesmo tempo: as sugestões 
surgiam, uma atrás da outra:  
- Um galpão coberto de palha de coqueiro. 
- Não precisa fechar os lados, para não escurecer. 
- O chão pode ser de barro batido. 
- Faça nas Rocas de Cima.  
- Não precisa comprar terreno, constrói num terreno, nas dunas, onde a 
Prefeitura diz que vai construir um cemitério, mas até agora não levantou 
nem o muro. (GÓES, 1991, p. 37/8). 

 

 

 Nascia ali a campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler. Mas o 

batismo, segundo o próprio prefeito, emergiria da publicação na imprensa local, de 

uma reportagem assinada pelo jornalista Expedito Silva, que noticiava sobre o feito 

da administração sobre a Campanha, afirmando “[...] que, pela meta do prefeito „até 

de pé no chão se aprende a ler‟, querendo dizer que, de agora em diante, educação 

não era mais privilégio, pois todos teriam acesso à Escola, sem fardas, com 

qualquer roupa, até mesmo sem calçados”. (MARANHÃO in GÓES, 1999, p. 93). 

 A principal inspiração, segundo Djalma Maranhão, para o nome da 

Campanha foi o escritor Monteiro Lobato. Em um de seus livros, recorda Maranhão, 

o escritor lembrava um episódio fático na educação brasileira, como aponta o ex-

prefeito em seu livro de memória, escrito no exílio, em Montevidéu, no Uruguai. O 

trecho de Lobato traz a seguinte assertiva: 

 

 

[...] fica no extremo da rua o Grupo Escolar, de modo que a meninada passa 
e repassa à frente da minha janela. Notei que muitas crianças sofriam dos 
pés, pois traziam um no chão e outro calçado. Perguntei a uma delas: 
- Que doença de pés é essa? Bicho arruinado? 
O pequeno baixou a cabeça com acanhamento: depois confessou: é 
inconomia. Compreendi. Como nos grupos não se admitem crianças de pés 
no chão, inventaram as mães pobres aquela pia fraude. Um pé vai calçado: 
o outro doente de um imaginário mal crônico, vai descalço. Um par de 
botina dura assim por dois. Quando o pé da botina em uso fica estragado, 
transfere-se a doença de um pé para outro, e o pé de botina de reserva 
entra em função. (LOBATO apud MARANHÃO in GÓES, 1999, p. 91). 
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 Fazia-se então uma escola democrática e cidadã, cuja finalidade era a 

alfabetização, não apenas das letras, mas da compreensão do mundo, tendo como 

referência a cultura em seu entorno. Atitude que fez Djalma Maranhão valorizar na 

Campanha, e na gestão como um todo, além de incluir as manifestações da cultura 

popular no currículo escolar. Entre elas, o teatrinho de João Redondo ou 

mamulengo, as danças, os autos, bois de reis, pastoril, música, as praças de cultura 

etc.  

 Não é de nosso interesse discorrer sobre a referida Campanha, visto que 

muitos trabalhos já foram escritos e podem ser consultados34. Interessava-nos 

apontar a relevância histórica do patrono da escola, na qual realizamos nossa 

pesquisa, e a relação entre os dois e da riqueza que há no entrecruzamento 

histórico, do ponto de vista da práxis do homem que ajudou a construir uma escola; 

uma escola que busca em sua rotina contribuir na construção da educação de 

sujeitos conscientes e com um mundo mais justo. 

 Pelo exposto, é notória a proximidade dos feitos de Djalma Maranhão 

com a gestão da escola que carrega seu nome. Da mesma forma que ele construiu 

uma lavanderia para as mulheres no bairro das Quintas e ao lado uma escola para 

que seus filhos ficassem mais “pertos dos olhos”, a escola adotou a permissão para 

a entrada dos filhos de seus alunos, para que os pais possam frequentar as aulas, 

evitando a exclusão, por não terem com quem deixá-los durante o horário de 

permanência nas atividades escolares. As crianças são cadastradas e transitam no 

interior do estabelecimento de ensino com um crachá, no qual se encontra seu 

nome, o da mãe ou pai do (a) aluno (a), e a turma que ele (a) frequenta. 

 A participação coletiva da comunidade, com voz ativa nas decisões da 

escola, assim como foi na gestão do prefeito com os Comitês Nacionalistas 

                                            
34

 GERMANO, José Wellington. Lendo e aprendendo: a campanha de Pé no Chão. São Paulo: 
Cortez, 1982. 
GÓES, Moacyr de. De pé no chão também se aprende a ler (1961-1964): uma escola democrática. 2ª 
Ed. São Paulo: Cortez, 1991. 
SILVA, Maria da Guia de Souza. Djalma Maranhão ou semeador de utopias da transformação social. 
1999. Dissertação (Mestrado em Educação) – UFRN, Natal, [1999]. 
CARVALHO, Maria Elizete. Memórias da Campanha de pé no chão... (1961-1964): o testemunho dos 
participantes. 2000. Tese (Doutorado em Educação) – UFRN, Natal, [2000]. 
MOURA, Francisca Zuilma Rocha de. Mensageiros da transformação: a educação popular no Rio 
Grande do Norte. 2002. Monografia (Graduação em História). – UFRN, Natal, [2002]. 
CORTEZ, Margarida de Jesus. Memórias da Campanha “de pé no chão também se aprende ler”: 
reflexões sobre a prática pedagógica de ontem e de hoje. Natal: EDUFRN, 2005. 
OLIVEIRA, Rosélia Cristina de. Falas silenciadas: relato de mulheres/educadoras sobre a campanha 
de pé no chão também se aprende a ler. 2005. Dissertação (Mestrado em Educação) – UFRN, Natal, 
[2005]. 
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Populares ou de Ruas, assemelhando-se ao Coletivo Dirigente da Escola Djalma 

Maranhão. 

 Outra característica de proximidade entre o patrono e a escola dá-se na 

vocação para a comunicação. Quase todos os eventos importantes são registrados 

em vídeo (com a câmera adquirida com a verba da gratificação de diretor e vice), a 

produção de filmes dentro do Projeto Cine Camarão, a rádio escolar etc. são apenas 

algumas entre tantas semelhanças entre o patrono e a escola. 

 Diante das circunstâncias aqui apresentadas percebemos proximidade 

entre o pensamento e as ações de Djalma Maranhão com a escola, como também 

com o nosso trabalho. Talvez pela opção do materialismo histórico, orientado 

especialmente pelo humanismo marxista e cristão, caminho também escolhido por 

quem é a nossa principal referência nesta pesquisa, Paulo Freire e sua práxis. 

 Vislumbramos também a necessidade de maior aprofundamento científico 

em duas experiências desenvolvidas na gestão de Djalma Maranhão, como a forma 

de organização e atuação dos Comitês Nacionalistas, em Natal, visto que em nove 

meses 240 deles foram formados, em um universo populacional de 160 mil pessoas, 

o que corresponde a um comitê para cada grupo de 660 cidadãos 

aproximadamente. Foi deles que surgiram outras entidades representativas 

existentes até hoje em Natal, como os grupos de mães, idosos, amigos do bairro, 

conselhos comunitários etc. É pertinente verificar muitas particularidades presentes 

em seu entorno e suas consequências. 

 Outra experiência desenvolvida dentro da Campanha De Pé no Chão, e 

que merece um estudo pertinente, são os seus programas radiofônicos, levados ao 

ar todos os dias, das 11h30min até as 12 horas, pela Rádio Nordeste, de Natal, e 

pela Rádio Brejuí, de Currais Novos. Eram divididos em três partes: na primeira, a 

dramatização de um problema de abordagem nacional, que fosse compreendido 

pelo público infantil, no qual atuavam três personagens populares: o vovô Patrício, 

Chiquinho (criança) e sua mãe, Dona Suzana. A segunda parte era reservada à 

ludicidade, com música infantil, popular e temática de ordem psico-pedagógica, 

relação escola e o lar, folclore, histórico e curiosidades dos municípios do Rio 

Grande do Norte. Já no terceiro e último bloco constava de notícia rápida sobre as 

atividades administrativas e da própria Campanha. (MARANHÃO in GÓES, 1999, p. 

117).  
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 O horário era flexível a qualquer movimento de caráter popular, como  

também em eventuais acontecimentos culturais de importância que visassem atingir 

o maior número de pessoas possíveis.  Fica então a sugestão para estudos 

posteriores, a quem tiver interesse na temática. 

 

 

3.4 PROBLEMAS E SOLUÇÕES NA PESQUISA 

 

 

 No começo da pesquisa passamos por várias aflições, talvez comum no 

caso de estudo de campo com pessoas que antes de iniciar as atividades eram 

estranhas. O medo de não atender às expectativas dos alunos e ter a proposta de 

trabalho/pesquisa rejeitada por eles, receio de interferir negativamente na 

aprendizagem com a experiência pioneira naquela turma, com o método da rádio 

escolar, apreensão sobre aquele mundo até então desconhecido da escola, pessoas 

fora do nosso universo relacional. Percebemos que parecia tudo novo, e não apenas 

para os educandos, mas para o pesquisador também. Era uma complexa mistura de 

aflição e curiosidade, medo e vontade de conhecer. 

 Do ponto de vista técnico, o principal obstáculo para a utilização da rádio 

escolar na turma da EJA, objeto de estudo no momento, foi o funcionamento da 

emissora como havíamos pensado, no formato da produção dos textos escritos e, 

posteriormente, a leitura destes pelos alunos. Essa tentativa foi frustrada por causa 

do nível de desenvolvimento da escrita deles, ainda em fase inicial do processo de 

alfabetização formal. O que não impediu de assim prosseguir com o incentivo à 

produção textual para outros fins e também presente no universo da aprendizagem; 

porém, no nosso caso, iríamos valorizar também a oralidade.  

 Por outro lado, de acordo com a concepção adotada em nosso estudo, os 

textos escritos pelos educandos e supervisionados pelos coordenadores poderiam 

se tornar uma prática mecânica de repetição, como um relato de pesquisa sobre as 

temáticas selecionadas e abordadas, tornando-se um programa fechado, hermético, 

descaracterizando o princípio dialógico e espontâneo como pretendíamos e 

procedemos. 

 Adotar o processo de leitura de textos previamente escritos nos remeteria 

ao modelo do rádio jornal, que em muitos casos impede a análise do conteúdo 
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apresentado de forma dialética. Com a dinâmica do estudo das temáticas feita pelo 

grupo e socializada pelo rádio, permitiam não apenas mostrar o que havia 

aprendido, mas participar, de forma ativa, opinando sobre os outros temas 

apresentados pelos colegas, concordando ou não, além de acrescentar mais 

informações e conhecimentos a qualquer momento durante a exibição. Ou seja, o 

programa se orientava inicialmente por palavra(s) geradora(s). Dessa forma, não era 

fechado e não impediam as possibilidades criadoras e potencializadoras no 

momento da socialização. 

 A edição de conteúdo nos meios de comunicação, uma característica 

muito comum em nosso estudo, não foi adotada porque entendemos que ela exige 

escolhas e, consequentemente, uma seleção dos “melhores conteúdos” a se 

apresentar publicamente. Ou seja, mostra-se aquilo que é mais conveniente mostrar, 

como se durante o processo nada de extraordinário que fugisse a lógica desejada 

tivesse acontecido.  

 Os “cortes” exibem o “mostrável”, o belo, estética e educacionalmente 

publicável. Como a nossa preocupação constituía-se na aprendizagem com os erros 

originários durante o processo, a edição do material apresentado descaracterizava e 

eliminava a possibilidade da percepção dos equívocos, essenciais para a auto-

avaliação das atividades desenvolvidas no e pelo o grupo. 

 

 

3.4.1 Estratégias de abordagem 

 

 

 Neste item consta o relato de algumas adversidades emergidas durante a 

pesquisa. A adoção de uma estratégia era assumida conforme a necessidade de 

intervenção. Porém, a maioria delas surgiu na medida em que a problemática ia 

ganhando contornos; nós éramos obrigados a redirecionar a nossa forma de atuar 

na conjuntura emergida no processo. A seguir relatamos alguns desses 

procedimentos. 

 A primeira proposta de trabalho foi apresentada ao grupo pela escola 

contida no Projeto “Nosso bairro, nossa casa”, cuja pretensão era realizar uma 

mostra que expressasse a cultura e a produção artística de Felipe Camarão. O 

objetivo era proporcionar ao educando mais conhecimento sobre o lugar em que 



 72 

vive, percebendo-se como parte dele. Um dos recursos para registro de pesquisa 

era a entrevista com moradores do lugar, além da visita aos locais da cidade que 

pudessem contribuir com o trabalho, observando as mudanças ao longo da história 

do bairro e refletindo sobre o contexto geográfico, social, cultural etc.35 

 A ideia foi socializada com a turma, mas devido à rotina dos seus 

integrantes não foi possível colocar em prática, visto que todos trabalhavam durante 

todo o dia, impossibilitando a busca de informação como estava na proposta. 

Detectada a inviabilidade, foi apresentada como alternativa a qualidade da água em 

Felipe Camarão e no planeta, e, posteriormente, realizada discussão sobre o 

assunto, que tinha como intenção provocar um debate em torno do problema que 

afeta todo o mundo, trazendo para sua localidade essa problemática. No entanto, a 

aceitação do tema foi muito baixa e o entusiasmo foi bastante reduzido. Diante 

daquela situação tivemos que procurar outras opções. E ela veio de forma natural e 

imprevista. 

 Durante os exercícios com a leitura de conteúdo da imprensa, a 

coordenadora da turma resolveu ler a crônica “José, um brasileiro”, de João Ricardo 

Correia36. 

 

 

José acordou cedo, escovou os dentes, tomou dois dedos de café 
preparado pela mulher, pegou a bicicleta, pedalou seis quilômetros e 
chegou à obra onde trabalha como pedreiro. 
Eram 8 horas, quando ele ouviu no rádio de um colega que os suplentes de 
deputados federais que assumirão o cargo por um mês receberão por isso 
cerca de 80 mil reais

37
. Num primeiro momento, José ficou revoltado. 

Lembrou da pobreza em que vive com a mulher e seus quatro filhos, com 
idades variando de 3 a 10 anos. Lembrou das contas atrasadas, do botijão 
de gás que está quase vazio, do pão que precisaria comprar à noite, do 
material escolar que já está pra ser comprado. As lágrimas escorreram ao 
pensar que não teve como, no natal passado, comprar uma boneca que 
custava 8 reais para sua filha mais nova. 
José pensou mil besteiras, pensou em “sumir do mapa”, mas aí ouviu sua 
consciência, recordou do que enfrentou até hoje e percebeu como, apesar 
de tudo, é bacana retornar ao lar no fim do dia e poder abraçar os filhos, dar 
um beijo na companheira de mais de dez anos, tomar uma sopinha, assistir 
a última parte da novela, ver um pedaço da primeira parte do filme da TV, 
pegar no sono e acordar novamente para um novo dia, uma nova batalha. 

                                            
35

 Na introdução já informamos os motivos que nos obrigaram a redirecionar os procedimentos, tendo 
em vista a impossibilidade dos educandos em realizar as atividades como pensamos inicialmente. 
36

 CORREIA, João Ricardo. José, um brasileiro. Jornal de Hoje, Natal, 05 de janeiro, 2007. Caderno 
Cidades, página 06. 
37

 Refere-se aos suplentes dos deputados que foram eleitos para os cargos de Governador e 
Senador, cujos mandatos encerravam em fevereiro de 2007. Sendo as suas vagas ocupadas pelos 
substitutos para cumprirem o período final de suas legislaturas. 
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O trabalhador José não se sentiria bem em conseguir nada fácil. Ele é 
digno, honesto e agradece todos os dias a Deus por ter saúde e coragem 
de obter o sustento às custas apenas do seu suor. 
É um novo dia, José acorda, cumpre seu ritual matinal e na hora do almoço 
conversa com o dono do rádio, que revela: “Zé, gosto muito de você e 
posso dizer que tenho uma vontade danada de ter uma bicicleta igual a sua. 
Não é inveja, não. Mas é que a minha tá muito mais velha, toda acabada. 
Vou ver se com o décimo desse ano compro uma no carnê”. Os dois 
sorriram olhando um para o outro e partiram para a luta com a certeza que a 
consciência tranqüila alimenta sonhos e faz um bem danado. 

Bom feriado e até terça-feira. (grifos nossos). 

 

  

 De acordo com a coordenadora da turma, o texto tinha dois objetivos: 

discutir o correto uso dos sinais de pontuação e levantar questionamentos sobre o 

seu conteúdo. O primeiro teve forte resistência, inicialmente. Conforme ela relata, os 

estudantes “demonstraram compreender a necessidade da pontuação nos textos 

escritos, mas acham difícil empregá-los adequadamente”. Já no segundo, foi dela 

que surgiram várias provocações. “Houve forte resistência por parte de alguns 

alunos para o exercício da reflexão (individual). Preferiram a produção coletiva”. 

(Diário de bordo, p. 42). 

 Embora tenha resistência quanto à realização da tarefa em relação ao 

exercício “técnico”, da língua vernácula, alguns dos educandos se prontificaram a 

contextualizar a história com a sua realidade. Exercício não muito difícil dado à 

proximidade com as suas rotinas. 

 A crônica traz ainda uma pertinência especial com a nossa temática: o 

papel do rádio no cotidiano dos trabalhadores, “[...] ouviu no rádio de um colega [...]”. 

O veículo está presente no dia-dia das pessoas e em muitos casos torna-se a 

“companhia”, ferramenta de contato dos sujeitos com determinados acontecimentos. 

No entanto, foi dessa tarefa que surgiu a ideia nuclear do que iríamos trabalhar a 

partir daquele dia. 

 Durante a discussão, o comentário de um dos membros do grupo 

provocou algumas inquietações. No trecho “lembrou da pobreza em que vive com a 

mulher e seus quatro filhos, com idades variando de 3 a 10 anos”, aflorou a 

indagação sobre a quantidade de filhos em uma família com poucos recursos 

financeiros, como apontado na crônica. 

 Tal observação, feita de forma contundente, contestava a falta de controle 

da natalidade e, segundo o educando, ocasionada pela falta de conscientização dos 
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chefes da “família” citada. Segundo ele, “o casal tinha filho demais e condições de 

menos. Era „falta de consciência‟ ter filho sem poder criar e fazer os inocentes 

„sofrer‟”. Foi este, então, o impulso que resultou na curiosidade dos estudantes em 

saber mais sobre a grave questão social. De acordo com a perspectiva que foi posta 

pelo questionador, era um problema cultural e educacional também. 

 A partir do citado acontecimento, a coordenadora da turma encaminhou 

os trabalhos seguintes, de acordo com o que aquela situação exigia. 

Questionamentos como: “O que você acha de José ter uma vida de pobreza, uma 

mulher para sustentar e ainda assim ter quatro filhos com idade variando de 3 a 10 

anos?”; “A decisão de ter ou não filhos e o uso de métodos anticoncepcionais são 

opções que as pessoas devem tomar, levando em conta uma série de fatores: você 

já teve de tomar essas decisões? O que você levou em consideração para realizar 

essas escolhas?”. Tais perguntas serviram de provocação inicial para os 

participantes, diante do tema que discorreu, a partir daquele momento: a saúde 

reprodutiva. Cabia uma reflexão sobre aquilo, pois o interesse de todos tornara-se 

visível. 

 Entre os assuntos correlatos decidiu-se discutir o controle voluntário da 

reprodução. Para a discussão, o tema foi dividido em oito métodos 

anticoncepcionais (tabela de abstinência periódica, diafragma, camisinha, pílula, 

ligadura de trompas, anticoncepcional injetável, Dispositivo Intra-Uterino – DIU e 

vasectomia). Cada método ficou sob a responsabilidade de um educando que 

tivesse conhecimento e experiência sobre o contraceptivo escolhido por ele, 

espontaneamente. Dessa forma, cada um centralizou em seu assunto e estudou o 

que era necessário conhecer quanto às particularidades do método escolhido, por já  

que seria exibido por ele no programa da rádio escolar. 

 Por outro lado, o mais instigante dessa experiência foi que não prevíamos 

o contorno que ela nos levou. Esperávamos algo que nos surpreendesse e por isso 

estávamos abertos para recebê-lo. Como enfatiza Freire (2006, p. 29), “não há 

ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram um 

no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando”. Além disso, 

continua ele, “pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade”. (FREIRE, 2006, p. 29). 
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 Enfim, da simples leitura de uma crônica de jornal, que refletia a 

indignação de seu autor sobre um problema político, fez emergir naquele grupo o 

início de várias discussões. Daí, então, adotou-se a saúde reprodutiva como mote 

principal. As disciplinas escolhidas para contemplar essas atividades foram Língua 

Portuguesa e Literatura. Através delas problematizava-se o tema através de 

poesias, interpretação de texto, folhetos de cordel etc., nos trabalhos com a rádio 

escolar. 

 Antes do ocorrido, o primeiro assunto que nos interessou foram as 

histórias de vida dos educandos. A circunstância sugeria conhecer mais 

detalhadamente aquele grupo. Para subsidiar esta estratégia, a coordenação da 

escola, com auxílio da professora da turma, elaborou um questionário com tal 

objetivo, resultando no perfil do grupo, respondido pela maioria. 

 Nosso interesse era conhecer o público com os quais iríamos conviver, 

para, a partir das informações obtidas, elaborarmos as diretrizes que 

correspondessem ao mundo dos participantes. Também iríamos pensar em uma 

maneira de valorizar narrativas produzidas, tanto pela riqueza que imaginávamos 

encontrar, como de aproximar os integrantes da turma, por acreditar que tal atitude 

valorizaria cada um como sujeito, dando-lhe vez e voz para falar de si, ser ouvido, 

socializar histórias de pessoas que talvez nunca tivesse tido a oportunidade de se 

pronunciar coletivamente.  

 Como já mostrado, não foi possível realizar as ideias tal qual planejadas, 

mas ao longo dos encontros fomos observando que o nosso objetivo estava sendo 

concretizado naturalmente. Durante as experiências da pesquisa eles sempre se 

reportam ao universo particular das situações rotineiras, de casa e do trabalho, para 

contextualizar um tema abordado em sala de aula, conduzindo as explicações 

escolares ao seu “mundo”. 

 Durante a atividade com leitura de jornal verificamos que, devido a não 

familiaridade com aquele tipo de leitura, alguns educandos não sabiam ler o 

periódico pela disposição do texto. Não tinha conhecimento da continuidade do texto 

ao final da coluna, por exemplo. Tivemos de ensiná-los como deveriam proceder. A 

falta de hábito e o estágio inicial de alfabetização formal impediam a compreensão. 

 Outra curiosidade oriunda de alguns foi sobre a escrita do e-mail, 

presente no topo da página, para contato com o autor do texto. Não sabiam do que 

se tratava. Dois alunos já tinham ouvido falar nesse tipo de ferramenta de 
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correspondência, mas nenhum possuía um endereço eletrônico, nem tinha acessado 

a internet até aquele momento. 

 Para aproximar os participantes e proporcionar mais afinidades entre 

todos e, consequentemente, melhor desempenho coletivo, a coordenadora utilizou 

várias estratégias. Entre as alternativas, cita ela “estou pensando em oferecer-lhes 

cafezinho e bolacha, na aula de literatura [...] e um bingo quinzenalmente, nas 

sextas-feiras” (grifos nossos). 

 O cafezinho e a bolacha, na verdade, não se limitava apenas à função 

orgânica de alimentar. Na pesquisa, refletia a quebra da verticalidade do “poder 

invisível” que parecia pairar sobre a figura do professor em preponderância do 

educando. Era um momento que objetivava criar um laço de fraternidade e 

comunhão, capaz de solidarizar o grupo e proporcionar unidade. Vestindo o ato de 

ensinar de informalidade, também tentávamos construir junto a ele a sensação da 

aprendizagem nas ocasiões rotineiras, cotidianas, com naturalidade e 

espontaneidade. 

 Sempre que essas oportunidades tornaram-se possíveis, o alimento e a 

bebida eram divididos não apenas na socialização, mas na condição de trazê-los. O 

educando oferecia aquilo que suas possibilidades permitiam; nada se exigia dele. O 

simples gesto de trazer de casa um biscoito, um bolo ou um refrigerante, simbolizava 

a necessidade da solidariedade, do (com)partilhar entre os colegas o pouco que 

trazia. Metaforicamente, havia a compreensão de que daquela forma também 

acontecia o saber; o aprender que se somava ao do outro e, coletivamente, se 

apreciava a oferenda de cada um. 

 Outro fato que mereceu nossa atenção foi o elevado índice de evasão na 

sexta-feira, tendo em vista ser o último dia de aula da semana, como também o 

fechamento de uma jornada de trabalho cansativa. Esses fatos, somados a tantos 

outros motivos, fizeram-nos tomar algumas medidas que pudessem minimizar o 

problema. Como solução, sugerimos a realização dos ensaios e gravações dos 

programas no referido dia. Como as atividades da rádio escolar haviam sido 

divididas por temáticas, sob a responsabilidade dos alunos (os métodos 

contraceptivos), considerando que os estudos ocorriam durante a semana, eles não 

podiam faltar no dia “D”. Dessa forma procedemos e a frequência participativa foi 

consideravelmente boa, a ponto de em um dia de ensaio alcançar a presença de 12 



 77 

alunos em sala de aula, quando em toda a escola havia um total de 20 estudantes 

das outras turmas. 

  

 

3.4.1.1. Um anjo secreto como estratégia 

  

 

 Na busca da unidade da turma tentamos diversas possibilidades após 

identificar alguns problemas que precisavam ser amenizados. No relato da 

professora, na primeira semana de aula, foi possível verificar uma dessas 

dificuldades. 

 

 

Senti a necessidade de falar em solidariedade
38

. Nossa turma pouco 
conversa entre si e isso me preocupa. Tem ainda aqueles que se “anulam”, 
não participam, não fazem nada, entram mudos e saem calados. Li para 
eles Voo solidário. Conversamos sobre a importância de ajudarmos uns aos 
outros e descobri que os alunos, às vezes, passam o ano todo, sentam ao 
lado do colega, mas não trocam ideias uns com os outros e nem sabem 
sequer o nome. Pensamos em algumas estratégias para envolver todos os 
alunos da sala e poremos em prática a partir de amanhã: 1) o anjo secreto; 
2) colocar as cadeiras em círculo; 3) brincadeiras (dinâmicas) relâmpagos; 
4) Diário da turma. (grifos nossos). 

  

 

 A aflição revelada pela educadora talvez seja uma das mais recorrentes 

na rotina de uma sala de aula. Primeiramente devemos apontar para sua 

sensibilidade em perceber esse problema que, em muitas situações, interrompe e, 

no mínimo, interfere no ensino-aprendizagem de todos, resultando inclusive no 

abandono dos estudos. 

 No contexto da nossa pesquisa, a solidariedade é de extrema importância 

por compreender o saber como uma riqueza construída coletivamente, uma 

edificação social. É incompreensível que mais de 30 pessoas dividam o mesmo 

espaço por um ano letivo e não saiba o nome dos demais colegas. Permitir que isso 

ocorresse é repetir em sala de aula as mesmas divisões presentes na sociedade, 

                                            
38

 Definir o conceito de solidariedade que auxilie na interpretação e análise desse caso e que seja leal 
ao caráter da pesquisa. 
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quando é na verdade, dever da escola, através da educação, evidenciar as lacunas 

sociais e discuti-las criticamente.  

 O retraimento mesmo dentro da sala de aula se “anulando” pode ter 

várias origens. Desde a simples timidez, passando pela falta de incentivo a uma aula 

alegre e participativa que desperte a curiosidade e o interesse do educando, até o 

reflexo do individualismo cada vez mais presente em sociedade competitiva e que se 

exime do diálogo coletivamente amplo. Há ainda a autodesvalia que, segundo 

Freire, 

 

 

[...] resulta da introjeção que fazem eles da visão que deles têm os 
opressores. De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não 
sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não 
produzem em virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua 
„incapacidade‟. Falam de si como os que não sabem e do „doutor‟ como o 
que sabe e a quem devem escutar. Os critérios de saber que lhe são 
impostos são os convencionais (FREIRE, 2005, p.56). 

 

 

 Vistos esses problemas, várias alternativas foram buscadas para 

amenizar o obstáculo para a nossa proposta. Das quatro opções, a do anjo secreto 

foi a escolhida. O aluno que chegava era recepcionado por um colega que se 

responsabilizava em cuidar dele naquela noite. No dia seguinte ocorria a mesma 

dinâmica. Com esse propósito, criou-se uma proximidade entre eles, reforçada com 

a brincadeira do abraço. Os estudantes se abraçavam como uma forma de 

cumprimento e respeito carinhoso, objetivando criar um maior afeto entre eles. 

 No diário a professora se refere à experiência com entusiasmo e 

satisfação: “olha, a idéia do anjo secreto foi muito legal. Eles ficaram eufóricos tanto 

pelo fato de estarem (sic) “cuidando” de alguém quanto por estarem (sic) sendo 

cuidados por um anjo”. 

 Após a aula, uma educanda e um educando enfatizaram a satisfação 

naquela noite. A primeira confessou: “Professora, hoje falamos da coisa mais 

importante do mundo (solidariedade)”. Já o segundo deu o seguinte entendimento: 

“já acabou? A aula foi excelente, viu professora!”. 

 Com a ludicidade, observamos que houve outra preocupação por parte de 

alguns alunos quanto à higienização do corpo. Como sabiam que iam ser abraçados 

por outra pessoa, queriam estar perfumados, com roupa limpa e bem cuidada etc. 
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Em uma simples iniciativa como aquela, começamos a caminhar para descobertas 

cada vez mais surpreendentes. A higiene corporal, naquelas circunstâncias, não 

havia sido pensada, mas sim a solidariedade e a tomada de consciência do grupo da 

importância do outro para eles. No entanto, emerge inconscientemente esse fato, 

que serviu como alerta para estarmos sempre abertos para novos direcionamentos 

que a realidade pode nos ofertar; devemos estar sensíveis para enxergar essas 

situações. 

 

 

3.4.1.2. “Contas chatas” 

 

 

Eu não quero saber de matemática porque são contas chatas [1], que eu 
não consigo aprender. Não me interesso pelas contas, só sei fazer uma 
coisa de cada vez [2]. Para aprender a ler foi um ano lutando até destampar 
meu juízo para a leitura. Este ano quero aprender a escrever um diário [3], e 
vou deixar a matemática pra depois, pro outro ano. [educanda]. 

 

 

 A opinião expressa pela educanda serve como referência para 

elaborarmos algumas hipóteses sobre a educação com a EJA, especialmente em 

nossas experiências, e oferece brechas para alguns enunciados que remete à 

tomada de posição do educador atento. Vimos que a aluna deixou evidente a sua 

preferência e rejeição quanto às disciplinas escolares, tendência que parece ser 

comum a todas as pessoas. Isto não significa que elas não deem valor a ponto de 

abandoná-las, pois são fundamentais para a aprendizagem de todas as outras 

disciplinas. 

 Diante de fatos como esse é necessário que o educador adote uma 

postura flexível, capaz de conscientizar o educando para a continuação no ciclo. 

Para que isso aconteça é preciso a utilização de procedimentos que despertem em 

quem aprende a simpatia para com a maneira de ensinar do educador. Sabe-se que 

a não aceitação do educando ao método utilizado poderá levá-lo à exclusão do 

grupo. Dessa forma, cabe ao coordenador da turma observar a conduta do 

educador, para promover uma educação libertadora, democrática e dialética. A 

flexibilidade, porém, é um dos pilares desse modelo educacional. 
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 Na fala da educanda há evidência de pelo menos três enunciados 

fundamentais, conforme enumeração no trecho acima. 

1) Para um educador consciente e sensível, é indispensável saber o que “são 

contas chatas”. O que essa expressão significa na aprendizagem do educando. Qual 

a origem do desinteresse de aprender determinado conteúdo? É preguiça? É uma 

deficiência que o aluno possui?  

 É notório que todos nós temos dificuldades em aprender alguns assuntos, 

em certas matérias. Como mostrado, os enunciados conduzem sempre ao educando 

como causa das dificuldades no processo educacional. A ineficiência é causada por 

ele. Raramente algumas escolas e educadores fazem uma reflexão sobre a sua 

conduta e práticas pedagógico-educacionais, para buscar compreender a essência 

dos “insucessos” que estão em sua política de gestão educacional. Adota-se o velho 

estigma de culpar e condenar o elo mais fraco da corrente. Em situações como 

essas, a melhor alternativa é indagar: onde estariam os problemas e qual o melhor 

procedimento? 

2) Seria apenas aquela aluna a pensar daquela forma ou outros na mesma 

situação, por alguma razão, não teriam se pronunciado? É possível pensar uma 

educação orientada individualmente, conforme a dificuldade do aluno? Bem, se era 

ou não, em muitas oportunidades tivemos que dar assistência a alguns em suas 

carteiras; a partir desse procedimento fomos percebendo as particularidades. 

 A atenção individualizada também permite a aproximação ao universo do 

educando, conhecendo, assim, não apenas suas capacidades e limitações no 

processo educacional, mas oferecendo ao educador uma valiosa oportunidade de 

adentrar no mundo daquele sujeito. Através do diálogo, acontece a proximidade e a 

horizontalização do saber; dessa maneira, é possível obter um grau de paridade da 

turma quanto à individualidade dos participantes. Assim, partindo do individual ao 

universal se caminha à elaboração do conteúdo ideal para se trabalhar com aquele 

grupo, como também em cada turma, que poderá ter um plano de atuação 

diferenciado, conforme suas características. 

3) Qual (is) conteúdo (s) interessaria (m) à educanda relatar em um diário? Por 

que não ensiná-la, por exemplo, a anotar seus gastos e salário? Não estaria ela 

aprendendo a ler e a escrever, como também os princípios da matemática? Por 

outro lado, não poderia auxiliá-la a escrever suas memórias? 
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Sensível a essa reivindicação, a coordenadora utilizou uma estratégia 

com números presentes no cotidiano dos alunos, denominada “Escrita de números e 

cálculo: a matemática na vida de um trabalhador”. Com essa abordagem, procurava 

aproximar a matemática do universo dos educandos, já que quase todos 

trabalhavam, formal ou informalmente. 

Embora o contexto dos educandos possa ser comumente utilizado como 

mote para a aprendizagem da matemática, com base na teoria freiriana, nesse caso, 

especialmente, a escolha do caminho se deu conforme a necessidade emergida 

naquele momento, resultado da opinião de uma participante, expressa publicamente. 

Primeiro, é importante enfatizar que foi dada a ela, mais do que legítimo, 

o direito e a oportunidade de manifestar seu pensamento e sua intenção. 

Infelizmente, algo raro nos bancos escolares e mais ainda nos meios de 

comunicação. Segundo, a coordenadora da turma estava atenta a essa 

reivindicação e teve a sensibilidade de direcionar o conteúdo de acordo com a 

solicitação da educanda e não o contrário, impor um conteúdo. Ou seja, aceitou com 

humildade a situação e o desafio de se permitir mudar, como a realidade ali exigia. 

Outra característica que vale enfatizar nesse exemplo é a especificidade 

de uma disciplina como a matemática poder ser discutida em programas de rádio. 

Não é simplesmente se limitar às somas e subtrações típicas dessa ciência, mas 

aflorar a consciência da necessidade de acrescentar a problemática da ineficiência 

do transporte público, o valor justo ou não das mercadorias, aprender elaborar com 

coerência o orçamento familiar etc. 

Conhecer os números não é identificá-los graficamente, é compreender a 

dimensão que eles ocupam em seu cotidiano. Não é apenas conseguir pegar um 

ônibus, graças à memorização numérica do seu destino. É, antes de tudo, saber a 

complexidade que rodeia o valor da passagem, por exemplo. Desde a origem do 

dinheiro que a custeia, fruto do seu trabalho, até o caminho dos impostos 

arrecadados com ela. 

Portanto, é dessa maneira que compreendemos a matemática na rádio 

escolar. Utilizada como elemento de consciência da realidade e não como “contas 

chatas”, explicadas através de fórmulas dadas, externas à realidade dos educandos. 

Então, utilizando essa estratégia em nossas atividades buscamos estreitar a relação 

dos participantes com o universo numérico. 
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3.4.1.3. “Eu acho”, não! Eu acredito 

 

 

 Ainda no início das atividades desenvolvidas com as turmas, quando 

discutíamos as características do veículo e sua forma de atuação, surgiu um fato 

que chamou a nossa atenção e que mereceu destaque no processo. Um educando, 

em uma das falas, utilizou-se da expressão “eu acho” para expressar sua opinião 

sobre um dos temas tratados. No entanto, seu posicionamento não era coerente 

com a concretude dos fatos. 

 Atenta ao ocorrido, a educadora da turma e uma das coordenadoras da 

escola39, presentes naquela ocasião, observaram que era preciso enfatizar a 

importância da realização das atividades de forma crítica, estabelecendo relação 

entre o nosso trabalho com o universo do jornalismo, no tocante à veracidade dos 

fatos e o seu compromisso com a verdade. Naquele momento, foi feita a observação 

de que, ao se produzir uma informação para um veículo de comunicação, o produtor 

não pode faltar com a verdade sobre o ocorrido; a apuração deve ser precisa e mais 

expressiva possível. 

 A intenção de se trabalhar com a expressão “eu acho” foi centrada na 

necessidade de compreensão que o grupo deveria ter sobre o seu significado e do 

avanço a partir dela.  Dessa forma, surge como resultado a obrigatoriedade da 

apuração da informação correta, descartando-se o falso juízo de valor sobre algo ou 

alguém, fundamentado em especulações e não em fatos concretos. A notícia, antes 

de ser publicada, precisa passar pelo processo de investigação do contexto em 

torno do acontecimento. 

 Quando alguém pronuncia “eu acho”, denuncia a fragilidade no tocante à 

certeza daquilo que se fala, pode ainda não existir formulada uma opinião concreta 

do interlocutor. A educadora enfatizava para que no processo educacional os 

aprendizes devessem progredir do principio da dúvida para buscar maior 

aproximação da realidade. 

 Essa aproximação se dava partindo do “eu acho” para o “eu acredito”. A 

segunda expressão carrega em si a convicção como significado. Simbolicamente 

                                            
39

 Durante os trabalhos naquele ano letivo tínhamos o acompanhamento de uma coordenadora que 
também participava das discussões. Devido a suas obrigações na escola não foi possível sua 
presença com maior frequência. Mas suas contribuições estão inseridas na pesquisa. 
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representa também um estágio de consciência, de atuação reflexiva, entendida 

sempre de maneira processual, crítica. Ao contrário da primeira, cuja denotação é 

uma espécie de opinião sem fundamentação argumentativa coerente, sem 

propriedade ou conhecimento, dedução baseada em experiência pessoal, sem ter 

certeza. 

 A diferenciação entre os dois termos tinha como objetivo despertar o 

interesse nos participantes da importância de buscar o saber para conhecer a 

realidade concreta, especialmente tendo como ponto de partida o mundo em que 

estavam inseridos. 

 O trabalho com a comunicação no “quefazer” jornalístico foi dado como 

exemplo para que os educandos pudessem ter como alusão a relevância do 

conhecer fazendo, e, o mais significante, para que tomassem consciência da 

importância do saber verdadeiro. O caminho para se alcançar tal estágio era (é) a 

educação, o espaço onde estávamos atuando naquele momento. 
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4 A (RE)CONSTRUÇÃO DOS PERCURSOS: DISCUSSÃO DO(S) MÉTODO(S) 
APLICADO(S) E PARTICULARIDADES NA PESQUISA 
 

 

4.1 PRIMEIROS CAMINHOS 

 

 

 A metodologia de uma pesquisa quase sempre é pensada a priori dos 

trabalhos de campo. Na experiência aqui relatada fizemos o caminho inverso. 

Embora existisse um procedimento aplicado na execução das atividades da rádio 

escolar, esses métodos eram flexíveis e construídos de acordo com a característica 

do grupo, devido ao respeito que deveríamos ter com ele, e, principalmente, pelo 

estágio inicial do ensino-aprendizagem que se encontrava naquele momento. 

 Com as observações de campo (já por si uma forma de abordagem 

metodológica) e a minha interferência no processo educacional dos participantes 

fomos “cientificizando” os objetos observados e assim (re)conhecendo o universo de 

estudo utilizando os conceitos da dialética, da etnometodologia, da abordagem 

qualitativa, da pesquisa-ação, por exemplo. Dessa forma, a (re)construção da 

pesquisa foi se amalgamando de acordo com cada acontecimento, que advinha de 

um novo aprendizado para os três envolvidos: o grupo, a professora da turma e eu, 

o pesquisador. 

 O rádio como um dos elementos de intervenção deu-se pela afinidade e 

apreço pelo veículo e a possibilidade de vislumbrar o aprendizado através dele. É 

válido considerar ainda que o processo de construção de programas radiofônicos 

(des)envolve vários aspectos pedagógicos, por ter caráter educativo e cultural, além 

de incentivar a imaginação e a criatividade; favorecer a expressão oral e escrita e a 

síntese na fala; desenvolver a convivência de grupo; incentivar a ludicidade na 

aprendizagem; exercitar o ouvir o outro e respeitar opiniões diferentes. 

 O interesse de pesquisar o tema proposto foi primeiramente aprender 

mais, além de buscar promover o intercâmbio científico nas áreas abordadas e, 

consequentemente, poder colaborar no fortalecimento de grupos de estudo sobre o 

assunto e somar às equipes de investigação, objetivando maior expansão de 

pesquisas sobre o tema e suas co-relações. 
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Centramos nosso escopo na perspectiva do uso da mídia na construção 

do conhecimento e esclarecimento da realidade, como veículo construtor 

educacional.  O estudo teve como base referencial de análise o processo de 

produção dos programas da rádio escolar, desenvolvido em sala de aula pelos 

alunos da turma “G”, da Educação de Jovens e Adultos, na Escola Municipal Djalma 

Maranhão, situada no bairro de Felipe Camarão, em Natal, Estado do Rio Grande do 

Norte, no ano letivo de 2007. Começamos nossas atividades efetivas em abril e 

finalizamos em dezembro, com o término das aulas, oficialmente.40 

 A análise do processo utilizada durante a pesquisa de campo obedeceu 

ao seguinte procedimento: o método escolhido foi o presencial, participei junto com a 

professora Ana41 como “agentes de mediação entre a análise e a produção” do 

conteúdo trabalhado durante todas as etapas que envolveram a rádio escolar, bem 

como articulador na “interação com os atores” envolvidos, conforme apresenta Neto 

(1996, p. 62), sobre a observação participante. 

 A seleção da turma foi previamente definida pela coordenação da escola 

que havia elegido em 2006, no planejamento anual para 2007, diversas temáticas,  

destinadas uma para cada sala da EJA. Entre elas estavam a confecção de um livro 

com a história de cada aluno, a elaboração de um cordel, o uso de material reciclado 

como alternativa pedagógica, a contextualização do bairro pelos alunos etc., 

coordenada pela professora de cada turma. 

 Em princípio, fui convidado pela coordenação a ministrar uma oficina de 

rádio durante a semana pedagógica42, cujo título, A dimensão do uso do rádio na 

escola, tinha como objetivo apresentar aos professores as possibilidades de 

utilização do veículo na educação e as bases que sustentam a sua prática na 

referida área. 

 Posteriormente, foi iniciado o trabalho na turma com a minha 

apresentação, feita pela professora Ana aos alunos, e nossas intenções com a 

proposta. Vi nos olhos deles a curiosidade e ao mesmo tempo um vestígio de medo 

que me pareceu desafiador para todos. A simpatia entre nós já foi notada no 

primeiro encontro, como relatou a professora, na aula seguinte. O primeiro passo 

                                            
40

 Embora os trabalhos em sala tenham começado em abril, desde maio do ano anterior já participava 
voluntariamente dos eventos da escola. 
41

 Nome fictício. 
42

 Em fevereiro de 2007. 
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estava garantido, a segurança deles para comigo e minha para com eles. 

Quebramos as hierarquias e horizontalizamos o diálogo. 

 O método tradicional e comum na maioria das escolas, com o qual já 

estavam acostumados não foi desprezado, como já mostrado no início. Seria um 

choque para os alunos se fizéssemos isso. As atividades desenvolvidas vinham para 

acrescentar as diversidades de formas de ensino-aprendizagem. 

 Nos primeiros dias levamos jornais para a sala de aula, para que eles 

tomassem contato com o mundo do jornalismo. Exercitamos a leitura oral de trechos 

escolhidos por eles e pedimos para que discutissem, em grupo, a matéria 

selecionada. Assim, fomos apresentando a comunicação formalizada através dos 

meios, iniciando com o jornal. Depois solicitamos que fizessem um texto baseado no 

que tinham discutido e lessem como se fossem apresentar um programa de rádio. 

 Tentamos também, dividir os alunos por grupo, compondo as editorias de 

Esporte, Segurança, Saúde, Geral etc. para que fossem em busca da notícia. A 

partir das suas experiências com as situações através do mundo da informação, 

deveriam discutir os problemas por eles vivenciados e daí extrair as temáticas para a 

problematização, para que iniciasse as atividades através do processo de produção 

dos programas da rádio.  

 Porém, detectamos um empecilho nessa tentativa. Todos os alunos 

tinham suas obrigações e seria impossível elaborar a programação da forma que 

pensamos inicialmente. Afinal, a turma era composta por pedreiros, ajudantes, 

empregadas domésticas, donas de casa, mães, avós, que, infelizmente, naquela 

conjuntura não possibilitava a aplicação dos procedimentos semelhantes ao 

utilizados no jornalismo, tendo em vista ser a mais apropriada, porque coloca o 

aluno como investigador da realidade. Como participante que observa é possível 

proporcionar a tomada de consciência sobre o objeto que pesquisa e relata e nas 

aulas discutir cada matéria produzida, fazendo a contextualização do conteúdo com 

o mundo dos próprios estudantes/investigadores. 

 A solução foi pensar os programas a partir de um tema gerador, posto em 

pauta depois da indagação de um integrante sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis (DST´s), advinda de uma atividade em sala de aula, ministrada com 

jornais da cidade, que culminou na discussão principal: a saúde reprodutiva. Foi 

através deste assunto que mediamos a complexa relação deles com o universo do 

sexo e da sexualidade. Os tabus, preconceitos, pudores etc. resultaram, 
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posteriormente, em discussões abertas e acessíveis a todos, de forma madura e 

natural, a ponto de socializarem experiências pessoais no devido campo que 

contribuiu para o amadurecimento coletivo. Os relatos fluíam de forma espontânea, 

graças à maneira/habilidade nata da coordenadora do grupo, que, de forma 

descontraída e ao mesmo tempo sem se distanciar da seriedade que a temática 

exigia, conseguia estabelecer uma relação de proximidade entre todos. 

 Nem mesmo a minha presença, um sujeito estranho na turma, 

incomodava. Estava lá diante de senhores e senhoras de 26 a 56 anos, que falavam 

de suas intimidades como se fôssemos velhos conhecidos. Eles ainda não tinham 

tomado consciência da real intenção dessa dinâmica, que era motivada pela rádio 

escolar como procedimento educacional. Compreensão que só seria percebida e 

relatada por eles depois, só que agora com convicção. 

 Como pude observar naquele momento específico, minha alternativa 

metodológica era apenas ouvir, anotar e, em raros momentos, fazer uma pergunta, 

sem inibi-los ou ser mal interpretado.  

 

 

4.2 OS CAMINHOS QUE NOS ESCOLHERAM 

 

 

 Como se tratava de uma pesquisa aberta, que ocorria dentro de uma sala 

de aula e com os caminhos escolhidos pelos educandos e educadores, os percursos 

metodológicos foram emergindo naturalmente, de acordo com as atividades. Dessa 

maneira, os procedimentos eram escolhidos pari passo aos trabalhos. Não tinha 

como enxertar metodologia científica ou seguir exclusivamente uma. Posteriormente 

foi possível, assim como agora neste trabalho, organizar as percepções de campo, 

em conformidade com os procedimentos teórico-metodológicos que se seguem. 

 Como procedimento, a pesquisa qualitativa nos ajuda a compreender os 

fenômenos do nosso objeto. Segundo Denzin e Lincoln (2006, p. 17), ela “[...] é uma 

atividade situada que localiza o observador no mundo” e “consiste em um conjunto 

de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade" a ele; e mais: “essas 

práticas transformam o mundo em uma série de representações, incluindo as notas 

de campo, as entrevistas, as conversas, as fotografias, as gravações e os 

lembretes”. Por fim, os autores ainda afirmam que: 
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[...] nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem naturalista, 
interpretativa, para mundo, o que significa que seus pesquisadores 
estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender, ou 
interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a 
eles conferem (DENZIN e LINCOLN, 2006, p.17). 
 
 
 
 

 Os autores entendem o pesquisador qualitativo como um “[...] bricoleur, 

um indivíduo que confecciona colchas, ou, como na produção de filmes, uma pessoa 

que reúne imagens transformando-as em montagens” e “[...] utiliza as ferramentas 

estéticas e materiais do seu ofício, empregando efetivamente quaisquer estratégias, 

métodos ou materiais empíricos que estejam ao seu alcance”. É, pois, com o 

aparato técnico, empírico, científico e interpretativo que se procura construir a 

história ocorrida com as experiências com a rádio escolar, somando-se aos demais 

procedimentos a observação participante. 

 Através da pesquisa foi possível não apenas fazer o registro com a 

filmadora, telefone celular, máquina fotográfica, caderno de anotações, mas de 

também estar aberto para a aprendizagem que dali poderia emergir, procurando 

sempre se centrar nas hipóteses pensadas para o trabalho, evitando uma 

aproximação estreita com aquele mundo e, dessa forma, se distanciar ou perder o 

contato com os objetivos da pesquisa. Foi preciso em muitas situações, me 

posicionar como membro externo daquela instituição. Algumas vezes tive que recuar 

para não assumir compromissos que não cabiam a mim, isto delegado pela escola, 

para  manter o distanciamento necessário como pesquisador. 

 Assumimos a concepção de “participante como observador” como define 

Gold, (1969 apud MAY 2004, p. 183), sabendo que o pesquisador “adota um papel 

público e torna a sua presença e intenções conhecidas para o grupo”. Os motivos de 

estar naquela turma foram de imediato apresentados. Esclarecemos que se tratava 

de uma pesquisa de doutorado, e ressaltamos a importância deles para o êxito de 

nossos objetivos. Buscamos também nos oferecer como colaborador no 

aprendizado deles, enfatizando que as atividades desenvolvidas pela turma seriam 

de suma importância tanto para o sucesso do estudo quanto para a aprendizagem 

deles. 

 Graças à diversidade de elementos utilizados no nosso trabalho, até pela 

própria característica do rádio, foi possível congregar várias alternativas de 

abordagens para uma pesquisa no universo que vivenciamos. Portanto, poderá ser 
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visto, em determinados momentos, a presença de procedimentos metodológicos da 

pesquisa qualitativa, da pesquisa-ação, da observação participante e da 

etnometodologia. 

 No tocante a esta última como campo de diálogo com as apreensões na 

pesquisa, foi possível por que, como afirma Coulon (1995, p. 17), o seu objetivo “[...] 

é a busca empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido e, ao 

mesmo tempo, construir, suas ações cotidianas: comunicar, tomar decisões, 

raciocinar”. Podemos observar que os caminhos percorridos não apenas nos 

despertaram o interesse em perceber os programas da rádio escolar, mas o que os 

provocava e como isso se configurava. Era a busca do entendimento de como os 

educandos recebem as mensagens já codificadas por um mundo externo ao seu e 

como eles as reconstroem no seu mundo, mediado pelo que já tem construído nele. 

 O mesmo autor afirma que “o fato social não é um objeto estável, mas 

produto da atividade contínua dos homens que colocam em ação savoir-faire, 

procedimentos, regras de conduta [...]”. (COULON, 1995, p. 19).  

 O autor aponta cinco conceitos chave dessa proposta metodológica. 

Alguns deles foram incorporados por Garfinkel de outros campos científicos, como a 

indicialidade proveniente da linguística, a reflexividade da fenomenologia, a noção 

de membro de Parsons, e por vez retoma termos da linguagem corrente, 

modificando-lhes o sentido, como por exemplo, com as noções de prática ou de 

accountability. Como afirma o próprio Coulon “[...] o que acima de tudo impressiona, 

na etnometodologia, é a complementaridade e a solidariedade de seus conceitos”. 

(COULON, 1995a, p. 29). Estas duas características explícita ou implicitamente se 

constatarão ao longo do nosso trabalho. 

 O primeiro conceito é a prática, a realização. Na concepção da 

etnometodologia, a realidade social é construída cotidianamente, empiricamente, 

pelos sujeitos sociais em interação entre si; desconsidera como dada, pré 

concebida, considerando que as transformações macro acontecem a partir das 

micro interações. 

 A indicialidade é outro conceito, cujo conhecimento das circunstâncias 

dos enunciados nos permite atribuir um sentido mais preciso às palavras. As 

expressões que os autores sociais em interação utilizam estão carregadas dessas 

características indiciais. Elas são utilizadas por eles e ganham significado a partir da 

ciência do contexto local onde são produzidas. Ela será muito útil para nossa 
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pesquisa, no tocante à linguagem utilizada pelos educandos participantes, em 

conformidade com as características citadas. 

 A indicialidade é a incompletude que toda palavra possui. Precisa estar 

situada num contexto específico para revestir-se de significado. Desta forma, o 

pesquisador não deve tentar substituir essas expressões indiciais por expressões 

supostamente objetivas, mas sim mergulhar no contexto para melhor compreender o 

processo de construção que os autores utilizam nas suas manifestações rotineiras. 

 Na nossa pesquisa, composta por trabalhadores, com renda e nível de 

escolaridade baixos, adultos com faixa etária acima dos 30 anos, residentes em 

bairro periférico, provindos do interior do Estado e especificamente alguns da zona 

rural dos seus municípios, as expressões tanto verbais como não-verbais 

constituíram-se em uma fonte de estudo riquíssima. Na sua linguagem habitual, 

investigamos os indícios que se ocultam ou se apresentam nitidamente como formas 

de expressão dessas pessoas, no seu universo cultural e geográfico, e discutidas 

baseando-se, inclusive, nas prerrogativas do conceito a seguir. 

 A reflexividade na etnometodológica designa às práticas que ao mesmo 

tempo descrevem e constituem o quadro social, isto é, o autor, no decorrer de suas 

atividades ordinárias, descreve a sociedade em que vive e ao mesmo tempo a 

constrói. Porém, para Coulon (1995), a reflexividade não é o mesmo que reflexão. 

Não é percebido pelos autores o caráter reflexivo de suas ações durante as 

interações diárias. Eles não ficam atentos ao fato de que no falar descrevem e ao 

mesmo tempo constroem a realidade. 

 Segundo Garfinkel (apud COULON), os sujeitos sociais não se 

preocupam em teorizar, 

 

 

 [...] consideram essa reflexividade como algo evidente. Mas reconhecem, 
demonstram e tornam observável a cada um dos membros o caráter 
racional de suas práticas concretas – o que significa ocasionais – embora 
considerando essa reflexividade como uma condição inalterável e inevitável 
de suas pesquisas (GARFINKEL apud COULON, 1995a, p.41).  

  

 

 Para Coulon, então, os autores têm essa capacidade de reflexividade, 

conseguem refletir o mundo que os cerca. Entretanto, a capacidade de reflexão não 

lhes é inerente. 
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 A Accountability, palavra sem tradução, mas que podemos encontrar em 

Coulon uma pista do que seja o terceiro conceito da etnometodologia. Diz ele: 

 

 
[...] se a sociologia é capaz de dar conta das atividades dos indivíduos, é 
graças à existência de uma propriedade „natural‟ do mundo que H. Garfinkel 
chama de acountability: vivemos num mundo que é descritível, inteligível, 
analisável; ora, tal descritibilidade revela-se nas ações práticas que 
empreendemos em nossa vida cotidiana (COULON, 1995b, p.26). 

 

 

 Dessa maneira, adotamos a definição de descritibilidade como significado 

da palavra citada. Por tal compreensão, as descrições ou relatos são informativos ou 

estruturantes da situação de enunciação. Está ligada à noção de reflexividade. 

Refere-se à propriedade das narrações que os autores fazem da realidade, a partir 

dessa noção, no sentido de que mostra continuamente a constituição cotidiana. A 

descritibilidade não é a descrição pura e simples da realidade enquanto pré-

constituída, “mas enquanto essa descrição em se realizando, „fabrica‟ o mundo, o 

constrói” (COULON, 1995a, p. 46). 

 Portanto, os autores relatam o processo que constrói a realidade, 

tornando compreensíveis as suas ações pela revelação a outrem dos processos 

pelos quais descrevem. “A propriedade dessas descrições não é a de descrever o 

mundo, mas de lhes mostrar sem cessar a constituição” (COULON, op. cit., p. 46). A 

reflexividade se revela na capacidade que o indivíduo tem para narrar e construir a 

realidade, e a descritibilidade é a materialização dessa capacidade. Por meio dos 

relatos percebemos a reflexividade dos indivíduos. 

 Pela constituição do mundo feita pelos autores, procuramos descrever as 

percepções mais pertinentes emergidas na pesquisa, buscando reconstruir 

textualmente as interpretações. Para que essa reconstrução seja concretizada 

estabelecemos uma relação complexa, pois ela será mediada por outra 

interpretação, a do pesquisador, que através da reflexão pretende narrar a 

compreensão dos sujeitos no seu universo. Por fim, fixar a interpretação das 

interpretações. 

 A última característica apresentada por Coulon é a noção de membro, 

que é a definição dada para “[...] pessoa dotada de um conjunto de modos de agir, 

de métodos, de atividades, savoir-faire, que a fazem capaz de inventar dispositivos 
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de adaptação para dar sentido ao mundo que a cerca”. (Coulon, 1995a: p. 48). Ele 

consegue sem dificuldade preencher as lacunas induzidas pela indicialidade dos 

discursos, através da busca de padrões do senso comum. 

 Segundo o autor, são necessárias algumas prerrogativas para que um 

sujeito seja reconhecido como membro de uma organização social. Diz ele que 

“tornamo-nos membros quando somos capazes de basear nossa ação nas 

„evidências‟ da organização social considerada e nos servimos delas como se 

fossem sistemas operadores de nossa prática” (COULON, op. cit., p. 161). É 

necessária a comprovação, a todo momento, se a nossa compreensão dos 

acontecimentos é correta ou não. 

 Além das evidências, o autor aponta outras peculiaridades para a 

inserção de um membro em determinado grupo. A competência entendida como “[...] 

um conjunto de conhecimentos práticos socialmente fundamentados que são 

mobilizados no momento apropriado a fim de mostrarmos que já os possuímos”. 

(COULON, 1995b, p. 162). Citando Mehan aponta três tipos de competências: 

cultural, lingüística e interacional. 

 A primeira é a aptidão de alguém interagir com outros que já 

desenvolveram as habilidades nos conceitos, crenças, princípios de ação e 

organização. A segunda, ele a reconhece como “um pré-requisito para participar 

ativamente das atividades na comunidade”. (COULON, op. cit., p. 162). Chama-a de 

“competência comunicacional” – adotando tal termo de Hymes – nela deve-se levar 

em consideração o aspecto funcional e a utilização prática em quadros sociais, a 

aptidão em comunicar, interpretar as intenções do outro no momento das trocas, 

conhecerem as estratégias de emprego das expressões e ter conhecimento das 

obrigações na sociedade que recaem sobre as interações sociais. (COULON, 

1995b, p. 163). 

 A competência interacional se fundamenta na demonstração e 

reconhecimento pelo grupo do saber que alguém dispõe. Nela, circundam dois 

aspectos: o da comunicação, que determina ao aluno a conduta no grupo em função 

dos acontecimentos da sala de aula e permite-lhe participar nos procedimentos 

adequados para intervir. O segundo aspecto é a interpretação das regras da sala de 

aula, que de certa forma não é fornecida a sua forma de emprego, nem como devem 

ser respeitadas. Exige do educando a interpretação baseada nos pressupostos 

sociais implícitos. 
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 A minha inclusão na turma como “membro” era uma necessidade para o 

sucesso do nosso trabalho. Essa foi a principal preocupação que enfrentei. Receio 

também, socializado pela coordenadora da turma, em momento posterior. Pois ela 

temia a rejeição dos educandos a mim. Caso isso tivesse ocorrido, sem dúvida, 

haveria comprometido todo o processo ou pelo menos teria eu que tentá-lo em outra 

escola. No entanto, fui muito bem acolhido pela maioria. O que, de certa forma, não 

nos absolveu de algumas situações inusitadas. 

 Na primeira aula que participamos com a presença da filmadora, uma 

aluna se manifestou contundentemente incomodada, e antes que explicássemos a 

intenção do equipamento para as nossas atividades ela proferiu: “eu não quero ser 

filmada. Isso é uma papagaiada43”. Na hora ficamos atônitos. Foi notório o 

constrangimento nos demais presentes. A indicialidade naquela situação 

demonstrava a reprovação pelo grupo diante da atitude de uma de suas integrantes, 

visto que para algumas pessoas não se pode dizer determinadas coisas, em certas 

situações e lugares. 

 Porém, a opinião colocada pela educanda, embora pusesse em xeque 

nossa permanência naquele lugar e toda uma expectativa que poderia ser frustrada, 

instigou-nos a resolver aquele “conflito” e utilizar da comunicação, competência 

apontada por Coulon e citada anteriormente como alternativa a nosso favor. Não 

estávamos em uma educação “bancária”, mas em um espaço democrático. 

Procedemos da seguinte forma, por compreender que, segundo a afirmação de 

Damatta (1996, p. 183), “numa sociedade a crise indica algo a ser corrigido; noutra, 

representa o fim de uma era, sendo um sinal de catástrofe”. 

 Diante da oposição de uma integrante do grupo, que inicialmente poderia 

resultar numa crise, preferimos encarar como uma oportunidade para socializar a 

todos e a todas as nossas intenções, e, dessa forma, não neutralizar a liberdade de 

expressão de uma pessoa, mas conscientizar a ela e ao grupo que a comunicação e 

sua forma livre de se pronunciar são oportunidades potencializadoras de mudanças. 

Portanto, o que refletia de imediato em um conflito direto tornou-se alternativa de 

transformação. 

 O ato de rejeição foi surpresa para os presentes talvez por vários motivos. 

O perfil dos educandos com os quais trabalhávamos era de pessoas com baixo 

                                            
43

 Expressão que significa algo grotesco, cena burlesca. O mesmo que palhaçada. 
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poder aquisitivo e escolaridade, submissas socialmente desde as condições de 

trabalho, ocupando vagas no mercado com pouco reconhecimento e de 

subordinação imediata. Somando-se a tudo isso, a disciplina rigorosa aplicada nas 

escolas frequentadas por elas durante sua infância que condenava o contraditório. A 

obediência e o medo ao professor, reconhecendo-o como único detentor do saber. 

Além, da regra social colocada por Damatta (1996, p. 186), que afirma: “[...] 

descobrimos que tudo o que diz respeito ao inclusivo é por nós manifestamente 

adotado. O contrário é válido para o exclusivo, frequentemente escondido ou falado 

em voz baixa”. 

 A não pronúncia socialmente daquilo que pensa ser incorreto também é 

reflexo do medo de uma condenação coletiva. Naquela situação, envolvia uma 

pessoa de fora do grupo que, pelas normas, deveria ser “respeitada”, para evitar a 

construção de uma imagem negativa daquele grupo. Afinal, até aquele momento, eu 

era uma “visita” e como tal deveria ter tratamento especial, como “afirmam” as regras 

sociais vigentes. 

 Tais regras são, na verdade, oriundas dos códigos que controlam e 

organizam o pensamento e as ações das pessoas. Por elas operam a “lei do 

silêncio”. Mesmo não estando efetivamente fixada em um lugar, a maioria sabe 

como proceder, aprendidas de várias formas, desde a educação familiar e escolar, 

até na religião, no trabalho etc. A transgressão torna-se um ato proibido e 

condenável. 

 Proferida a frase “eu não quero ser filmada. Isso é uma papagaiada”, a 

análise desse enunciado faz surgir diversos elementos, entre eles:  

a) a insatisfação diante de uma situação diferente do universo escolar tradicional; 

b) a educanda é uma pessoa tímida e não estava à vontade para ser filmada; 

c) em alguns bairros com alto índice de violência e tráfico de drogas (caso de Felipe 

Camarão) a aparição em meios de comunicação pode ser visto por algumas 

pessoas como um ato de delação, e assim sofrer punição por isso; 

d) o desconhecimento da filmadora como um elemento auxiliar no processo 

educacional, etc. 

 Além dessas hipóteses, é claro que não podemos deixar de reconhecer a 

situação embaraçosa que vivenciamos, mas também não podemos ignorar o quanto 

ela foi enriquecedora para a nossa experiência educativa com os participantes. Após 

socializarmos os nossos procedimentos, a educanda não desejou continuar com o 
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grupo e foi para outra turma. Mesmo assim, infelizmente, não deu continuidade aos 

estudos naquele ano. 

 A partir daquele momento percebia a essência do pertencimento e 

compreendia também que um membro é aquele sujeito “[...] que tendo incorporado 

os etnométodos de um grupo social considerado, exibe „naturalmente‟ a 

competência social que o agrega a esse grupo e lhe permite fazer-se reconhecer e 

aceitar”. (COULON, 1995a, p. 48).  

 Ao longo das nossas vivências fomos percebendo isso. No entanto, cabe 

salientar que fazer parte de um grupo de estudo requer o distanciamento necessário 

para não perder de vista o seu objetivo como pesquisador. Em uma espécie de 

convivência com certa elasticidade, possibilita enxergar o grupo e suas 

peculiaridades, assim como observar como o grupo observa você e as relações que 

se concretizam a partir dessas percepções. 

 Outra abordagem metodológica apropriada em nossa experiência foi a 

pesquisa-ação. Para Thiollent, ela 

 

 

[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1992, p14). 

 

 

 Esse procedimento entrou na pesquisa mediante o interesse da escola de 

tentar resolver um dos mais graves dilemas da EJA. Como aponta o relatório, em 

anexo, o intuito era “refletir a temática em estudo: as causas da irregularidade na 

frequência e a evasão na Educação de Jovens e Adultos, na Escola Municipal 

Djalma Maranhão”. Embora esse objetivo não tenha sido provocado em minha 

pesquisa inicialmente, caberia à Escola refletir sobre isso como estratégia de ação 

para solucionar um problema específico, não só da turma trabalhada, mas das 

demais. Com o desenvolvimento do nosso trabalho, a coordenação redirecionou a 

atenção não mais enfaticamente para a ausência, mas para a consistência da 

aprendizagem dos que permaneciam frequentando, especialmente na sala 

pesquisada. O que não significa o abandono do objetivo pretendido no começo. 
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 Segundo definição do autor, a pesquisa-ação como estratégia 

metodológica da pesquisa social apresenta seis aspectos: 1) há uma ampla e 

explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação 

investigada; 2) desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem 

pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ações concretas; 

3) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação 

social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação; 4) o 

objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, em esclarecer os 

problemas da situação observada; 5) há, durante o processo, um acompanhamento 

das decisões, das ações e de toda atividade intencional dos atores da situação; 6) a 

pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se 

aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de 

consciência” das pessoas e grupos considerados. (THIOLLENT, 1992). 

 Uma característica presente nesse modelo, que também se aproxima da 

etnometodologia, é a que se refere ao papel das hipóteses numa pesquisa científica. 

A concepção das premissas iniciais é compreendida na pesquisa-ação como 

instruções ou diretrizes e “possuem um caráter bem menos rígido do que as 

hipóteses, porém desempenham uma função semelhante”. Consequentemente, 

“com os resultados da pesquisa, essas instruções podem sair fortalecidas ou, caso 

contrário, devem ser alteradas, abandonadas ou substituídas por outras”, e a 

“substituição das hipóteses por diretrizes não implica que a forma de raciocínio 

hipotética seja dispensável no decorrer da pesquisa”. (THIOLLENT, 1992, p. 33). 

 Dessa maneira, para Thiollent (op. cit., p. 33), “trata-se de definir 

problemas de conhecimento, são consideradas como suposições (quase-hipóteses) 

e, num segundo momento, objeto de verificação, discriminação e comprovação em 

função das situações constatadas”. Partindo desse pressuposto, demos início ao 

nosso estudo na escola, sem hipóteses definidas, e à medida que os problemas de 

pesquisa afloravam íamos direcionando-os conforme a realidade nos apontava. 

 Os sujeitos envolvidos no campo desse estudo também fazem parte 

dessa universalidade, ao mesmo tempo que seu micro universo se une aos dos seus 

parceiros e juntos compõem a macro construção do conhecimento que está contido 

na coletividade. 
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4.3 RECURSOS TÉCNICOS DE INTERVENÇÃO: IMAGENS, SILÊNCIOS E SONS  

 

 

4.3.1 Imagens em movimento: o vídeo como elemento de (auto)avaliação 

 

  

 A utilização de diversos elementos midiáticos e/ou educacionais teve a 

intenção de buscar apreender, nas diversas formas e possibilidades, o que o estudo 

com rádio escolar permite. Os conteúdos que subsidiarão este trabalho foram 

coletados na pesquisa empírica por intermédio de participação observante, 

entrevistas, livros didáticos adotados em 2007 na turma pesquisada, gravações (mini 

DV, cassete, celular), caderno de anotações da professora e bibliografia pertinente 

aos temas estudados. 

 Os recursos de mídia empregados (filmadora, telefone celular com 

câmera audiovisual, gravador) tinham como objetivo servir de amparo à pesquisa, 

auxiliando no registro e na memória para análise posterior, de uso pessoal. No 

entanto, depois das primeiras experiências com as gravações, despertou nos alunos 

a curiosidade de se verem no vídeo. Fizemos uma edição do ensaio e mostramos 

em sala de aula. Começaram a fazer observações das mais genéricas possíveis, 

desde a forma de pegar no microfone, a forma de falar, de sentar e do conteúdo 

proferido na ocasião. 

 O fato nos fez vislumbrar a possibilidade do uso do vídeo como alternativa 

no processo, especialmente na auto-avaliação. O mesmo se deu com a fotografia. 

Neste caso, a experiência de campo foi redirecionada à pesquisa e serviu para 

demonstrar que em um estudo como aquele os acontecimentos podem reconduzir 

os objetivos, hipóteses etc. Ou seja, é a realidade que se apresenta, deve o 

pesquisador está preparado para o novo e suas possibilidades em seu trabalho. 

 No entanto, dentre todos esses procedimentos, o uso de imagens fixas e 

em movimento foi um dos mais importantes. Os programas de rádio e seus ensaios 

foram registrados em vídeo e em fotografia. A ideia surgiu inicialmente na própria 

escola, em 2006, com o denominado Projeto Cine-Rádio, implantado com uma das 

turmas da EJA naquele ano, coordenada pela mesma educadora que trabalharia 

conosco no ano seguinte. Esse primeiro programa serviu como “piloto” para os que 

implantaríamos em 2007, em nossa pesquisa. 
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 Porém, havia uma diferença entre os objetivos. No Cine-rádio, a intenção 

era registrar mais um momento na escola. Já para a rádio escolar o processo é o 

escopo prioritário. Pois bem, o formato consiste em gravar, em vídeo, o programa de 

rádio. A principal vantagem do ponto de vista metodológico é poder visualizar as 

reações dos participantes e fazer uma leitura mais rica em detalhes, recursos esses 

bastante reduzidos, quando exclusivamente apenas em áudio. As deixas simbólicas, 

como afirma Thompson (1998), fornecem um arcabouço maior de possibilidades de 

análise, tanto para o pesquisador quanto do próprio grupo participante das 

atividades. 

 Através do vídeo foi possível aos educandos e educadores fazerem a 

auto-avaliação do processo e, mediante os resultados, redirecionar as diretrizes 

asseguradas coletivamente pelo grupo, como também auxiliar nas escolhas 

seguintes. O recurso das imagens em movimento como propulsoras da auto-

avaliação viabilizou várias possibilidades, entre elas a visibilidade de cada 

participante sobre sua desenvoltura e a dos colegas, tanto sobre o comportamento 

durante a exibição/gravação quanto o desenvolvimento em relação ao conteúdo, 

apresentados individual e coletivamente. 

 O vídeo colabora ainda na identidade corporal do educando, que se 

enxerga na tela e, a partir dessa identificação, como ele aparece numa espécie de 

espelho, faz com que expresse a percepção de si mesmo. Concepção que tanto 

pode ser física como intelectual. Noções como “aparecer bem” despertava em 

alguns participantes a preocupação de usar uma roupa mais adequada, um 

penteado mais elegante etc. 

 Sem querer, essas características foram emergindo durante nossas 

experiências e fomos observando que a filmadora presente no ambiente escolar 

daquela turma não era apenas um instrumento mecânico, mas um elemento de forte 

apelo psico-socio-cultural e educacional no universo deles. Não era simplesmente 

suporte de memória para a pesquisa, ela foi se transformando em uma “máquina-

sujeito” que parecia ter olhos e observava as falas e a linguagem corporal de quem 

estava presente. Para os educandos, tais lentes eram, na verdade, eu, a educadora 

e os demais que fossem ver aquele vídeo. 

 A imagem pessoal provoca em nossa consciência um tipo de 

preocupação com a aparência, quando sabemos que será exibida publicamente. 

Desperta nos indivíduos a necessidade de aparecer aos outros da melhor forma 
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possível. Essa peculiaridade pode ocasionar o processo de desnaturalização do 

sujeito na sua forma de ação e de adequação àquela situação e não agir de forma 

natural como lhe é comum em seu cotidiano. Para evitar que as pessoas 

assumissem a representação em detrimento da naturalidade, tivemos que adotar 

uma didática de aproximação dos sujeitos de nossa pesquisa, com o aparato técnico 

que estava diante de nós. 

 Talvez a primeira preocupação que um pesquisador tem quando pensa 

em utilizar elementos midiáticos na sala de aula é o medo do estranhamento do 

grupo com tais objetos. Sabendo disso, os passos iniciais foram tornar familiar para 

a turma o uso desses equipamentos. Mostrei como eles funcionavam e pedi que 

operassem cada um (filmadora, celular com câmera, gravador). Esse procedimento 

foi primordial para familiarizá-los com o aparato midiático que íamos conviver 

durante todo o processo. Como os meios seriam indispensáveis ao trabalho era 

imprescindível a sua presença na turma e despertar nos educandos o sentimento de 

rotina do uso daquelas máquinas como outro objeto qualquer, como o quadro negro 

e o giz, por exemplo. 

 Diante deste cenário o desafio quanto à presença dos meios no ambiente 

escolar foi e deve ser o direcionamento para “naturalizar” a sua utilização nesse 

lugar, evitando a desconcentração e o desvio da atenção. Eles devem ser encarados 

como mais um elemento a serviço dos partícipes e não seu objeto principal. É 

exatamente aí que reside uma das principais dificuldades de um estudioso: tornar 

“invisível” em sala de aula os equipamentos de sua pesquisa e ao mesmo tempo 

saber utilizá-lo no momento que for preciso. Salvo quando os meios são objetos no 

estudo. 

 Por outro lado, a utilização do vídeo na pesquisa se revelou como forma 

da elevação da auto-estima de alguns educandos. Como afirmamos anteriormente, 

as imagens causam nas pessoas um fascínio quando consciente que ela poderá ser 

vista por outros. Muitas vezes, é a visualização por terceiros que desperta no 

indivíduo a ação de se deixar mostrar (vídeo ou fotografia). Pensando assim, 

observamos que as imagens causavam curiosidade nos educandos e também 

provocavam o interesse deles nas aulas. 

 Aos poucos fomos percebendo que a curiosidade resultava no interesse 

que mexia significativamente na sua auto-estima. Eles se sentiam valorizados por 

estarem sendo fotografados, filmados e posteriormente o seu trabalho ser exibido 
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para toda a comunidade escolar; seriam vistos por outros em sessão pública, bem 

como no caso dos programas de rádio que também eram ouvidos pelos demais. No 

entanto, com o vídeo som e imagem aumentavam as possibilidades dos recursos. 

 Quanto aos elementos do rádio, do ponto de vista metodológico de 

(auto)análise, seus recursos são mais limitados e pareceram cansativos, 

principalmente do ponto de vista da avaliação, considerando que convencionalmente 

os programas de rádio não se escutam mais ao lado do aparelho. Imagine mais de 

trinta pessoas tendo que ouvir um programa com mais de uma hora de duração 

olhando para um aparelho. Com o vídeo, a dinâmica era maior e o interesse 

também. Sem citar a riqueza dos detalhes das imagens em movimento, que o rádio, 

nesse caso, especificamente, não oferece. Cabendo à imaginação muitas vezes, 

apropriar-se do que o vídeo, naquela situação, poderia mostrar. Com isso, não 

desconsideramos as possibilidades do rádio quanto à contribuição nesse sentido. 

Mas no tocante às observações necessárias à pesquisa, as imagens 

proporcionavam mais possibilidades de análise. 

 

 

4.3.2 Imagens que falam: a fotografia como recurso 

 

 

“No fundo, a fotografia é subversiva não quando 
assusta, perturba ou até estigmatiza, mas quando 
é „pensativa‟” (Barthes). 

 

 

 

 Quando pensamos em utilizar o recurso fotográfico em nossa pesquisa 

sua função inicial seria mais de cunho documental para registro de informações e 

situações que pudessem ajudar na memorização desses momentos. Como definem 

Barbosa e Cunha (2006, p. 49-50), “as imagens funcionariam como a comprovação 

da presença do pesquisador no trabalho de campo”. No entanto, como já sabemos, 

o encaminhamento tomou outros rumos, as imagens se apresentaram como objeto 

de reflexão e análise; em primeiro momento pelos próprios educandos e, 

posteriormente, agora aqui, neste trabalho. 
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 Segundo os autores citados, neste caso, “[...] a imagem não é vista como 

dado empírico objetivo, mas como ponto de partida para uma reflexão conjunta 

sobre determinados contextos e situações [...]”. (BARBOSA e CUNHA, 2006, p. 50). 

 Uma questão fundante nesse episódio foi a descoberta feita por eles de 

que ainda não havia percebido tal potencialidade das imagens para todos os 

participantes, inclusive ao pesquisador que estava ali. Porém, de forma inesperada, 

para nossa surpresa, pudemos perceber, a partir das concepções dadas pelos 

educandos o quanto poderia ser enriquecedora tal experiência. Enfim, a própria 

percepção daqueles sujeitos nos oferecendo uma oportunidade de aprendizagem 

sem termos previamente consciência das suas possibilidades. Práticas tão rotineiras 

nos estudos da antropologia, mas que naquela situação não intencionávamos, pela 

maneira como se deu o processo. 

 A primeira oportunidade em que utilizamos a fotografia dos alunos foi no 

vídeo piloto, feito no ensaio inicial e exibido com o grupo44. As imagens individuais 

aparecem após o programa, em módulo de exibição de slide, com fundo musical da 

canção “O que é o que é” 45, composição de Gonzaguinha. A intenção era valorizar o 

trabalho do grupo, pondo foto no vídeo. Mas, para nossa surpresa, durante a 

exibição, observamos várias manifestações dos alunos que nos chamaram a 

atenção. 

 Com isso, decidimos adotá-la como procedimento e aconselhamos seu 

uso. De acordo com a forma escolhida para trabalhar em grupo ela pode ser um 

potencial de forte apelo educativo; leia-se não apenas no conceito de educação 

formal, mas como estratégia de reconhecimento da identidade individual e social, da 

cultura, da postura etc. 

 Por outro lado, esse recurso pode ser um importante elemento de 

observação de um pesquisador, como foi visto no trabalho de campo e nas análises 

posteriores. Embora as imagens se fixem num objeto, sua estrutura narrativa não se 

torna estática. Nas experiências, o lugar do sujeito na fotografia ganha movimento, a 

partir das suas interpretações e observações do eu e do outro na situação 

fotografada e transposta para a realidade cotidiana, não só escolar, mas da sua 

rotina em outros contextos. 

                                            
44

 A mostra era feita na sala de audiovisual da escola, com aparelho reprodutor de DVD. 
45

 Mais adiante abordaremos em um tópico específico sobre a música na pesquisa. 



 102 

 Por fim, o que em princípio parecia uma estratégia de simpatia para com 

os participantes, ganhou uma dimensão didática de relevante significância para 

todos. A lição que tiramos desse episódio foi que um pesquisador deve estar atento 

para novas e imprevisíveis possibilidades e (re)condução a um (re)direcionamento 

para a pesquisa. Ou seja, a imprevisibilidade não se dará apenas no fim, mas 

durante todo o processo. 

 A seguir, mostramos duas imagens feitas durante as nossas atividades, e 

como a fotografia nos proporcionou as observações já mencionadas e apontadas 

posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 A fotografia acima foi feita durante a gravação do nosso primeiro 

programa, com a temática “Saúde reprodutiva”, sem que os participantes 

soubessem do seu registro naquele momento.  

 

Figura 1 

Gravação programa 
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 A segunda imagem foi feita em momento posterior e após a auto-

avaliação em sala de aula, baseada na observação fotográfica. Um dos elementos 

visualizados por eles foi a postura ou como cada um aparece na foto. Mesmo alguns 

que não estavam assumiram determinados posicionamentos sobre o contexto 

fotografado. 

 É visível a diferença postural dos fotografados entre a primeira foto e a 

segunda. Na última, a mudança é reflexo do processo de observação das imagens 

feitas pelos sujeitos que estão em seu contexto. Na primeira, percebe-se a 

displicência dos educandos ou falta de interesse no tema discutido, o tipo de 

vestimenta também se diferencia da figura 2. 

 Quanto às duas últimas características observadas é importante atentar 

para o fato de que a imagem 2 foi registrada no dia do aniversário de Djalma 

Maranhão, 27 de novembro 2007, no programa especial. Aquele dia era 

extraordinário por causa da representatividade que tem a data para toda a 

comunidade escolar. Também preparamos um programa específico para a 

comemoração, no qual esteve presente o grupo de nossa pesquisa46 e todas as 

turmas da EJA enviaram um representante para participar da atividade. 

                                            
46

 Todos (as) que aparecem na fotografia pertenciam à turma estudada. 

Figura 2 

Gravação programa 
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 Quanto ao vestuário, a diferença é perceptível, pois devemos considerar 

que se tratando de uma solenidade é natural que as pessoas se vistam em 

conformidade com a ocasião, diferente das vestimentas usadas pelos sujeitos na 

imagem 1, durante o primeiro programa, em “dia comum”. A concentração no tema é 

perceptível por parte dos (as) educandos (as), fazendo alusão sobre o interesse em 

realizar a atividade.  

 Por outro lado, essa característica pode ser entendida, também, como 

uma reordenação da realidade antes da fotografia, pois os partícipes dela tinham 

consciência do registro naquele momento e, dessa maneira, é possível haver ou não 

um “falseamento” do real, pelo menos por aquele instante, já que a consciência do 

registro faz com que o sujeito se adapte ao universo externo ao seu mundo 

 

 

4.3.3 Música e seu papel sócio-educacional 

 

 Com a finalidade de alcançar as metas traçadas e utilizar a rádio como 

elemento pedagógico e educacional, baseado na concepção de uma educação 

horizontal, dialógica e dialética, com aulas alegres, tendo em vista que aqueles 

educandos chegam à sala de aula após uma jornada cansativa de trabalho, 

utilizamos vários elementos para mantê-los interessados em continuar frequentando 

a escola e aprender não apenas a educação formal, mas a compreender as inter-

relações presentes no micro e macro universos que estão inseridos. Dessa maneira, 

adotamos elementos do cotidiano como objeto na aprendizagem. 

 Um desses elementos foi a música, já que ela é presença constante no 

rádio. Desde já é importante observar que na rádio escolar alguns cuidados devem 

ser considerados antes de sua socialização. A seleção de uma peça musical é 

baseada na importância que ela terá para o aluno e a referência com seu mundo, ou 

quando se encontra nela qualquer co-relação.  

 Entre as diversas canções ouvidas escolhemos “pedras que cantam”47 

para analisar com os estudantes, em ritmo de forró, estilo musical preferido entre 

eles, cuja letra aborda as diferenças sociais, como a fome e a casa própria, como 

constatamos em um de seus trechos: “quem é rico mora na praia, mas quem 

                                            
47

 FAGNER, Raimundo. Pedras que cantam. São Paulo: BMG, 1991. 1 CD 
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trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem 

nome joga a prata no ar”. 

 O forró como estilo musical surgia entre eles quase que de forma natural. 

Não é difícil imaginar os motivos da escolha. Como já mencionamos, de acordo com 

o perfil de nossos colaboradores, migrantes do interior de um Estado nordestino, no 

qual o ritmo citado é também um rito cultural para seus habitantes, pela 

representação simbólica que carrega em si e a proximidade da linguagem construída 

a partir dos hábitos, práticas, costumes e, em geral, da forma de vida do sertanejo, 

presente em muitas composições de artistas como Luiz Gonzaga, por exemplo, um 

dos cantores preferidos do grupo que trabalhamos. 

 Mesmo distante de seus lugares de origem e há muito tempo morando na 

capital, a maioria deles mantinha um vínculo afetivo bastante arraigado com o 

“mundo” de sua infância. Prova disso é que muitos faziam visitas frequentes aos 

familiares e amigos em sua cidade natal, mantendo-se vestígios culturais do 

passado. É importante lembrar também que o bairro de Felipe Camarão apresenta 

ainda peculiaridades interioranas, o que corrobora para um maior distanciamento 

dos hábitos culturais de seus habitantes, quando comparado com os da capital. 

 Todavia, sobre essa correlação música-contexto cultural-espacial, através 

dos quais se estabelecem as tramas cotidianas na vida dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa, a letra de algumas canções de Luiz Gonzaga representam o significado 

dos laços que tecem a subjetividade, a simbologia dos sertanejos e o mundo da 

cidade grande. 

 Com a letra da canção Pedras que cantam em uma roda de conversa 

foram discutidas as relações sociais entre ricos e pobres, bem como as 

oportunidades que cada um tem conforme as condições econômicas. O conteúdo da 

música foi o mote para a discussão. Na rádio escolar, uma peça musical não pode 

se restringir ao entretenimento, mas incentivar provocações, indagação e debate nos 

grupos. Música como mero entretenimento, passa-tempo, as rádios comerciais já 

ofertam a todo custo. 

 Por outro lado, não é proveitoso elitizar o espaço musical da emissora 

com canções que não alcançarão o mundo intelectual, social e cultural do alunado. 

Música não é apenas para ser tocada, mas discutida, refletida; deve ser 

contextualizada. Também não se pode alimentar a equivocada concepção de que 

pessoas de baixa renda e escolaridade preferem ouvir composições de pouco apelo 
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criativo. A capacidade de fazer escolhas depende em boa parte, da dimensão do 

discernimento que cada pessoa desenvolve, e a educação é uma das principais 

condicionantes para alcançar essa compreensão. Dessa maneira, não se pode 

desperdiçar uma oportunidade como a rádio escolar para discutir o tema. 

 Em vários programas utilizamos a música, mas não para simplesmente 

preencher um espaço na grade de temas. Sua seleção era criteriosa e levávamos 

em consideração o lugar, o contexto e a importância dela naquele universo 

educacional. A intenção era oportunizar aos participantes estilos musicais que as 

emissoras comerciais, movidas pelos seus compromissos diversos, não 

socializavam para eles. 

 Não é educativo, também, impor padrões como o ideal. O educador deve 

levar para sua turma vários estilos musicais, oferecendo caminhos que possam 

escolher, de acordo com o que melhor convier aos sujeitos partícipes, sem 

preconceito ou apologia a qualquer estilo ou artista. 

 A música em sala de aula foi pensada permeada pelo conflito dialético 

entre beleza e efeito. O primeiro como apelo convidativo ao ouvir. O segundo como 

provocação à reflexão que os elementos musicais podem causar nas pessoas. É 

mister entender que o espaço e o momento eram significantes para proporcionar, 

embora que indiretamente, também outra opção musical. 

 Em outro momento, especialmente no programa de aniversário de Djalma 

Maranhão, seguindo as preferências, inserimos a música Cio da terra48, interpretada 

por Milton Nascimento; observamos que os educandos ficaram atentos, ouvindo a 

canção, concentrados. Posteriormente, uma educanda que estava próxima a mim, 

falou em voz baixa: “que música bonita, professor”. 

 A utilização dos recursos citados é a “codificação de uma situação 

existencial que é a representação desta, com alguns de seus elementos 

constitutivos, em interação”. (FREIRE, 2005, p. 112). Consiste no uso de uma 

metodologia conscientizadora, que objetiva possibilitar a apreensão da realidade e a 

inserção dos sujeitos ao pensamento crítico, a partir da codificação (fotografia, 

vídeo, música, oralidade, cinema etc.) contextualizada com o universo daqueles que 

vivenciam aquela experiência. 

                                            
48

 Milton & Chico. Marola Edições Musicais, 1977. 1 CD. 
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 O passo seguinte nesse processo, na concepção freiriana, é o momento 

da descodificação ou “a análise crítica da situação codificada”. (FREIRE, 2005, p. 

112). Nela ocorrerá o que se chama de “cisão” entre o contexto abstrato e a 

realidade vivida por aqueles que dividem a experiência em grupo. Fato que se dará 

a tomada de consciência do real e passagem fundamental à emancipação. 
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5  RÁDIO ESCOLAR E AS INTERVENÇÕES COM A EJA 

 

 

 Neste capítulo, continuamos discutindo os resultados dos caminhos 

percorridos, as apreensões, ensinamentos, aprendizagens, desencontros e 

possibilidades emergidas ao longo dos trabalhos. Os programas49 eram 

apresentados ao vivo e não passavam por edição. Editar significa escolher. E a 

escolha representa um processo hierárquico, sob juízo de valor sobre o que deve ou 

não ser publicado, podendo levar o editor ou, no caso os educadores, a ocultar 

situações ou omitir fatos ocorridos, tentando forjar uma realidade que lhe seja 

conveniente. Assim como fazem determinados programas. É claro que em certas 

situações a edição é importante por causa do tempo posto para sua exibição. Mas 

na concepção que adotamos, ela podia eliminar a fase da auto-avaliação, na qual 

identificávamos os erros e possibilidades. Em obediência aos nossos procedimentos 

pedagógicos, não caberia na experiência. 

 O formato proposto representou para eles uma característica fundamental 

no rádio, que, de certa forma, colabora para criar um lado místico sobre o veículo, 

reforçando o imaginário em torno dele. Por outro lado, essa preocupação aflorou 

também o reconhecimento dos alunos da necessidade de aperfeiçoamento na 

linguagem e no próprio conhecimento da temática abordada nos programas. Além 

de terem consciência de que, se treinassem mais, seriam capazes de melhorar 

paulatinamente. Pensando e agindo dessa forma as transformações daquele 

universo se tornaria factício. 

 Um aluno chamou a atenção para a importância da “voz bonita” no rádio, 

que, segundo ele, é capaz de convencer as pessoas através dessa característica. A 

comunicação seria um poder que capitalizaria aqueles que a detém e domina. Esse 

“empoderamento” ocorre, segundo Silverstone (2005, p. 263/4), de várias formas e 

por vários motivos. 

 

[...] o poder que a mídia tem de estabelecer uma agenda. O poder que ela 
tem de destruir alguém. O poder que tem de influenciar e mudar o processo 
político. O poder de capacitar, animar. O poder de enganar. O poder de 
mudar o equilíbrio de forças: entre Estado e cidadão [...] E o poder que lhe é 
negado: pelo Estado, pelo mercado e pela audiência, cidadão, consumidor 

                                            
49

 Foram realizados seis programas entre maio e novembro de 2007. Entre eles, dois foram ao ar em 
datas comemorativas como o São João e o aniversário de Djalma Maranhão. 
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opositores ou resistentes [...] Trata-se do poder da mídia de criar e sustentar 
significados; de persuadir, endossar, reforçar [...] E de representação: a 
habilidade de conceder acesso e participação [...] de escutar e do poder de 
falar e ser ouvido [...] de incitar e guiar reflexão e reflexividade. 
(SILVERSTONE, 2005, p. 263/4). 

  

 

 A essência desse(s) poder(es), como observado pelo educando, é 

perceptível como ouvinte, acreditando na ideia de que mesmo com pouca formação 

educacional formal é possível identificar tal fato. Isso é possível graças à sua 

familiaridade com o meio em questão. Dessa maneira, o acesso crítico às 

discussões em torno de assuntos provocados na e pela mídia podem se tornar 

compreensíveis ao público. Foi essa percepção que nos alertou para o 

direcionamento do nosso estudo, no tocante à compreensão que tinham os sujeitos 

da pesquisa do universo trabalhado. Ou seja, a criticidade é possível porque eles a 

carregam em si, embora que inconscientemente, tal percepção, bastando a nós 

acender a luz de suas consciências sobre isso. 

 Ainda utilizando Silverstone como referência no estudo da mídia ele 

afirma que  

 

Estudamos a mídia porque nos preocupamos com seu poder: nós o 
tememos, o execramos, o adoramos [...] Estudamos a mídia pela 
necessidade de compreender quão poderosa ela é em nossa vida cotidiana, 
na estruturação da experiência, tanto sobre a superfície como nas 
profundezas. E queremos utilizar esse poder para o bem, não para o mal. 
(SILVERSTONE, 2005, p. 264). 

 

 

 Envolto a esse paradoxo de intimidade e estranhamento pela mídia, 

busca-se encontrar o meio termo capaz de proporcionar as liberdades tão desejadas 

e vigiadas a todo custo, a democratização da comunicação e informação, promover 

a educação e o engrandecimento humano. A mídia é hoje onipresente, e quando 

não aparece a nós materializada, nos surpreende em nossas mentes, na roupa que 

vestimos etc. Talvez seja essa a maior dificuldade de perceber a ação dos meios de 

comunicação, a sua sutileza na forma de atuar em nós e, consequentemente, o 

embaraço em reagir contra ela ou vislumbrar alternativas de sua utilização “para o 

bem”. 
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5.1 CARACTERÍSTICAS DO RÁDIO 

 

 

 O rádio como já sabemos é o veiculo de informação mais popular e de 

maior alcance. No entanto, isso se concretiza graças a algumas de suas 

características principais, conforme aponta Ortriwano (1985, p. 79/83), entre elas, “a 

penetração pode alcançar os lugares mais remotos, no entanto, quanto mais 

próximo do cotidiano dos seus ouvintes, mais atraente se torna. A mobilidade tanto 

da transmissão quanto da recepção do conteúdo emitido”. Atualmente com o uso do 

telefone celular ligado diretamente ao aparelho transmissor de uma emissora, é 

possível falar diretamente ao público que, para ouvir, não necessita de fios. Fato 

proporcionado pela criação do transistor50, que resultou na autonomia do ouvinte 

proporcionada, por exemplo, pela audição em qualquer lugar; pelo rádio, pode ser 

escutado individualmente, com o recurso do fone de ouvido. 

 O baixo custo é outro fator que contribui para que o rádio esteja presente 

em quase todos os lugares, além de sua anexação em outros tipos de aparelhos 

tocadores e visualizadores de música e vídeo e no celular, o mais popularizado de 

todos. O imediatismo-instantaneidade da sua informação permite o alcance no 

momento da ocorrência de algo. A sensorialidade envolve os participantes da 

transmissão através da imaginação, da emotividade mediante recursos típicos do 

veículo, como a palavra, a música e a sonoplastia. Artifícios poderosos para a 

adesão do ouvinte ao que se transmite.  

 Das principais particularidades do rádio, é a oralidade que se caracteriza 

também com o áudio, a sua essência mor. Por isso o veículo se destaca em relação 

aos demais, em relação ao público, por exemplo, perpassando desde o não letrado 

ao intelectual tradicional. Nesse termo, apenas as pessoas privadas completamente 

do sentido da audição são impedidos de acessar o conteúdo radiofônico. Por outro 

lado, não se pode descartar a importância singular da escrita no rádio.  

 No entanto, a oralidade na história brasileira e especialmente na cultura 

nordestina é intrínseca. Uma das forças de maior expressão desta cultura é a 

                                            

50
 Abreviação em inglês das palavras transfer e resistor (resistor de transferência). O componente 

eletrônico foi inventado pelos cientistas americanos John Bardeen e Walter Houser Brattain e o inglês 
William Bradford Shockley, no Laboratório da empresa estunidense Bell Telephone, em 1948. Com 
ele, o aparelho de rádio ganhava mobilidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Bradford_Shockley
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literatura de cordel e o cantar dos repentistas. Através desses elementos nos 

retratamos, contamos nossas histórias, quase sempre utilizando as leituras coletivas 

diretas aos outros, alfabetizados ou não, em praça pública ou entre amigos e 

familiares. Segundo Barbero (2006, p. 154), “trata-se de uma „leitura oral‟ ou 

auditiva, muito distinta da leitura silenciosa do letrado, tanto como dos modos de 

difusão e aquisição do que se lê. Porque ler para os habitantes da cultura oral é 

escutar, mas essa escuta é sonora”.   

 Ainda segundo o autor, essa é uma leitura na qual  

 

o ritmo não marca o texto, mas o grupo, e na qual o lido funciona não como 
ponto de chegada e fechamento do sentido, mas, ao contrário, como ponto 
de partida, de reconhecimento e colocação em marcha da memória coletiva, 
uma memória que acaba refazendo o texto em função do contexto, 
reescrevendo-o ao utilizá-lo para falar do que o grupo vive. (BARBERO, 
2006, p. 154). 

 

 

 Foi através da constituição da realidade a partir das experiências vividas 

pelo grupo com a rádio escolar, na Djalma Maranhão, e permeados na interação 

entre o seu falar e o contexto que estávamos imersos, que construímos o nosso 

texto, lido em “voz alta” e reescrito várias vezes. 

 Quanto às características básicas de funcionamento do rádio para Faus 

Belau, citado por Ortriwano (1985, p. 81/2), o veículo, em relação à sua mensagem, 

assume quatro aspectos fundamentais. Primeiro, em função do meio, por ela ser 

imediata e implicar na presença do emissor no momento da emissão, que é única e 

irrepetível, como também a ausência do receptor no campo visual do emissor. 

Segundo, em função dos componentes da mensagem, particularmente o som 

(palavras, música, efeitos sonoros), pelo qual se comunicam ideias, realidades e 

emoções. O terceiro, em função do ouvido, para os que têm a capacidade física de 

ouvir; e o quarto, em função do receptor da mensagem que, graças à tecnologia 

amplia a possibilidade de audição. 

 Já quanto à recepção da mensagem do rádio, a mesma autora, utilizando-

se da compreensão de Abraham Moles, apresenta quatro tipos clássicos: a 

ambiental, quando o veiculo serve como “pano de fundo” através de música ou 

palavras; companhia, audição parcial provocada por alguma atividade paralela de 

quem ouve; atenção concentrada, embora realizando outra atividade a pessoa se 
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concentra na mensagem que lhe interessa; e a seleção intencional, quando sua 

atenção é centrada especificamente para ouvir o seu conteúdo. (MOLES apud 

ORTRIWANO, 1985, p. 82). 

 Como já mencionamos neste trabalho, a nossa concepção quanto ao 

público de rádio não reconhece a bipolaridade emissor-receptor. Observamos que 

ela só é legítima quando se considera o emissor como sendo aquele que em 

determinado tempo fala e o interlocutor que escuta torna-se emissor também, 

sempre que achar necessário intervir livremente no contexto, reiniciando o processo, 

evidenciando a sua dialogicidade. Essa relação entre esses dois pólos que se 

cristalizaram nas teorias da comunicação é desconstruída ao passo que 

desconsideramos a passividade dos participantes em uma situação de diálogo. Ou 

seja, reconfiguramos essa concepção como emissor-receptor e receptor-emissor, 

ambos atuantes no processo. 

 Para Andrade (2010), a linguagem radiofônica se constitui pelo  

 

 

uso da linguagem falada, da música, de ruídos e efeitos sonoros, de 
sons copiados da natureza, de silêncios, utilizando a variação de 
distância do microfone, que representa o ouvinte. As pessoas se 
afastam ou se aproximam dando ao ouvinte a possibilidade de 
construir um espaço tridimensional, virtual, [...] que o som toma a 
partir da aproximação e distanciamento do microfone (ANDRADE, 
2010, entrevista concedida ao autor). 

  

 

 Por essa concepção, o microfone para o rádio é a sua essência, o centro 

de suas ações. Ele ocupa o lugar do ouvinte na composição contextual do conteúdo 

que se transmite. Outra característica de fundamental importância da linguagem 

radiofônica, ainda segundo Andrade, é representada pelas “[...] propriedades 

fisionômicas das falas, para caracterizar os personagens que vai colocar dentro de 

um espaço real, [...] construído em torno do microfone”. Exemplo disso, é que 

“existem falas de preto-velho, de loiras, de homens gordos, de crianças”. 

(ANDRADE, 2010, entrevista concedida ao autor). 

 A música é outra peça que se associa às demais características 

referenciadas acima. Ela é  
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utilizada pela sua expressividade que dá os contextos dramáticos, alegres e 
ou épicos. [...] efeitos sonoros, sons indiciais, por exemplo, o som da chuva, 
das patas do cavalo, de incêndio, que se você ouve em qualquer lugar, vai 
tentar encontrar aqueles eventos a partir dos sons que você ouviu. 

(ANDRADE, 2010, entrevista concedida ao autor). 

 

 

 Além do som, o silêncio é outro elemento estruturante da linguagem do 

rádio. Em nossa pesquisa, não foi tecnicamente utilizado como recurso consciente. 

Em muitos momentos ele surgia de forma natural, reflexo da passagem do microfone 

entre os participantes ou quando algum deles esquecia o que deveria falar. O 

intervalo ou a “lacuna” que se compõe nessas ocasiões provoca no ouvinte uma 

expectativa do dever, a mesma sensação que provocava em nós, educadores e 

educandos envolvidos naquele contexto. Como nossos programas eram ao vivo e 

sem edição, ele se dava mais por um fator processual do que intencional. No 

entanto, é de reconhecida importância a sua inserção na composição da 

representação que se deseje em um trabalho utilizando a referida linguagem. 

 Na rádio escolar, objeto orientador de nossa pesquisa, o ouvinte a priori 

foram os educandos, construtores dos programas. A palavra inicialmente pode levar 

a entender o sujeito como inerte, estático no contexto, mas em nossas atividades 

era ouvinte e “falante”, como já dito, atuante dinamicamente no processo. 

 

 

5.1.1 A linguagem: falada e (re)escrita 

 

 

 A coloquialidade da linguagem foi outra maneira de aproximar os 

educandos do objetivo de trabalhar com o veículo. No entanto, o uso não formal da 

língua não significa permissão para erros na concordância, por exemplo. Afinal, 

estávamos em um processo de aprendizagem, dentro de uma sala de aula. Por 

outro lado, não se pode exigir que pessoas daquele contexto sócio-cultural 

esquecessem seu “falar” e forçosamente enxertássemos uma língua que ainda não 

estava ao seu alcance. Certamente teriam sérias dificuldades, além de corrermos o 

grave risco de causar o desinteresse pelas aulas. Pelo contrário, o universo 

vocabular também é um campo de observação. 
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 Percebemos no final do trabalho que uma emissora de rádio, seja escolar 

ou não, prioritariamente deve ensinar a língua padrão. Isso não significa ignorar as 

formas de falar da localidade onde ela funcionará. Por outro lado, não se justifica o 

incentivo às discordâncias com as regras da língua vernácula. O respeito às práticas 

culturais de cada lugar e suas derivações como a forma de se expressar, o sotaque, 

por exemplo, são identidades de uma comunidade. Essa é uma característica de 

extrema importância para se compreender e respeitar a forma de comunicação dos 

grupos. Afinal, as pessoas se encontram em processo de aprendizagem.  

 Para os educadores, é necessário ficar claro que todos devem saber a 

forma correta da língua oficial de seu país. Não é aconselhável dizer para os 

educandos que a maneira que eles falam é errada, mas é importante ensiná-los 

corretamente a língua padrão.  

 Como enfatizou Mario de Andrade (2005, p. 117), 

 

 
[...] a cultura do rádio, baseada no voo infixável (sic) da palavra falada, 
moldada por elementos próprios, como o da minutagem, que tem de ser 
curta não por interesses econômicos apenas, mas psicológicos, de fadiga, 
de audição desprovida dos elementos plásticos da oratória, etc... a cultura 
do rádio jamais será uma cultura... culta (ANDRADE, 2005, p.117).  

  

 

 Dessa maneira, adotamos o hábito de leituras sistemáticas referentes aos 

temas trabalhados e a realização de ensaios antes das gravações, fazendo as 

correções necessárias. O ensaio era o momento em que havia a socialização do 

conteúdo, feita pelos participantes, para que pudéssemos ter a certeza ou não da 

maturidade do grupo diante dos assuntos selecionados previamente. Isto nos daria a 

segurança para a exibição dos programas. Após a apresentação, em um momento 

apropriado, tínhamos a auto-avaliação e todos (re)começavam a (re)elaborar suas 

concepções com as observações dos equívocos cometidos na apresentação, desde 

erros de concordância até a postura do educando durante o programa, tendo como 

objetos de análise a fotografia e as imagens em movimento da filmadora, obtidas 

durante o processo. 

 Outra observação a seguir é que não podemos apresentar a rádio escolar 

como um modelo padrão e capaz de ser implantado em qualquer lugar conforme o 

mostrado por nós, neste trabalho. Diversas variáveis deverão ser levadas em 
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consideração para a sua implantação efetiva e eficaz. Não é possível instalar uma 

rádio em uma escola do Morumbi, bairro de classe alta de São Paulo, ou em uma 

aldeia indígena do interior do Estado do Amazonas, utilizando os mesmos princípios 

da Rádio Escolar Djalma Maranhão, em Felipe Camarão, periferia de Natal. 

 Uma das variáveis mais importantes a ser observada e indispensável, 

pois esquecê-la é colocar em risco todo o processo, é o contexto no qual está 

inserida a escola. Deve-se considerar se há coerência entre as práticas do 

estabelecimento com as da rádio escolar. Entre os elementos dessa variável têm-se 

as práticas culturais (e toda sua complexidade) dos envolvidos no processo. 

 Não é coerente nem justo querer impor um modelo cultural externo, 

desconsiderando as práticas habituais das pessoas participantes do projeto. 

Elementos como a fala e as expressões, seja na língua formal ou não, no uso de 

expressões não-verbais como os gestos, objeto complementar na explicação e na 

forma de se expressar de um grupo, por exemplo, não podem ser menosprezados. 

As incoerências sim. Estas devem ser observadas e estudadas até que ponto pode 

ou não ser excluídas pelo grupo, bem como o incremento de novos elementos que 

poderão ser introduzidos de maneira que não desrespeite a cultura do grupo. Sem 

esquecer, é claro, da discussão entre seus membros sobre essa problemática, 

podendo inclusive fazer comparações entre as culturas presentes em outros lugares 

e grupos sociais como os daquelas pessoas, identificando semelhanças e 

diferenças, observando cautelosamente para não estabelecer superioridade de uma 

cultura ou grupo sobre o (a) outro (a). 

 Por isso, a preocupação com o contexto espacial, geográfico, se torna 

prioritário. É nele que se encontra toda a complexidade das convivências e das 

experiências das pessoas inseridas no projeto. Podemos citas as relações micro e 

macrossociais, que vão implicar em vários fatores, entre eles a identidade e 

reconhecimento dos indivíduos como sujeitos na sua individualidade e como sujeitos 

sociais, integrados coletivamente. Essas características tanto poderão ser 

descobertas durante a pesquisa como antes, de forma preliminar, e serão elas que 

apontarão muitos caminhos para a implantação da rádio escolar em acordo com as 

práticas sociais e culturais do grupo, sem esquecer também da influência política 

pedagógica da escola. 

 As temáticas a serem abordadas no processo devem irrestritamente 

emergir do núcleo desse contexto, tanto como partida quanto finalidade. Podem ser 



 116 

pensadas como melhoria no ensino-aprendizagem de educandos e educadores, 

como para transformar uma realidade mais complexa e política, por exemplo, seja 

individual ou coletivamente. 

 A tomada de consciência política tanto é possível individualmente como 

pelo grupo, que se organiza como tal e reivindica uma ação nova para a realidade 

que vivenciam. Sem conhecer as realidades das pessoas envolvidas nem as suas 

particularidades (o contexto), será impossível atingir completamente as metas 

desejadas e alcançar os resultados apropriados. 

 A forma de atuação da rádio escolar como procedimento de apoio 

educacional e pedagógico com a EJA também será diferente da que se utiliza com 

outros públicos e com o ensino fundamental e médio. Conforme a faixa etária ou 

escolar, é pertinente observar que cada grupo de alunos vai se comportar de uma 

maneira. Portanto, a idade também é um fator preponderante na constituição dessa 

alternativa. 

 O aluno da EJA, em muitos casos, encontra-se em idade mais avançada, 

que traz em si um conjunto de informações e conhecimentos que exige uma postura 

diferenciada tanto na adoção do método utilizado para a sua formação, quanto na 

condução dos conteúdos. Sua experiência de vida permite maior amplitude de 

apreensão e compreensão de problemáticas mais complexas. Em outra faixa etária 

pode não haver a mesma reflexão. Por outro lado, no que se refere ao domínio de 

tecnologia, alguns jovens e crianças talvez apresentem mais familiaridade do que 

alguns adultos. 

 Em determinados lugares e momentos as pessoas se utilizam de recursos 

da linguagem através de palavras e expressões conotativas para se comunicarem 

com outras. A recorrência a esse expediente é bastante rotineira, visto que elas são 

usadas para substituir as palavras e expressões que, por pudor ou qualquer outro 

motivo, não se fazia possível seu uso. Nos grupos de pessoas com pouca 

escolaridade e na cultura popular é comum essa substituição de significados. Os 

motivos são vários, mas destacamos a pouca familiaridade com as palavras, visto 

seu pouco conhecimento com a leitura e a escrita, que muitas vezes gera outra 

palavra. 

  Como observado, a mesma expressão com a semântica não perdeu seu 

significado original, apenas mudaram-se as palavras-chave do “mundo” culto para o 

mundo vivido por um grupo social determinado. Já outra expressão bastante 
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pronunciada em alguns Estados nordestinos é “puxa e encolhe”, que significa 

situação de indecisão, sem uma posição definitiva. Na linguagem popular, com a 

junção das duas palavras, deu origem a “puxincói”, graças à fonética de ambas, que 

no ato da pronúncia se junta à primeira palavra, como a partícula de ligação “e”, com 

a segunda palavra eliminando o “lh” e substituindo o “e” pelo “i”. 

 O preâmbulo apresentado acima tem como objetivo mostrar a riqueza 

semântica e a criatividade das classes populares em adaptar, a seu universo, 

palavras e expressões advindas da língua padrão. De certa forma, demonstra a 

capacidade de adaptação, de recomposição contextual, em uma espécie de 

tradução para si, o que é conhecido em outro, resultando em um processo de 

negociação dialética entre estranheza e familiarização. 

 Isso nos permite observar a convivência entre dois campos vocabulares 

distintos, mas que estão em constante e vívida interação. Por este e outros motivos, 

acreditamos ser importante respeitar o “falar” dos nossos colaboradores e suas 

formas de expressão. Dessa maneira, como já mostrado neste trabalho, aceitamos o 

desafio de relatar e preservar essa característica presente naquelas pessoas. 

 Observamos que da mesma forma que na língua padrão (falada e escrita) 

exige um processo de decodificação para pessoas de determinadas classes sócio-

cultural-econômica-educacional, também há a necessidade dessas mesmas 

pessoas passarem pelo processo de decodificação da linguagem utilizado nas 

classes subalternas, em uma espécie de “língua” horizontalizada, “marginal”. Vemos 

com isso que a língua do rádio não pode ser universal, mas específica em cada 

localidade, respeitando suas expressões, as práticas culturais, especialmente a oral. 

O princípio da universalidade elimina e impossibilita a naturalidade e o respeito à 

originalidade do cotidiano daquelas pessoas e comunidades envolvidas em todo o 

processo do rádio. 

 Paralelo a esse fato há de se considerar que a rádio escolar objetiva 

tornar acessível aos seus interlocutores o conhecimento da língua padrão, pois é por 

intermédio dela que nos orientamos socialmente, historicamente e culturalmente, 

intermediados pela comunicação. Como já foi mostrado acima, a apropriação de 

determinadas expressões “traduzidas” para o cotidiano de algumas pessoas é 

resultado da falta de domínio da língua padrão. O rádio, portanto, tem como 

referência esse idioma. O que propomos é a ponderação entre a coloquialidade e as 

regras da língua vernácula, e não a exclusão desta. 
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A discussão dissertada abaixo teve origem em uma das aulas sobre a 

saúde reprodutiva, quando falávamos sobre os métodos anticoncepcionais durante 

as atividades da rádio escolar, particularmente nas explicações sobre o uso da 

linguagem do e no rádio com os educandos. Ocasião na qual eles apontaram suas 

impressões sobre o veículo.  

Diante do relato pessoal de uma educanda sobre um dos métodos, a 

tabela de abstinência, vivenciamos um dos momentos mais peculiares de nossa 

pesquisa, no tocante à linguagem particular do meio. Embora a linguagem que nos 

referíamos naquele momento tivesse como objetivo familiarizar os participantes com 

o universo radiofônico, ela nos conduziu para compreendê-la como outra 

possibilidade de entendimento da linguagem de uso popular, cuja decodificação se 

faz necessária. A conversa tida em sala de aula segue na íntegra, obedecendo a 

fidelidade das expressões do sujeito que fala. Vejamos o depoimento da educanda e 

algumas intervenções da coordenadora da turma: 

 

Educanda: Eu tenho dois filhos de tabela (risos na sala) 
Professora: Por que não deu certo? 
Educanda: num deu, né? Ah, porque cê sabe, né? O marido queria. Meu 
primeiro filho, professora, eu sofri muito pra ter ele, aí eu disse na 
maternidade que eu não queria ter um filho nunca mais. [...] Eu Passei três 
dias dentro da maternidade sofrendo pra ter meu filho e ele não nasceu 
normal. [...] Cortou muito pra poder tirar, puxou ele com ferro, né? [...] 
machucou muito. Aí eu disse, como tinha sofrido muito, que nunca mais ia 
ter filho... Aí ela (médica) disse: comece a fazer tabela. Eu disse: dra., então 
me ensine como é, que eu não sei ler, escrever. A senhora vai me explicar 
tudo direitinho, no papel, pra meu marido me ensinar no dia, na hora “tudin”, 
direitinho. Ela ensinou. 
Professora: e como foi que ela lhe ensinou 
Educanda: Só que eu esqueci agora. Parece que era oito dias antes da 
menstruação chegar, né? 
Professora: mas por que, o que que tem haver esses oito dias? 
Educanda: a gente num podia fazer, né? (risos) 
Professora: fazer o quê?  
Educanda: fazer relação, né? 

 

 

 A frase que deu origem à discussão, “eu tenho dois filhos de tabela”, pode 

ser entendida de duas formas: linguagem popular de significado, cujo entendimento 

precisa ser codificado e de duplo sentido. A expressão se refere ao resultado de 

duas gravidezes contraídas usando como método contraceptivo a tabela de controle 

da menstruação. Segundo relato, o seu marido havia dito que não devia tomar a 

pílula anticoncepcional, porque a substância do remédio tinha como matéria-prima 
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base osso de sapo. A educanda relatou ainda que desde criança tem pavor do 

anfíbio. 

 Na expressão “o marido queria”, observa-se o confronto de opinião, de 

interesse, submissão entre ambos, um embate simbólico de forças entre o marido e 

a esposa em uma relação de desiguais. Mesmo contrária à maternidade, a mulher, 

culturalmente, naquele contexto, submissa aos desejos do companheiro, é posta em 

situação limite de pleno sacrifício físico e psicológico, para atender diversas 

“obrigações” matrimoniais, sociais e culturais da procriação. Por exemplo, a 

cobrança quase “natural” da sociedade machista sobre a fêmea, além da 

necessidade de suprir a vontade do companheiro de também contemplar sua 

expectativa de se firmar socialmente como procriador, e apresentar-se perante seus 

pares como viril, macho, garantindo a “perpetuação” de sua prole. Neste caso, não 

cabe atribuir juízo de valor, apenas se constata a indicialidade do que sutilmente 

acontece nas micro relações, reflexo também nas e das macro relações. 

 No contexto seguinte, continua ela, Meu primeiro filho [...] eu sofri muito 

pra ter ele [...] eu disse [...] não queria ter um filho nunca mais. [...] passei três dias 

dentro da maternidade sofrendo [...] e ele não nasceu normal. [...] Cortou muito pra 

poder tirar, puxou ele com ferro, né? [...] machucou muito. A expressão representa o 

sofrimento de uma mulher que não estaria preparada para outra situação como 

aquela. Por isso, a recusa de repetir a experiência de ser mãe.51 

 Como agravante, mesmo passando por todo o martírio, a mulher ainda 

teve de enfrentar o trauma deixado por um parto complicado e como consequência o 

drama de trazer à vida um filho que exige cuidados especiais, provocando frustração 

e decepção, visto que todas desejam ter filhos saudáveis e bonitos, vê-los 

crescendo alegres e com saúde. A situação que foi obrigada a viver corroborava 

para a rejeição da maternidade. Porém, para o homem e marido, a compreensão 

daquela situação era percebida contrariamente, como exposto mais adiante. 

A educanda retoma a explicação: 
 

Aí ela (médica) disse: ou você faz a tabela pra não engravidar tão cedo ou 
você toma o comprimido. Eu disse tá certo. Ela anotou tudo direitinho no 
papel, levei para o meu marido vê, né? Aí ele disse: tá certo, vamos cuidar 
disso. [...] Eu me prontifiquei, a médica disse que eu posso ou não. Pra 

                                            
51

 Ainda há uma crença no sertão nordestino de que quanto mais filhos um homem tiver, mais viril 
será ele, ganhando o respeito de todos, pela sua masculinidade, vitalidade. Por outro lado, a 
quantidade de filhos também estava relacionada com a mão de obra no processo produtivo e, 
consequentemente,na renda familiar, especialmente no campo. 
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mim, nunca mais ia querer (ter relações sexuais). [...] Tem gente que me 
chama de louca. Que eu não ia confiar mais, assim eu acho que na hora 
que eu fosse ter eu já engravidava, de novo. Aí ele (marido) disse, vamos 
tentar. Quando chegar o dia da união... Aí o que que a gente fez, né? 
Chegou o dia. Aí eu disse: eu quero tomar comprimido. Ele disse: não tome 
comprimido porque comprimido é feito de osso de sapo. [...] Porque eu tinha 
muito medo de sapo, quando era criança e quando ele me conheceu. Então 
ele aproveitou esse... “Não tome que aqueles comprimidos “é” feito de osso 
de sapo. Minha mãe tomava e minha mãe era doente porque tomava esses 
comprimidos e não fazia tabela”. [...] Eu deixei

52
, eu passei dois meses e ele 

na tentativa. Ai eu disse já pode começar... Usar a tabela, né? Minha filha 
faltava dois dias... E eu não podia fazer nesses dias, e ainda eu não podia 
fazer (relação sexual). Ele tentou, tentou... Ele disse: “homi, o que a gente 
tem que fazer hoje não deixa pra amanhã” (risos na sala). Aí a gente fez, 
quer dizer, eu engravidei. Na tabela, por causa de dois dias. Fiquei grávida 
mesmo, e não adiantava mais não. Professora, quando o menino completou 
um ano e três meses, o outro nasceu. 
 

 

 

 Aí ela (médica) disse: comece a fazer tabela. Eu disse, dra. [...]. Bem, a 

paciente encontrara uma solução para o seu temido problema. No entanto, havia 

outro empecilho: era “não letrada” e se achava incapaz de entender as explicações. 

Recorre então à linguagem formal escrita, para ser ensinada pelo próprio esposo, 

pessoa próxima de seu convívio e principal sujeito para vivenciar aquela situação, 

também seria dele de quem mais precisava compreensão. 

 Observa-se que não ser alfabetizada causara na educanda um problema 

e uma dependência. No primeiro, porque as informações passadas pela médica, de 

acordo com a sua concepção, não seriam entendidas por ela, e é no texto escrito 

que vai se fundamentar para suprir a deficiência sobre o método anticonceptivo 

escolhido. Na segunda, pois como toda pessoa que não sabe ler nem escrever, tem 

necessidade de auxílio de outra, que em muitos casos lê o escrito e precisa fazer a 

“tradução” ou decodificação para quem escuta.  

  Porém, é nesse momento que o interlocutor precisa estabelecer uma 

relação de sinceridade, verdade e ética com o ouvinte para relatar o que realmente 

consta no texto. Conforme a intenção do “leitor”, que tem o domínio dos códigos 

formais, poderá utilizar desse “poder” para direcionar a compreensão daquele que 

escuta através da má informação ou sonegação desta, formando a opinião pública 

baseada em elementos não verdadeiros.  

                                            
52

 Esqueceu o assunto por um tempo. 
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 Com o mesmo propósito podem se manifestar os “meios de comunicação” 

em relação aos seus interlocutores. Por serem os agentes responsáveis pela 

socialização das informações ou a sua omissão, graças ao seu poder de 

disseminação dessas, uma parcela da sociedade fica dependente do que eles 

noticiam, podendo, nesse caminho, ocorrer o que chamamos neste trabalho de 

opressão midiática. Por outro lado, pode colaborar para discussões diversas, desde 

que a concretude dos fatos seja respeitada. 

 Segundo Foucault: 

 

 

Uma sujeição real nasce mecanicamente de uma relação fictícia. De modo 
que não e necessário recorrer à força para obrigar o condenado ao bom 
comportamento, o louco à calma, o operário ao trabalho, o escolar à 

aplicação, o doente à observância das receitas. (FOUCAULT, 2004, p. 166). 

 

 

Ou seja, a submissão concreta, principalmente no contexto exposto entre marido e 

mulher, nasce de uma relação entre desiguais, no campo simbólico. Alimentado pelo 

uso da linguagem como argumentação, cujo elemento central é a persuasão 

subliminar ou explícita. 

 Percebe-se que para elaborar sua estratégia de convencimento o esposo 

tinha conhecimento anterior de elementos centrais no campo psicológico de sua 

companheira, como por exemplo, o pavor do sapo. O medo neste caso funcionou 

como componente nuclear da sua composição argumentativa, baseada na 

linguagem, para persuadi-la e alcançar seus objetivos. 

 Nessa trama, ele lança mão de um estratagema com forte apelo 

persuasivo, o relato de uma experiência real e vivida por alguém próximo de sua 

convivência (“minha mãe tomava e [...] era doente porque tomava esses 

comprimidos [...]”). Tais recursos da linguagem podem funcionar como elemento de 

reforço no convencimento e adiante atingir seu (s) objetivo (s). 

 Por outro lado, a dependência fictícia da educanda perante o marido tem 

como causa vários motivos. Entre eles, o vínculo financeiro, já que no universo de 

ambos ela não tinha renda própria e a constituição familiar que estava inserida era a 

tradicional. O esposo, responsável “pelo sustento da casa”, e a mulher, a quem cabe 

a manutenção do lar, o cuidado com os filhos e o marido. 



 122 

 Os costumes impressos e expressos nos sujeitos influenciados pelo seu 

universo cultural imprimem neles que a procriação cabe à mulher, e ao homem a 

necessidade de perpetuar seus genes como prova de masculinidade e fertilidade. 

Somando-se a tudo isso, tem-se a formação religiosa como balizador e regulador 

das relações sociais, que, de certa forma, ditam as regras que devem ser seguidas e 

obedecidas cegamente, sem mais reflexão. 

 Outra característica encontrada na fala da educanda é o recurso de 

linguagem utilizado quando se referia ao ato sexual, substituindo-o por algumas 

palavras como querer, fazer e ter, por exemplo. O uso dava-se especialmente pelo 

pudor em falar sobre “aquele” assunto. A sexualidade e o sexo ainda são tabus 

bastante arraigados na mente de muitas pessoas, ainda mais em se tratando de 

uma senhora com mais de 50 anos de idade, considerando também a sua origem 

social. Como se sabe, esses assuntos são quase proibidos ou se fala apenas na 

intimidade, e para poucas pessoas. 

 Dessa maneira, em situações como essa, na tentativa de se fazer 

entender, algumas pessoas fazem uso da estratégia acima para contornar a 

situação (tabu). Há nesse contexto a influência também cultural e especialmente 

religiosa impregnada, que ao longo de séculos interferem não apenas no campo da 

percepção sobre a sexualidade, mas que é estendido para os outros campos, como 

o da aprendizagem. A repressão sexual, de certa forma, estanca o avanço dos 

estudantes, porque muitos deles preservam a concepção do não diálogo diante de 

certos assuntos e tal atitude bloqueia a possibilidade de aprender. 

  Como na influência da formação judaico-cristã, o ato sexual é entendido 

por alguns com o objetivo da procriação; conversar sobre o assunto torna-se um ato 

de pecado. Talvez por isso a sujeição já mencionada, sofrida pela educanda em 

relação ao seu esposo, tenha sido também reflexo desse universo. 

 Problemática como esta pode servir como mote, situações ou palavras 

geradoras na abordagem em programas de rádio escolar, para provocar discussões 

em torno delas, enfatizando suas causas e consequências. Embora esse tipo de 

circunstância exija certa sutileza quanto à abordagem, cabe ao educador saber 

estabelecer a conexão com o contexto tratado, enfatizando a todos da relevância de 

aflorar debates desse tipo. Porém, cabe evidenciar a maturidade da discussão.  

 Em nossas experiências, a educadora da turma apresentava assuntos em 

princípio “delicados” de forma descontraída e ao mesmo tempo com seriedade; que 
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os próprios alunos, à medida do avanço das conversas, traziam ao grupo situações-

problemas vivenciados por eles. A mesma educanda, autora do relato acima, no 

progresso das atividades, já se pronunciava de maneira mais desvinculada das 

amarras do excessivo pudor.53 

 Ainda sobre a perspectiva do ato de simulação ou persuasão, mostramos 

a seguir o testemunho de um educando, ocorrido durante uma das avaliações 

coletivas sobre nosso trabalho na escola. Na experiência relatada ele recorre à 

imaginação para formular uma situação e atingir seu objetivo. 

 
 
 
[...] uma vez eu menti pra uma amiga minha [...]  
Foi assim... Ói

54
, ói, eu num queria desistir (da escola), nem que ela 

desistisse.  
- Ói sabe o que foi que a professora falou? Quem num for, ela vai botar o 
nome [...] Pra quando você for comprar o vale, seu nome “ta” lá (no 
SETRANS)

55
. A professora disse que vai cancelar sua carteira, viu!. 

Como ela trabalha, né? E precisa dos “vale”
56

...  
Ai eu desisti, porque faltava muita sexta-feira, né? Aí ela continuou, passou 
e num “tá” mais estudando aqui. Tá” na Cidade

57
. Eu menti para que ela não 

desistisse, né? Eu via ela muito interessada em aprender a ler, mais só que 
a patroa dela deixava ela sair muito tarde, né? E eu sabia que ela tinha 
vontade de aprender a ler e tinha dificuldade de pegar os ônibus. (grifos 
nossos). 

 

 

 Neste caso, o educando assume a mentira contada a uma de suas 

colegas de turma, justificando sua intenção diante da situação. O recurso psicológico 

é basicamente o mesmo utilizado no relato anterior. No entanto, as intenções é que 

podem se distanciar um pouco. A estratégia de criar um “fato” pode ser entendida 

como um ato de “manobra” sobre uma pessoa diante de algo que possa lhe 

beneficiar, mas, no exemplo relatado, o outro também seria beneficiado com o 

                                            
53

 No mesmo contexto selecionamos, outras três expressões que os educandos utilizaram como 
sinônimos: 1) A camisinha é só usada se a pessoa for para fora de casa; 2) Se ele sai com mulher 
fora, precisa usar em casa?; 3) e se o homem usa (camisinha) fora? Não precisa usar em casa?. A 
palavra “casa” significa manter relação sexual com o cônjuge e “fora”, relação extraconjugal. As 
expressões (dúvidas) surgiram no mesmo dia da discussão que resultou no relato anterior. 
54

 Significa a contração do verbo olhar em sua forma imperativa. Ói=Olhe. Seu uso é bastante 
popular, principalmente em Natal/RN. 
55

 Órgão da gestão municipal responsável pela venda de passagens, emissão e controle da carteira 
de estudante. 
56

 Vale-transporte. Tem sido comum trabalhadores se matricularem na EJA para retirar a carteira de 
estudante e se beneficiar do direito à meia passagem, em conformidade com a Lei 2.950/82, além de 
outros benefícios. 
57

 Cidade Alta, bairro central da capital. A aluna avançou no ciclo e foi para outra escola. A Escola 
Municipal Djalma Maranhão só dispõe do ensino fundamental. 
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controle simbólico exercido sobre ele, inconscientemente, é claro, graças à 

continuidade das atividades escolares. 

 Nesse episódio, observa-se também um fator significante na Educação de 

Jovens e Adultos, presente em “[...] mais só que a patroa dela deixava ela sair muito 

tarde, né? [...]”. O trabalho como um dos principais obstáculos no avanço 

educacional dos estudantes. A jornada excessiva e, em muitos casos, a distância do 

local do emprego à sua casa e escola acarretam o cansaço físico e psicológico, 

provocando o desestímulo e também, por consequência, desafia o educador para 

atentar à adoção de conteúdos criativos, cujo objetivo é despertar o interesse dos 

participantes. A rádio escolar foi uma das tentativas nessa perspectiva. 

 Em outro momento de discussão coletiva sobre a temática “saúde 

reprodutiva” vivenciamos outras trocas de conhecimento e através dela percebemos 

a dinamicidade da aprendizagem a partir da compreensão universal de vários 

elementos que, juntos, colaboram com a educação, com a utilização de outros 

elementos como o vídeo, por exemplo. 

 

 
É por isso... ói. Vocês não percam a aula do professor [...]. Se você botar na 
cabeça que essa aula que nós estamos falando é a mesma daquela que o 
professor “tava” botando no vídeo... Essas palavras aqui [...] que eu “tô” 
dizendo sexual, anal, vagina é a mesma coisa que eu “tô” dizendo lá na 
televisão... Uma coisa que eu “tô” vendo. (Educando). 
 
 

 

 O educando reforça ao grupo a necessidade de acompanhar a aula de 

educação física. Após a discussão sobre o vocabulário presente em palavras e 

expressões como sexual, anal, vaginal etc., por se tratar de aula sobre saúde 

reprodutiva e DST´s. É importante atentar para a colocação quanto à sua 

preocupação, que era também a nossa intenção, de pensar a educação de forma 

integrada, com disciplinas correlacionadas. 

 Ele se referia também à maneira natural que os colegas deveriam encarar 

as palavras e de forma séria abordar o assunto que estávamos tratando naquele 

momento. A pronúncia se deu após a professora perguntar em qual parte do corpo 

se concretizava os tipos de sexo: anal, vaginal etc. A intenção era buscar saber até 

que ponto estava a compreensão do vocabulário deles sobre o tema, a saúde 

reprodutiva e seus assuntos circundantes. Depois da pergunta muitos começaram a 
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sorrir de forma tímida, até o educando se pronunciar. Posteriormente retornaram à 

seriedade e pelas expressões demonstraram razão na fala do colega. 

 Na ocasião, a coordenadora da turma perguntou se ainda sabiam o 

significado da palavra incubada, ao se referir ao período que determinadas doenças 

passam no corpo de uma pessoa, sem manifestar algum tipo de sintoma. A resposta 

veio de imediato: “guardada, né? Fica guardada.” 

 Várias outras expressões surgiram naquela noite, como: “a mulher 

quando está menstruada está de férias” e a “ligação de trompas é para evitar 

família”. Neste caso, atentamos pelo respeito e observação do vocabulário do aluno, 

comum em toda classe popular. Reiteramos a necessidade de usar nos programas 

de rádio a linguagem do público que está fazendo o programa e do que está 

ouvindo, o respeito às práticas culturais inseridas no universo comunicacional 

daquele espaço. Ou seja, durante o processo de ensino-aprendizagem da língua 

padrão a língua popular deve ser valorizada. 

 A utilização desses recursos da linguagem é bastante presente, 

especialmente no Nordeste. A valorização da oralidade seja pelas limitações 

educacionais do domínio formal da língua, seja por fatores histórico-culturais 

arraigados na fala do povo nordestino sofre a intervenção da influência religiosa e, 

de certa maneira, de um machismo enraizado nos homens e mulheres dessa região 

e de forma mais incisiva no sertão e pequenos municípios. 

 No segundo exemplo, observamos a concepção de família para o 

educando, a formação familiar a partir do nascimento de uma criança. Esse termo 

diferencia-se, por exemplo, da compreensão em que a união entre um homem e 

uma mulher ou de pessoas do mesmo sexo não se constitui, ainda, como família. 

Mas a sua legitimidade só se dará mediante a procriação naquele núcleo conjugal. 

 No relato de uma educanda, a seguir, sobre um acontecimento com uma 

pessoa conhecida, percebemos a proximidade entre a oralidade e a gestualidade. 

 

[ela] fez histerectomia e foi tirada uma banda da parte dela, da parte da 
gente, né? (apontando para sua área genital, tentando demonstrar o 
procedimento médico adotado e procurando ser compreendida).  
A professora então perguntou: 
- Que parte?  
Um colega afirmou,  
- Da vagina. Ela retomou e confirmou. 
- É... Da vagina. 
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 Dois fatores são importantes para entender essa ação da aluna. Primeiro, 

a linguagem que ela utilizou usando o sinônimo de vagina como “a banda da gente”. 

A compreensão da sua fala foi possível porque no meio em que estava inserida era 

comum aos seus pares, permitindo o entendimento entre eles. O segundo foi o uso 

da linguagem não-verbal, auxiliando na compreensão simultânea com a verbal, pela 

qual demonstrara o lugar de referência na sua fala. 

 Os gestos, em determinadas situações, ganham dimensões autônomas e, 

em outras, como na experiência relatada, funcionaram como complemento à fala da 

educanda. Do ponto de vista metodológico em nossa pesquisa, essa percepção só 

foi possível com a clareza que tivemos graças às imagens do celular e do ângulo 

que ele se encontrava, favorecendo a percepção dos gestos e da fala. Reiteramos a 

indispensável memorização eletrônica das atividades em sala de aula, já discutida 

em seu devido lugar, aqui neste trabalho. 

 Em Cartas à Guiné-Bissau Paulo Freire (1978) apresenta uma 

indicialidade sobre o uso de expressões mímicas ao se referir à codificação de um 

determinado contexto utilizando alguns canais de comunicação: visual, auditivo, 

táctil, áudio-visual (visual: pictórica, pintura, desenho e fotografia; gráfica, linguagem 

escrita e mímica, expressão do pensamento por meio de gestos). 

 Quanto ao uso do recurso mímico na alfabetização, Freire aponta para 

uma possibilidade, embora como mesmo afirma, segue como título de projeção para 

trabalhos posteriores. Segundo se pronuncia: 

 

 

[...] gostaria de deixar aqui uma indagação que me faço e que talvez no 
futuro abrir-nos-ão certos filões de estudo. Refiro-me ao possível potencial 
que a mímica, como expressão corporal, possa ter em culturas em que o 
corpo não foi submetido a um intelectualismo racional. Em que as grandes 
maiorias não se experimentaram ainda no maior rigor lógico da linguagem 
escrita, de que decorre não raro à mitificação do poder dessa linguagem, 
que, de resto, devemos evitar desde a etapa da alfabetização. Em que o 
corpo consciente, encontrando-se em maior liberdade em suas relações 
com a natureza, move-se facilmente de acordo com seus ritmos. Neste 
sentido, talvez fosse interessante pensar no emprego de jogos mímicos, 
como codificações e, nas codificações pictóricas, dar ênfase ao movimento. 
Repito que isto são puras indagações, são pistas apenas. (FREIRE, 1978, 
p. 111). 
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 Embora a dica de Freire seja um indício de possibilidades do uso de 

“expressões do pensamento por meio de gestos” a maneira pela qual a educanda 

utilizou paralelamente, mas em conjunto com a palavra falada, confirma a 

potencialidade dos gestos no processo de aprendizagem. Como já ressalvado em 

Freire anteriormente, o corpo torna-se o lugar da materialização e das construções 

simbólicas. Sua representação ganha mais notoriedade ainda no ponto de vista das 

expressões. Em sociedades ou grupos em que a linguagem escrita ainda não 

predomina, devido o pouco vocabulário que os não letrados, em muitos casos, 

dispõem, a gesticulação apresenta-se como elemento complementar no seu 

processo de comunicação. 

 Quanto à coloquialidade, segundo Paulo Freire, há uma linguagem no 

senso comum que não é paralela, nem outra língua, são formas de expressão que 

se imbricam entre a formalidade da língua vernácula e um universo comunicacional, 

um dialeto talvez, que mantém vários laços linguísticos, sociais, culturais etc. de 

determinados sujeitos pertencentes e que dividem o mesmo lugar. 

 Esse falar pode ser entendido facilmente nesse meio, mas que para outro 

precisa de um processo de “decodificação”, da mesma forma que o vocabulário 

formal necessita também dessa “tradução”. A linguagem, embora não sendo familiar, 

dispõe de elementos “decodificadores” que permitem interpretar e entender o que foi 

expresso em certos grupos, de acordo com as pessoas. (FREIRE, 1974). 

 Nesse mesmo termo outra observação importante foi percebida ao longo 

do trabalho, a frequente associação do conteúdo exposto em sala de aula com o seu 

cotidiano e de suas famílias, feita pelos próprios alunos. Havia sempre um retorno 

ao seu dia-dia como forma de contextualização. Em muitos desses casos, era 

preciso retomar a discussão para o assunto abordado, visto que essa condução 

afastava-se, de certa forma, do escopo da discussão. Isso significa que o processo 

de aprendizagem do grupo passava pela associação do conteúdo discutido mediado 

pelo seu mundo vivido, das experiências pessoais.  
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5.2 EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO: ALGUMAS PECULIARIDADES 

 

 

5.2.1 Educação 

 

 

5.2.1.1 Horizontalização 

 

  

 No princípio dos trabalhos, eu e a educadora responsável pela turma, 

apresentamos nossas intenções de utilizar os procedimentos da rádio escolar no 

processo de ensino-aprendizagem durante todo aquele ano letivo. Em uma dessas 

discussões buscamos demonstrar, conforme a concepção freiriana, que o saber não 

era um privilégio de apenas uma ou duas pessoas; naquele contexto, os 

professores. Mas que todos somos detentores de saber e que o conhecimento está 

em nós e só assim é possível a aprendizagem com o outro, educador-educando e 

educando-educador. (FREIRE, 2005). 

 Em uma dessas discussões uma educanda se manifestou contestando tal 

afirmação. Disse ela: “Não! De jeito nenhum. O professor é pra ensinar e o 

estudante pra aprender. Ora, se eu vou ensinar ao professor. Ele é quem tem de me 

ensinar, quem sabe é ele”.  Após o fato, fomos cautelosamente explicar para ela o 

que significava aprender um com o outro e o que era o saber, ou melhor, naquela 

situação, os saberes. 

 Para que entendesse o que estávamos propondo tivemos de recorrer ao 

universo linguístico dela, utilizando exemplo capaz de compreender aquilo que 

buscávamos apresentá-la. Usamos como suposição um bolo de chocolate sobre a 

mesa, que seria degustado pelo grupo, após a aula daquela noite, e perguntei se 

saberia fazer um bolo como aquele. Ela prontamente afirmou positivamente, dando a 

receita e os procedimentos para o alimento ficar levemente consistente e saboroso. 

Eu olhava para ela com uma curiosidade gulosa, atentando para sua maneira de 

demonstrar como eu chegaria ao objetivo final, o preparo da guloseima. 

 Depois de explicar todo o processo, perguntei se ela poderia “copiar” a 

receita que acabara de me falar. Ela com um sorriso meio acanhado, afirmou que se 

eu quisesse escrever enquanto ela falava, repetiria. 
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 Primeiramente, do ponto de vista da alfabetização, essa senhora ainda 

não se sentia segura quanto ao domínio da linguagem formal escrita. Por outro lado, 

a oralidade lhe era familiar, dita sem receio. Caso eu fosse precisar fazer o bolo com 

a receita transcrita por ela, percebi que demoraria um pouco. Mesmo assim, seria 

um desafio para um educador exercitar o relato partindo da oralidade para a escrita. 

A receita posta no papel é apenas um passo para o êxito ou não do processo. É a 

particularidade, a condição individual que vai diferenciar o sabor do bolo, por 

exemplo. Nesse caso pari passo atuam em conjunto a teoria e a prática, reforçada 

pela experiência, carregada das subjetividades que ela contém. 

 É essa particularidade, subjetividade, que faz com que cada um seja 

distinto e a diferença seja trabalhada para exercitar a prática do respeito a ela. 

Procuramos, dessa forma, demonstrar para a educanda que antes não sabíamos 

fazer um bolo como o que nos relatou. Mas se tivéssemos a receita e com o seu 

auxílio aprenderíamos a fazê-lo, talvez não tão saboroso como o feito por ela, 

graças às experiências que a possibilitou atingir o ponto primordial do alimento. Até 

ali seria um passo importante para aprender com seu saber.58 

 Demonstramos para ela que não existe apenas o saber científico escolar, 

e que não é somente o professor o detentor do conhecimento. Assim, com cuidado, 

não supervalorizamos nem desprezamos nenhum tipo de saber. Deve-se ter 

consciência que eles existem, é preciso estar aberto para compreendê-los e 

aprendê-los. Evidenciamos que da forma que ela aprende também ensina, pois nas 

trocas se permitem as somas.  

 No final de nossa conversa, indaguei: e aí, o que achou? Com um sorriso 

não mais tão tímido, ela respondeu: “É... Agora entendi”. Entendeu também que o 

paladar aguçado é um saber primordial para um bom cozinheiro, como para um bom 

degustador? Usando exemplos como esse, podemos caminhar para uma análise 

comparativa com outras situações do cotidiano dessas pessoas, procurando 

horizontalizar a tomada de consciência de fatos como esses. 

 O ensinamento com a educanda nos fez atentar para um hábito que 

pareceu um axioma na mente de alguns estudantes daquele grupo: que eles não 

sabem e que o professor é o dono do saber e apenas a escola o lugar da sabedoria. 

                                            
58

 Sobre a relação entre intelectual orgânico e tradicional, além da discussão do saber no senso 
comum e no científico ver: GRAMSCI, Antonio. Intelectuais e organização da cultura. São Paulo: 
Civilizações Brasileiras, 1989. CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 20ª Ed. Brasiliense, 1984. 
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Esse erro provoca um abalo no processo de ensino-aprendizagem, na sua auto-

estima, além de dificultar a própria apreensão dos conteúdos, afetando também a 

percepção sobre o que é aprender e ensinar. É um paradigma cujo desaparecimento 

precisa ser proporcionado com urgência. 

 Não podemos incentivar a apologia do senso comum nem tão pouco do 

conhecimento científico puro. Mas reafirmar que todos são capazes de se situar no 

duplo fluxo do saber, que é aprender-ensinar e ensinar-aprender.  

 Nesse trabalho tornamos essa concepção bastante evidente para todo o 

grupo. Agindo dessa maneira avançamos muito nas barreiras que tivemos de 

superar com o uso de mídias na sala de aula, com um grupo de pessoas com idade 

variando de 26 a 56 anos de idade. Deixar claro e consciente aos educandos que 

são capazes de aprender torna-se imprescindível para o sucesso de qualquer 

procedimento trabalhado com eles. 

 A auto-estima foi outro fator importante em nossas discussões. A primeira 

pergunta que nos inquietou quando iniciei os trabalhos com aqueles senhores e 

aquelas senhoras, foi: afinal, o que motiva essas pessoas, com 30, 40, 50, 60 anos 

de idade a retornarem aos estudos? 

 Percebemos não ter os mesmos objetivos dos seus filhos, por exemplo. 

Nessa fase, o incentivo é a tomada de consciência do mundo através da leitura, da 

escrita e do diálogo com o mundo. Desde a atitude mais simples como saber ler algo 

até se informar sobre os candidatos que vai votar. A independência provocada pela 

alfabetização é um elemento extremamente importante para os educandos. A 

liberdade que o conhecimento da leitura permite não se resume apenas a livre 

locomoção, mas também na autonomia do pensamento. 

 Na turma estudada 80% das pessoas estavam na faixa etária acima dos 

31 anos, com filhos e, em muitos casos, já com netos. A escola, por outro lado, 

tornava-se um lugar de convivência social, para disparecer (distrair), como fuga da 

monotonia, da solidão e da depressão. A “leitura”, sinônimo de educação para eles, 

era também a porta para o conhecimento de outros “mundos”.  

 Outro ponto significativo identificado foi a sistemática da utilização, tanto 

do rádio como veículo de comunicação como a filmadora e a máquina fotográfica. 

Por saber que seriam ouvidos e vistos por outras pessoas, começaram a se 

preocupar com a aparência, a roupa e a própria higiene pessoal. Essa tomada de 

consciência, da percepção pública pelo outro, pode ter sido resultado da 
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oportunidade dada a eles de se pronunciar, tornar-se autor de algo, por mais simples 

que fossem aquelas atividades com a rádio escolar, mas eram visto como 

protagonista e não como meros espectadores. Principalmente por se tratar de 

trabalhadores e trabalhadoras quase sempre ocupantes de cargos na escala de 

trabalho com menor reconhecimento social e baixa remuneração salarial. 

 A produção coletiva do conhecimento, a partir da soma dos saberes, 

também foi uma prerrogativa em nosso trabalho. Além disso, a rádio escolar 

possibilita o respeito às individualidades. Em nossas atividades convivemos com 

duas pessoas portadoras de necessidades especiais. Como já mencionamos em 

relato anterior, a convivência com o Marcos exigiu de todos a consciência de sua 

excepcionalidade, do respeito do grupo para com ele e vice-versa, da preparação 

especial para poder compreender uma maneira de educação capaz de fazê-lo 

aprender e de se comunicar através dos programas de rádio, já que sua principal 

dificuldade era exatamente a fala. 

 Primeiro tivemos que discernir dois conceitos indispensáveis para aquela 

situação: inserir e incluir. No primeiro, uma pessoa pode estar presente em um 

determinado lugar, ouvindo, escrevendo, lendo, fazendo várias coisas. No entanto, 

se esse sujeito não participa ativamente nas discussões, no diálogo, com vez e voz, 

ele está inserido, mas não incluído. Ou seja, a inclusão requer participação ativa 

dialógica, dialética. 

 Em relação a isso, citamos o exemplo de um educando da turma e 

colaborador em nossa pesquisa que refletiu em uma de nossas conversas o seu 

entendimento sobre a forma de atuação política na Escola Municipal Djalma 

Maranhão. Relatou sobre a experiência vivenciada em outra instituição, localizada 

em Cidade Nova, bairro vizinho de Felipe Camarão, quando na ocasião seus 

representantes buscavam implementar uma gestão democrática e participativa. 

Disse ele, 

 

quando cheguei lá, sentei e fiquei escutando o diretor falar, né? Tudo que 
eles diziam eu já tava careca de saber

59
, aqui na Djalma. Que os alunos 

tinham que falar, dizer o que “pensa”, as plenárias. “Homi”, eu vim foi 
embora. Não tinha nem graça. (Educando). 

 

                                            
59

 Algo que se sabe há muito tempo e com bastante habilidade. 
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 A prática do Coletivo Dirigente, a democratização do espaço escolar e a 

liberdade de expressão, todas contidas no Projeto Político Pedagógico da instituição, 

condiciona ao educando uma postura crítica natural e que o fez diferenciar a gestão 

da sua escola da outra em questão. Essa naturalidade da concepção política e do 

comportamento do educando pode se manifestar para ele dessa maneira, mas, por 

outro lado, na maioria das escolas, esse comportamento ainda é um sonho. 

 Em outro momento presenciamos a reivindicação da mesma turma 

quanto ao conserto do ventilador de uso comum na sala, cujo pleito presenciei. A 

reclamação coletiva dirigida à coordenação do turno noturno tinha como prerrogativa 

a greve dos educandos, caso a demanda não fosse atendida. Como já sabemos, o 

resultado, a solicitação foi aceita pela escola, e o mais pertinente é que a 

coordenação recebeu os integrantes da turma com toda espontaneidade, já que o 

conflito naquele espaço democrático é algo que faz parte das suas obrigações. 

 A práxis política de pessoas e instituições deve partir dos princípios de “fé 

e a confiança nos homens”, prerrogativas do diálogo em Paulo Freire. “A confiança 

implica o testemunho de que um sujeito dá aos outros de suas reais e concretas 

intenções”, e continua, “não pode existir, se a palavra, descaracterizada, não 

coincide com os atos. Dizer uma coisa e fazer outra, não levando a sério, não pode 

ser estímulo à confiança”. (FREIRE, 2005, p. 94). 

 A citação acima se direciona a ética, a coerência entre discurso e prática. 

A compreensão da consciência política dos educandos só terá validade mediante à 

consonância entre o que há na teoria e a rotina da escola, caso contrário serão 

palavras vazias e caminhos sem rumos. É de suma relevância compreender, 

também, que a educação não é só uma atitude individual, mas um ato político que 

depende de vários fatores: econômicos, sociais, culturais e principalmente de 

política de Estado. 

 Todos exigem do educador a consciência da pesquisa como atividade 

diária de sua profissão/vocação, reafirma a exigência da busca constante de 

conhecimento pelo educador, professor-pesquisador. (FREIRE, 2003). 
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5.2.2 Comunicação 

 

 

 Também percebemos a necessidade de codificação e decodificação dos 

conteúdos, para que seja possível a compreensão destes pelos públicos envolvidos. 

Os programas de rádio escolar devem ser pensados de acordo com a comunidade 

onde está inserida, considerando seus hábitos culturais, sua linguagem, o meio 

ambiente-ecossistema, sua(s) forma(s) de sobrevivência econômica. Todos esses 

cuidados tornam possível mais proximidade do conteúdo produzido pelos alunos do 

seu próprio universo. Dessa forma, o processo de entendimento da realidade pode 

ser mais universal e o objetivo de emancipação dos sujeitos envolvidos. 

 É preciso que haja um trabalho de informação para os participantes, tanto 

os produtores dos programas quanto os ouvintes em relação ao seu formato, 

principalmente por que este último não está familiarizado com ele. Para a rádio 

escolar não se aconselha repetir o modelo das emissoras comerciais. Pois suas 

características e intenções se apresentam bastante distintas.  

 

 

5.2.2.1 Reminiscência do modelo de expressão 

 

  

 Alguns sujeitos assumem determinada postura diante do microfone de 

acordo com a referência ao uso do citado instrumento por determinados 

profissionais e que se fixa em sua memória. Dessa forma, toda vez que tenta se 

expressar por esse aparelho, os dispositivos reminiscentes são acionados, 

estabelecendo-se no ato da sua fala. 

 Um de nossos colaboradores, sempre que usava o microfone, mudava a 

postura da voz e assumia um estilo vocal semelhante ao locutor “porta de loja”60 ou 

de propaganda ambulante, como carro de som, e de locutor/animador de comício, 

por exemplo. Outro educando, no momento em que tinha a oportunidade de utilizar o 

                                            
60

 Profissional que fica quase sempre em frente ao estabelecimento sendo responsável pela 
publicidade de produtos ou serviços, com objetivo de chamar a atenção aos ouvintes para o consumo 
naquele lugar. 
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microfone sua voz começava em um tom normal e na medida em que ia falando a 

tonalidade aumentava e as palavras eram pronunciadas mais rapidamente. 

 Aquelas particularidades de ambos nos chamaram a atenção para 

observar o motivo pelo qual se pronunciavam diferentes dos demais colegas, que 

usavam um tom, digamos, padrão, aproximado entre eles. Foi então que 

começamos a perceber que ambos traziam em si o que aqui chamamos de 

reminiscência do modelo de expressão.  

 No primeiro exemplo, o educando sempre que necessitava falar ao 

microfone associava aquele momento ao que havia em sua lembrança como ideal e 

se pronunciava daquela maneira, com o tipo de locução feita pelos profissionais já 

referenciados e familiar ao seu mundo. 

 Já no segundo exemplo, o educando era evangélico e frequentava a 

igreja, por muitas vezes participava do culto como orador e fazia uso do microfone. 

Em muitos casos, em momentos como o relatado, durante a pregação o fiel  começa 

a sua fala de forma moderada, com o passar do tempo, e se tomado pela emoção 

do momento, os batimentos cardíacos se elevam e consequentemente a alteração 

nas cordas vocais e a elevação do tom da voz. 

 Observa-se, então, que da mesma forma que o vocabulário utilizado por 

uma pessoa é reflexo do tempo e do espaço/contexto que está inserida, a forma de 

expressão de alguma delas, nesse caso o microfone, também tem origem nas 

referências mentais, conscientes ou não, do seu meio ambiente. No tocante à língua 

radiofônica, tipicamente padronizada, esse fenômeno poderá até ser rechaçado por 

aqueles que defendem um falar “universal”. Porém, na rádio escolar ele é um 

permitido e indispensável objeto de análise para compreender melhor e mais 

profundamente as questões históricas, sociais, culturais, religiosas etc. Como nos 

aponta os exemplos, em uma simples maneira de falar, podem conter inúmeros 

problemas que poderão se transformar em oportunidades potencializadoras de 

aprendizagem. 
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5.2.2.2 Diálogo e liberdade de expressão 

  

 

 Em nossas experiências, a rádio escolar proporcionou o diálogo e 

consequentemente a liberdade de expressão, melhor desenvoltura e desempenho 

dos alunos no convívio familiar, profissional e social. Abaixo dois depoimentos de um 

educando e de uma educanda, durante as nossas atividades de discussão em 

grupo. 

 

Antes dessas aulas eu era muito calado. Meus colegas de trabalho me 
achavam muito besta porque eu não falava com ninguém lá. Dizia que eu 
queria ser melhor que eles. Mas é que eu era vergonhoso. Hoje eu já falo 
com todo mundo e até nas palestras eu já digo o que penso. (Educando). 

 

 

 Em consonância com a fala do nosso colega de atividades, as aulas 

foram além do ambiente escolar. A comunicação necessária e quase obrigatória nas 

nossas experiências com a rádio escolar reforçava a prática natural do diálogo; 

indiretamente o participante vai se desenvolvendo nesse campo sem perceber. 

 Outro depoimento de uma educanda nos revelou o quanto a timidez, o 

conflito de geração e, de certa forma, a religião, podem interferir nas relações 

interpessoais e talvez implicar em questões sociais graves. Ela, na época, 

frequentava uma igreja evangélica do bairro. 

 

Olha, meus amigos, se eu há dois anos tivesse sabido dessas coisas 
[saúde reprodutiva] e se eu não fosse tão vergonhosa, talvez eu não tivesse 
com uma filha dentro de casa com uma criança e eu tendo de criar. Mas eu 
tinha vergonha de conversar essas coisas [sexualidade] e também não 
sabia como ensinar. (Educanda). 

 

 

 A comunicação se manifesta aí como possibilidade de diálogo horizontal. 

O seu impedimento na situação acima pode emergir de várias hipóteses, como o 

conflito de geração e a diferença de idade entre mãe e filha. Esses fatores deixam 

na história uma lacuna que interfere na compreensão de que os pais precisam 

acompanhar o tempo de seus filhos e não preservarem em suas atitudes, as 

mesmas de sua juventude, ensinadas pelos seus antepassados, conservando-as 

como se fossem as únicas viáveis, bem como a influência da religião que prega a 
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iniciação sexual após o casamento etc. A timidez, que pode ser inerente a muitas 

pessoas não deve ser vista com preconceito, mas tratada como bloqueio 

psicológico; daí, faz-se necessário a busca de solução. 

 A não comunicação ou ausência de diálogo é um problema no 

desenvolvimento intelectual e social dos educandos, provocados principalmente pelo 

pudor de se pronunciar. Há certo medo de falar com receio de repressão por parte 

do professor e demais pessoas. A convivência com o erro e a consciência da 

aprendizagem constante devem ser desenvolvidas para amenizar ou anular tal 

receio. 

 Podemos observar que em ambos os testemunhos o avanço foi 

perceptível. No primeiro relato o convívio social de seu autor teve acentuada 

melhora, além de mudar a percepção que os demais sujeitos tinham dele, que, de 

certa forma, implica também na sua qualidade de vida. No segundo exemplo, temos 

um fato resultante em uma dificuldade familiar e social. Pois, de acordo com a 

depoente, o diálogo poderia ter evitado. Um obstáculo que diretamente atinge a vida 

de uma mãe muito jovem, sem a presença do companheiro. Isso sem falar que a 

falta de referência paterna ao filho exige mais recursos financeiros para a 

manutenção das despesas com a criança, interfere no curso natural da vida da 

adolescente em fase escolar, exigindo maior esforço para continuar no ciclo 

educacional e assim pleitear uma melhor colocação no mercado de trabalho etc. 

Não esquecendo, é claro, dos esforços públicos para atender a mais uma mãe e 

uma criança na referida situação. 

 De qualquer forma, procuramos, durante nossos programas, identificar 

esses problemas e, com os relatos do grupo, íamos conduzindo as possibilidades 

para cada situação surgida, com o cuidado de respeitar as escolhas de cada um, 

fazendo com que a discussão se direcionasse como momento de aprendizagem, 

dando visibilidade às várias alternativas de observação de um fato, buscando, dessa 

maneira, despertar em todos a concepção crítica necessária. 

 Por fim, observamos que as experiências com a rádio escolar possibilitou 

aos participantes, com referência nos relatos acima, uma situação “nova” em suas 

vidas: a de serem autores. Por se tratar, na maioria, de pessoas com ocupação na 

escala de trabalho como liderado, em obediência a outrem, nas nossas atividades 

tornavam-se os protagonistas de suas ações, característica essencial para o 

processo de emancipação e criticidade dos sujeitos referenciados. 
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6 CONSIDERAÇÕES E CONTINUIDADES 

 

 

 No contexto da rádio escolar, o educador deve se preocupar com a 

integração da comunidade escolar; deve promover o diálogo e a discussão do 

conteúdo relacionado ao mundo dos educandos, considerando os conhecimentos 

dos discentes e a sua transformação. 

 Nesse contexto educacional, da comunicação e educação, o docente tem 

papel de educador-coordenador do conhecimento historicamente construído, do 

saber dos alunos, do lugar onde atua. Com base nessas proposições poderá 

elaborar suas práticas educativas, sem desprezar as relações sociais e culturais da 

contemporaneidade, introduzindo elementos auxiliares no processo de ensino-

aprendizagem pelas artes dramáticas: a música, o jornalismo, aulas de campo, 

palestras, entre outros. 

 Para que o professor possa participar do processo de ensino-

aprendizagem utilizando os elementos acima referenciados deverá percorrer alguns 

caminhos. Primeiro é necessário à educação para a mídia, do ponto de vista do 

entendimento de sua linguagem e mecanismos de funcionamento. O segundo passo 

é o indispensável domínio das técnicas. O desconhecimento do uso dos suportes 

intimida e castra todo o desenvolver das atividades, ou sequer elas se iniciam. 

 Por outro lado, o “analfabetismo midiático” também provoca o 

distanciamento, tanto dos meios como dos potenciais elementos de transformação 

educacional, social e de compreensão dos fenômenos da sociedade com coerência 

crítica. Distancia a pessoa da condição de sujeito a mero seguidor de modelos 

sociais, de produtos comerciais e condiciona o usuário da mídia em um ser acrítico. 

 Dessa forma, como o professor deve ser inserido nesse campo “novo” de 

atuação educacional/comunicacional? Algumas ideias já começam a surgir na 

formação profissional, nas áreas da comunicação e educação, com disciplinas 

temáticas que dialogam entre si, tanto nos cursos de comunicação social, quanto em 

algumas licenciaturas, especialmente na Pedagogia, ambos na graduação e pós-

graduação.  

 No entanto, essa compreensão deverá se estender também às escolas, 

visto que não terá sucesso uma ação isolada, em uma turma sem a colaboração da 

coordenação e demais colegas. Isto não significa que atitudes individuais não 
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possam ser incentivadas e que seu(s) idealizador(es) não se esforce(m) para 

contagiar os demais colaboradores. 

 No primeiro caso, os profissionais da comunicação deverão saber do seu 

papel como agentes de transformação, subsidiados por disciplinas específicas nos 

dois campos ou sobre os conteúdos direcionados aos temas referentes nas já 

existentes. No segundo caso, é pertinente a criação de especialização direcionada 

às temáticas que vão desde a Pedagogia até a Matemática; cursos de formação 

(atualização) continuada, acrescentando novas configurações que surgem com a 

modernização dos meios, sua linguagem etc.  

 Em todas as iniciativas, há necessidade de trabalhos com elementos da 

mídia, como a metodologia do uso dos meios, jornal, Internet, conteúdo impresso, 

produção em vídeo e em rádio, entre outros. 

 Nos cursos de comunicação social, os estudantes devem ser formados 

para compreenderem a dimensão pegagógico-educativa da sua área de atuação, 

tanto pelo exercício profissional do uso das técnicas, tanto pela ética, em toda sua 

ação, como também na visão crítica da sociedade. Os alunos dos cursos de 

licenciatura precisam perceber a potencialidade das tecnologias da comunicação e 

informação na vida dos sujeitos e as implicações que isso traz ao campo 

educacional. A partir desse pressuposto, é preciso (re)pensar a sua atividade 

cotidiana considerando essa realidade. 

 Diante do exposto, procuramos demonstrar que a educação escolar 

procura neutralizar, também, as ações equivocadas dos meios de informação, 

potencializando-os de forma positiva através de exercícios educacionais, alternativa 

mais eficaz no processo de compreensão dos fenômenos da sociedade 

apresentados pela mídia. 

 Desde já, é preciso ter algumas precauções quanto ao entendimento 

desses meios na sociedade atual, passando desde suas implicações ainda na forma 

de concessão pelo poder Legislativo e autorizado pelo Executivo, da sua 

interdependência entre a política, economia e outros fatores que são responsáveis 

pelo filtro do conteúdo publicado. Torna-se necessário, ainda, evitar a diabolização 

dos meios, e por outro lado, da sua apologia. Os dois casos são maléficos à 

sociedade, à democracia, à cidadania e à liberdade. 

 As pessoas precisam ser educadas para os meios de comunicação e 

informação. A aprendizagem obriga à formação continuada, é aprender sempre 
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dentro do seu espaço e de seu tempo de atuação. Isso nos permite perceber que há 

um modo de conceber atualizado e crítico do movimento da mídia. 

 Pelo lado do seu caráter opressor, parafraseando Paulo Freire, fica 

evidente que precisamos elaborar uma pedagogia do oprimido midiático. Por esse 

viés, a mídia também tem modos de atuação e de anulação de práticas sociais 

coletivas e politizadas que ocultam o real pela sua omissão, falsificação, deslocação 

cronológica e re-hierarquização da informação. 

 Deve-se desconstruir a mitificação e a mistificação dos meios de 

comunicação antes de iniciar os trabalhos com eles, objetivando o seu conhecer 

criticamente. Mas, isso não pode ser confundido como tirar do rádio, por exemplo, o 

seu potencial sensorial, capaz de despertar nas pessoas as suas subjetividades, 

com base nos elementos típicos do veículo: seu modo de produção e fruição 

estética, seu modo de recepção simultâneo com outras ações etc. 

 A emissora de rádio escolar deve ser pensada como um elemento de 

integração, entre salas, escolas e a comunidade onde se inserem. Nela, é possível 

trabalhar temáticas do currículo escolar e assuntos transversais. 

 Em nossa pesquisa, o primeiro obstáculo a ser superado, quanto ao 

trabalho diretamente com a turma, foi a não familiaridade das pessoas envolvidas 

com as técnicas do rádio e suas aplicações. Para superar esse obstáculo, 

realizamos uma oficina sobre o uso do meio na educação e a nossa concepção 

sobre a rádio escolar, além da importância do envolvimento de toda comunidade 

escolar naquela atividade. 

 Em várias ocasiões, coordenamos oficinas e minicursos sobre rádio 

escolar em eventos como o “Prodocência”, coordenado pela Base de Estudos e 

Pesquisas em Meios de Comunicação e Educação (COMBASE), nos Campi de 

Caicó, Currais Novos e Natal, no Rio Grande no Norte. Além de outros eventos 

como o Seminário de Pesquisa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (2005 e 

2006), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 Nas atividades desenvolvidas com a rádio escolar Djalma Maranhão os 

meios tiveram dupla função. Em um primeiro momento, eles seriam utilizados como 

suportes de apoio técnico à minha pesquisa. No entanto, a partir da exibição do 

programa piloto, gravado em vídeo e mostrado à turma, observamos que alguns 

educandos começaram a tecer comentários sobre si, os colegas e o conteúdo 

apresentado. Este fato despertou a atenção para a função que os meios poderiam 
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ter naquele universo, tornando-se elementos estruturantes em nossa pesquisa, a 

partir do papel que ocuparam durante e depois das atividades, especialmente no 

recurso da auto-avaliação. 

 A auto-avaliação permitiu a utilização do re-processo, procedimento 

didático-educativo que nos fornecia os caminhos possíveis a partir das observações 

feitas nas discussões, após a exibição dos programas gravados em vídeo e com as 

fotografias. Os redirecionamentos ganhavam os contornos necessários em relação 

ao conteúdo estudado em sala, e o que seria ministrado com os educandos 

posteriormente. Via-se também as incoerência cometidas durante os trabalhos 

anteriores, buscando corrigi-las para a etapa seguinte. 

 O papel dos meios na sala de aula, e em consequência no estudo, 

possibilitou não só a mudança da nossa concepção em relação ao objeto de 

pesquisa, mas alterou a compreensão dos sujeitos envolvidos sobre si. A auto-

avaliação baseava-se nas atitudes e imagens, partindo dos meios expostos a eles. 

Ou seja, era a descoberta de si pela análise da sua própria imagem e gestos, e as 

de seus colegas, percebidos nos meios.  

 Com essa estratégia verificamos a mudança na auto-estima dos 

participantes. Como seriam vistos e ouvidos por várias pessoas através do rádio e 

dos vídeos que gravamos, começaram a se preocupar com as roupas que usavam, 

o perfume, o penteado, batom, maquiagem, a forma de se expressar, de sentar etc. 

 O rádio, então, funcionou como elemento nuclear na nossa problemática. 

A partir dele foi que ocorreu a convergência com os outros meios. Em consequência 

disso, houve também a prática de várias temáticas transversais, como, por exemplo, 

a saúde reprodutiva, um dos assuntos abordado nas nossas atividades. 

 A problemática surgiu após um exercício de leitura utilizando jornais, que 

resultou em nosso assunto principal. Com ela foi possível estudar várias questões 

delicadas circundantes, como a repressão sexual, o tabu, as doenças sexualmente 

transmissíveis, os métodos anticonceptivos. E o mais importante, a naturalidade, 

maturidade e seriedade de como todos tratavam o tema. Afinal, as pessoas estavam 

tratando de algo delicado para muita gente, e em uma emissora de rádio, sendo 

transmitido para toda a comunidade escolar. Tratava-se de senhoras e senhores, 

cuja faixa etária variava dos 26 aos 56 anos de idade.  

 É importante (re)lembrar que para muitos desses sujeitos discutirem a 

sexualidade e da sua própria experiência nesse campo, publicamente, era um 
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desafio enorme. Mas, graças à forma de abordagem utilizada pela coordenadora da 

turma, com maestria, habilidade no trato de questões polêmicas com eles, 

percorremos esses caminhos de maneira harmoniosa. 

 Esse episódio demonstra que na rádio escolar é possível trabalhar com 

questões e situações delicadas, desde que as pessoas envolvidas tenham 

consciência da responsabilidade e a devida habilidade profissional para lidar com 

elas. 

 A linguagem gestual também foi compreendida em nossa pesquisa, como 

complementar e integrante da informação verbal. Foi mais um recurso adicional 

utilizado por algumas pessoas do grupo para se expressarem e serem entendidas. 

Ou seja, os gestos também possuem importância na composição informacional, em 

situações cujos recursos linguísticos sejam reduzidos.  

 As relações conjugais machistas presentes em relatos pessoais nos 

ensinam que a persuasão, o controle e a opressão estão presente nas micro 

relações e em todas as camadas sociais, independente do grau de instrução dos 

seus membros. O que é predominante na verdade no ato persuasivo é o interesse 

específico de quem deseja convencer, fundamentando seus argumentos 

intermediados pelos recursos da língua comum aos interlocutores e manipulando do 

mesmo modo que a mídia, a serviço dos interesses de dominação política e 

econômica. 

 Outro fato que demos a devida atenção diz respeito ao conteúdo 

estudado, particularmente no caso da música e sua capacidade reflexiva. 

Colocamos na programação canções que dificilmente se ouvem nas rádios 

tradicionais. Compreendemos que a música não pode ser tratada apenas como 

entretenimento. Deve provocar o debate e incentivar o questionamento. É um 

elemento educacional de forte apelo crítico, mas que precisa ser contextualizado. 

Assim, ela não pode ser reduzida a um passa-tempo na programação. 

 Observamos que as músicas, na maioria das vezes, escolhida por eles, 

estavam relacionadas com o seu cotidiano e, principalmente, lembravam as suas 

origens sertanejas. Como já mencionamos, Luiz Gonzaga foi o artista mais 

evidenciado pelos educandos, nos programas. Em outras ocasiões, eu, a educadora 

e a coordenadora do turno selecionávamos as canções. A intenção, neste caso, era 

dar a oportunidade a eles de conhecerem outras opções nesse campo, por 
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acreditarmos que, paulatinamente, estávamos, também, contribuindo para uma 

melhor formação musical daquelas pessoas. 

 Dar a oportunidade de se pronunciar, dialogar, ou simplesmente falar, aos 

envolvidos foi um dos principais objetivos no processo da rádio escolar. Na sua 

condição de sujeitos, na maioria, exercendo função na baixa escala do trabalho, 

restando pouco reconhecimento na sociedade em que vivem, dificilmente têm a 

oportunidade de serem ouvidos. Na rádio escolar tiveram voz e vez, disseram o que 

queriam dizer, e o mais importante, participavam do processo de escolha do 

conteúdo que iam estudar.  

 Tendo como referência o depoimento de alguns participantes, 

observamos que a experiência da rádio escolar foi levada por eles ao seu cotidiano, 

tanto nas relações familiares, como no trabalho, particularmente no tocante ao 

diálogo e à comunicação entre os sujeitos próximos. Aos que dividiram conosco as 

atividades em sala de aula, podemos citar dois exemplos: uma educanda que 

reforçou a importância das nossas conversas sobre a sexualidade e do educando 

que começara a ser respeitado na empresa em que trabalhava, graças à sua 

participação ativa nas reuniões, palestras, e na convivência entre seus pares. 

Condição que não dispunha antes da rádio escolar, impedida pela sua timidez. 

 A timidez de muitos alunos foi uma das nossas principais dificuldades, 

constituindo-se em limite a ser superado. Pudemos verificar que pessoas muito 

tímidas fazem um esforço enorme para participar de alguma produção tecnológica. É 

preciso chamar atenção que estávamos trabalhando com pessoas em fase de 

alfabetização e de pouca familiaridade com a tecnologia, fato que dificultou mais 

ainda o uso. 

 Por outro lado, sem intenção, fomos percebendo que havia outro 

componente que estava mais evidente em algumas pessoas: a vaidade. Talvez por 

consequência dela, pouco a pouco foram se evidenciando outros fatores e tomando 

dimensões não imaginadas por nós, como a preocupação com o tipo de roupa que 

usavam e estarem perfumados na aula etc. Por fim, a “boa” vaidade serviu como 

aliada na neutralização ou redução da timidez; tudo isso, graças ao poder que a 

mídia tem de socializar a imagem das pessoas e de despertar nelas a preocupação 

em mostrar-se publicamente da melhor forma possível. 

 Outra característica da pesquisa foi a inclusão de pessoas com 

necessidades especiais nas atividades. Tivemos o Marcos, cuja principal dificuldade 
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consistia na sua forma de falar, quase incompreensível, mas que, com o auxílio de 

exercícios vocais específicos, conseguiu expressivo avanço. Outro desafio, nesse 

caso, foi o trabalho com os demais membros do grupo, em relação ao tratamento 

dado a ele, objetivando a conscientização dos colegas para a sua inclusão, sem 

preconceito, para que a realização das atividades escolares discorresse 

naturalmente. Mais uma vez pudemos mostrar que a rádio escolar também é um 

espaço educativo e de acolhimento para essas pessoas. 

 No programa em comemoração ao aniversário do patrono Djalma 

Maranhão, todas as turmas da EJA foram representadas por um aluno, escolhido 

pela coordenadora da respectiva turma, para falar sobre as atividades desenvolvidas 

durante aquele ano letivo. Indiretamente não tínhamos ali apenas o relato do que 

haviam realizado no período, mas evidenciava-se uma das principais preocupações 

da rádio escolar: a integração da comunidade, tendo em vista que a emissora era 

um bem coletivo a serviço de todos.  

 A experiência com a Rádio Escolar Djalma Maranhão nos levou além dos 

muros da escola. O reconhecimento do nosso trabalho foi concretizado durante a 

Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC), na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, em outubro de 2008. Fomos convidados pela Secretaria 

Municipal de Educação para apresentar um programa, transmitido através de 

sistema de som, com caixas acústicas, distribuídas pelo evento. Foi uma 

oportunidade dos estudantes mostrarem o seu trabalho fora da instituição. Durante a 

realização do programa, a Secretária Municipal de Educação entrou na cabine de 

transmissão, mesmo sem estar previsto, e aproveitamos a ocasião para entrevistá-

la. 

 Na mesma oportunidade, um comentário feito pela representante da 

Secretaria Municipal de Educação e uma das coordenadoras do evento nos chamou 

a atenção. Segundo ela, não tinha a noção da dimensão que era uma rádio escolar, 

da forma que fizemos na Djalma Maranhão. Antes de nossa apresentação, várias 

instituições haviam mostrado os seus programas. Mas a concepção que decidimos 

adotar distanciava-se, consideravelmente, das demais experiências mostradas 

naquela ocasião. O motivo principal era que, nas outras escolas, o modelo adotado 

era o da FM comercial, baseado em uma programação com recados, informes e 

músicas, sem uma reflexão, diferente do que já mostramos neste estudo. Ou seja, a 

maioria das emissoras de rádio escolar, transpunha para dentro do estabelecimento 



 144 

de ensino, um padrão saturado, que não possibilitava uma maior amplitude 

educativa. 

 Como já mencionamos no corpo deste trabalho, e reiteramos aqui, o 

nosso estudo só foi possível da maneira como se concretizou, especialmente por 

causa da gestão democrática da Escola Municipal Djalma Maranhão. Em várias 

ocasiões pudemos presenciar a legitimidade da escolha organizacional daquela 

instituição, que corroborava com a nossa concepção de como deve ser um espaço 

educacional. Desde as plenárias, em muitas delas, tensas, mas sem bravatas 

despolitizadas, até a ameaça de greve dos alunos da turma em que realizamos 

nossa pesquisa, quando reivindicaram a colocação do ventilador em sua sala, 

discussão ocorrida e o pleito atendido pela coordenação como algo natural no 

processo de gestão. 

 Essa forma de atuação da instituição refletia tanto nas práticas de seus 

educadores quanto nas dos alunos, fortalecendo a politização de toda a comunidade 

escolar. Por outro lado, as pessoas tomaram consciência que a educação é 

essencial para a melhoria de suas vidas.  Perceberam a mudança de sua percepção 

tanto sobre a escola, quanto sobre a mídia. O que mais nos deixou esperançosos foi 

o fato de saber que a rádio escolar foi um espaço em que essa compreensão se 

tornou consciente para todos os envolvidos: educadores, educandos e o 

pesquisador. 

 Vale enfatizar também a adesão, pela escola, do ideário de seu patrono, 

fazendo dela um espaço de construção educacional, social, cultural e política. Além 

da sua preocupação com os problemas existentes e as possíveis soluções em 

Felipe Camarão e os outros bairros vizinhos, participando ativamente nos 

movimentos em busca das melhorias reivindicadas em parceria com a comunidade e 

entidades representativas. 

 Com a pesquisa, identificamos que durante a Campanha de Pé no Chão 

Também se Aprender a Ler, o programa de rádio aproximava-se muito dos que 

produzimos, mas, infelizmente, ainda não há um estudo mais aprofundado sobre ele. 

Outro fato ainda da Campanha e que também merece mais atenção é o processo de 

formação e de atuação dos Comitês Nacionalistas surgidos em Natal no final da 

década de 1950.  

 É fundamental enfatizar a capacidade didática da educadora da turma e a 

sua naturalidade ao tratar de temas transversais com a turma, despertando nos 
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integrantes o interesse, a seriedade e o respeito necessários para o êxito do nosso 

trabalho. Embora inicialmente tenha ficado apreensiva pelo desconhecimento das 

técnicas do rádio, superou essa limitação primária e conseguiu encaminhar as 

diretrizes decididas coletivamente. Por outro lado, eu tinha as limitações no campo 

da docência com aquele público, mas dominava as técnicas do rádio. Somamos 

então nossos “saberes” e colaborativamente demos sequência aos trabalhos. No 

final, percebemos que todos haviam aprendido um com o outro. 

 É importante lembrar que em nossa pesquisa não fomos com objetivos e 

hipóteses rigidamente definidas, tentando prová-las no estudo; fomos, sim, com 

propostas indiciais que a própria realidade nos apontou, ou seja, direcionamos as 

análises partindo do que tínhamos de fato, no decorrer das atividades. 

Primeiramente, não era a nossa intenção realizar um trabalho com a Educação de 

Jovens e Adultos, e sim com jovens do ensino médio, pensando na dinamicidade 

que seria a realização dos programas com este público. No entanto, nos deparamos 

com a Escola Djalma Maranhão e em conformidade com sua história não tivemos 

dúvida do lugar onde realizaríamos nossas experiências de campo.  

 Diante daquela situação, tivemos de fazer escolhas e, como sabemos, 

toda ela exige exclusão. Fomos obrigados a redirecionar nosso objeto para 

estudarmos agora com o novo público. A lição que isso nos mostrou foi que para 

realizar uma pesquisa científica não tem, necessariamente, que se encaixar em uma 

metodologia previamente elaborada, mas é a metodologia que deverá ser pensada 

conforme a realidade vai se apresentando em seu estudo. Mesmo sem perceber, ao 

utilizar os procedimentos que utilizamos, estávamos criando nossa própria 

“metodologia”, ou, como já mencionamos anteriormente, percorrendo os caminhos 

que nos escolheram. 

 Essa percepção nos foi visível quando tivemos que adotar algumas 

estratégias com os educandos para a realização das atividades com a rádio escolar, 

dentro da compreensão adotada. Assim, a coordenadora recorreu a ideia do abraço, 

do anjo secreto, por exemplo, quando precisávamos tornar consciente ao grupo a 

importância da solidariedade para todos. A atuação na pesquisa foi sendo 

construída a partir dos acontecimentos. 

 Finalmente, para a realização de trabalhos com a rádio escolar é 

necessário conhecer o público e o lugar com os quais vai trabalhar, como também 

suas práticas culturais, estar consciente dos conflitos que surgirão, e a possibilidade 
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de convergência com outras mídias. Saber também que a rádio escolar é um espaço 

aberto para a criticidade, a liberdade de expressão, questionamentos e discussão de 

soluções para os problemas na comunidade escolar e que é responsável pela 

integração dessa comunidade. É salutar que nos preocupemos com o ensino da 

língua padrão, mas tendo consciência e respeito pelo falar de cada localidade. 

Possibilitar a inclusão sócio-educativa de pessoas portadoras de necessidades 

especiais e colaborar para a conscientização dos demais sujeitos para o trato com 

elas, também é um ponto importantíssimo nesse processo. 

 Com a conclusão deste trabalho temos a certeza de que muito 

aprendemos sobre comunicação e educação em várias de suas dimensões. 

Primeiramente que uma não existe sem a outra, como campos de atuação. Na 

comunicação, especialmente sobre o rádio, verificamos o potencial que oferece 

como meio de intervenção. Na educação, pelo que aprendemos, tivemos a 

convicção do quanto podemos ser melhores como educadores e comunicadores. 
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8 ANEXOS 

 

 

8.1 Relatório de atividades Projeto Rádio Escola 2006 e 2007 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MARNHÃO 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

NO 

PROJETO RÁDIO ESCOLA - 2006  

E 

PROPOSIÇÃO DE NOVOS DESAFIOS PARA O ANO LETIVO 

2007 

 

 

 

 

 

 

ELIENE______________________________ 

 

 

NATAL 

2007 
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO RÁDIO 

ESCOLA – 2006 

E PROPOSIÇÃO DE NOVOS DESAFIOS PARA O ANO LETIVO 2007. 

 

Quando o homem compreende sua realidade, 

pode lvantar hipóteses sobre o desafio dessa 

realidade e procurar soluções. Assim pode 

transformá-la e seu trabalho pode criar um mundo 

próprio, seu eu e suas circunstâncias. 

Paulo Freire 

 

O OBJETIVO DE CONHECIMENTO 

 

 A dinâmica de produção necessária para organização de um programa de rádio; 

 As causas da irregularidade na freqüência e a evasão na Educação de Jovens e 

Adultos na Escola Municipal Djalma Maranhão; 

 

SUJEITOS DO CONHECIMENTO 

 

 Os Estudantes, jovens e adultos; 

 Professora; 

 Equipe pedagógica envolvida e demais sujeitos da comunidade escolar; 

 Orientação técnica e pedagógica da professora Linelva Teixeira no processo de 

montagem dos programas de rádio; 

 

OBJETIVOS 

 Compreender o processo básico necessário para dinamizar a montagem de um 

programa de rádio; 

 Entender a especificidade da linguagem usada na comunicação da rádio; 

 Estar capacitado para participar dos programas produzidos exercendo e 

compreendendo sua função no grupo; 

 Participar da produção dos programas da Rádio Escola opinando e atuando 

criticamente; 

 Refletir sobre a temática em estudo: “as causas da irregularidade na freqüência e 

a evasão na Educação de Jovens e Adultos na Escola Municipal Djalma 

Maranhão”; 
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 Compreender o tema em estudo no contexto da realidade em que está inserido 

(Escola, sua realidade socioeconômica e Políticas Públicas para Educação); 

 Traçar ações a serem divulgadas e implementadas de maneira que favoreçam a 

freqüência sistemática dos Estudantes na Escola; 

 

 

COMO SURGIU O PROJETO RÁDIO ESCOLA 

 

 O Projeto Rádio Escola surgiu no segundo semestre do ano letivo de 

2006 a partir das discussões em sala de aula, com jovens e adultos do primeiro 

segmento da EJA, acerca da irregularidade da freqüência de um grande número de 

alunos e da evasão de vários outros na nossa escola. Esse processo de discussão e 

problematização em torno dessa situação-problema motivou a turma a buscar 

compreender melhor essa questão. Dessa forma essa temática passou a ser 

considerada um objeto de pesquisa para os estudantes e a professora. 

 

 Metodologicamente optamos em construir uma pesquisa pautada no 

diálogo, na reflexão e na ação interventiva. 

 

 Inicialmente optamos em investigar o número de alunos evadidos junto 

aos registros da escola. Em seguida buscamos identifica os alunos evadidos e entre 

esses sublinhamos aqueles que foram reconhecidos pela turma. O segundo passo 

da pesquisa foi entrevistar esse grupo de alunos reconhecidos pela turma como 

evadido. Antes da realização dessa entrevista organizamos uma aula onde os 

alunos levantaram várias hipóteses sobre os possíveis sobre os possíveis motivos 

da evasão dos seus colegas. A entrevista poderia confirmar ou não as questões 

enumeradas pela turma. 

 

 O Projeto Rádio Escola surge, então, como um veículo de comunicação 

com o objetivo de divulgar e discutir as idéias sistematizadas no processo da 

pesquisa em andamento. 

 

 Foi um projeto novo e cheio de desafios! Portanto, foi um trabalho árduo, 

pois cada um de nós, professora e estudantes, tiveram que encarar algumas 
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dificuldades para conseguir ler e falar muita timidez frente ao processo de ensaio, 

produção e gravação dos programas da Rádio Escola. Outra dificuldade enfrentar foi 

a freqüência irregular de alguns estudantes da turma. Essa questão se constitui, 

também, em um paradoxo, pois alguns alunos além de pesquisador da situação 

problema em questão, nesse momento também se constituía como ator das faltas, 

portanto ocupava o lugar de objeto de pesquisa, ou melhor, de análise para a turma. 

O que nos levou a perceber e concluir que o sujeito da nossa pesquisa é também 

seu objeto. Esse processo foi construído dialeticamente. Conforme Freire, “Estudar 

não é um ato de consumir idéias, mas criá-las e recriá-las”. 

 

 Considerando essa realidade descrita acima, fomos fazendo o programa 

da Rádio Escola por etapas específicas até chegarmos à gravação do “Programa 

Experimental” que foi intitulado de “Rádio Escola Djalma Maranhão”. 

 

 Esse primeiro programa foi editado e exibido pela primeira vez para todo 

a Comunidade Escolar na programação da Feira do Livro e Aniversário de Djalma 

Maranhão. A Rádio Escola tem capacidade de abranger um raio significativo de 

transmissão do seu programa no Bairro Felipe Camarão. 

 

 Após essa experiência que foi considerada bastante propositiva, pela 

comunidade escolar, os alunos atores se sentiram com o auto-estima bastante 

elevada. Esse processo contribui com o aumento do nível de responsabilidade 

daqueles alunos, que conforme salientamos anteriormente, mesmo estando 

inseridos nesse projeto ainda continuava tendo irregularidade na freqüência às 

aulas. 

 

 Entre outras ações já descritas anteriormente, esse processo 

desencadeou a realização de comunicações por meio de “carinhas” para os 

estudantes evadidos. Nessas cartas eles narraram sobre a rotina da escola, suas 

novas aprendizagens, as faltas que estes estavam lhes fazendo e todo o processo 

de mobilização vivido pela Escola em prol da não evasão. Daí surgiu a idéia de 

organizarmos um caderno exclusivo para registrar as cópias dessas 

correspondências da turma. 
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 Ao avaliarmos os resultados da experiência vivenciada no nosso Projeto 

Rádio Escola os estudantes demonstraram entusiasmo e interesse em dar 

continuidade ao processo buscando aprimorar todas as etapas a serem lançadas 

como novo desafio. 

 

 Nessa perspectiva, ficou como proposta para o ano letivo de 2007 a 

organização de uma campanha em prol da conquista permanente dos estudantes 

matriculados para que esses não se tornem possíveis sujeitos evadidos da nossa 

escola. 

 

 Pensamos que é necessário contribuir para que cada aluno se sinta 

sujeito desse processo permanente de discussão sobre a qualidade da escola e das 

aulas. Assim a possibilidade da evasão poderá ser continuamente superada. 

 

 O grande desafio para o ano letivo de 2007 é continuar investindo nesse 

Projeto da Rádio Escola, uma vez que a turma que assumi é composta por 70% dos 

alunos do ano anterior. 

 

 O diagnóstico feito nesse primeiro mês sobre a turma foi animador. 

Pudemos verificar que esses estão ávidos em participar da rotina da escola 

discutindo as questões problemas e ajudando nas possíveis soluções. Alguns 

citaram a dinâmica das Plenárias dos Estudantes no Noturno como um elemento 

significativo para a organização da escola. 

 

 O nosso Projeto continuará vinculado aos objetivos relacionados na 

página inicial desse relatório, no entanto a nossa temática sobre a evasão será 

desencadeada de forma preventiva e contínua. As ações serão planejadas e 

formuladas continuamente em consonância com a vivência da sala de aula no 

processo de ensino aprendizagem. 

 


